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NOTA INTRODUTÓRIA
Num ano em que o Mundo, inesperada e surpreendentemente, ficou virado de pernas para o
ar, a Alzheimer Portugal envidou todos os esforços para continuar a cumprir da melhor forma
possível a sua missão de melhorar a qualidade de vida das Pessoas com Demência e dos seus
Cuidadores,

no

respeito

absoluto

pelos

Direitos

Fundamentais

à

Liberdade

e

à

Autodeterminação, promovendo a sua autonomia e o seu envolvimento social, tentando, ao
mesmo tempo, respeitar, quando possível, o Plano de Ação e o Orçamento para 2020,
aprovados e votados na respetiva Assembleia Geral.
Foi muito desafiante e muito difícil. Palavras como Pandemia, Covid-19, EPIs, Distanciamento,
Confinamento, Estado de Emergência passaram a ser uma constante na vida de todos nós e
também da nossa Associação. A juntar às normais e constantes preocupações para se
conseguir o melhor funcionamento dos Serviços de modo a corresponder ao que acreditamos
ser o melhor para as Pessoas com Demência e suas Famílias, houve que repensar tudo no
sentido de tornar possível dar continuidade à nossa ação dentro dos constrangimentos que
foram surgindo.
Tal como referido no Plano de Ação para 2021, o ano de 2020 foi único, não só em termos do
aumento de trabalho e do desgaste físico e psicológico, tanto de colaboradores como de
dirigentes, mas também a nível financeiro e económico. A pandemia e a resposta às suas
características fez disparar as despesas e diminuir as receitas de uma forma nunca vista, o
que exigiu encontrar-se novas formas para se enfrentar situações tão inesperadas como
imprevisíveis.
Nos relatórios que se seguem dos diferentes serviços da Alzheimer Portugal, poder-se-á
comprovar o que houve que alterar, adaptar, atentar... Na verdade, foi um esforço enorme e a
Direção Nacional orgulha-se do empenho e rigor dos nossos colaboradores para se adaptarem
e adaptarem os serviços no sentido de não se deixar sem apoios nem os nossos utentes nem
as suas famílias na nova realidade que se vivia. Havia que ajudar os que, de repente, se viram
em situações dificílimas ao terem de assumir diretamente os cuidados aos seus familiares que,
até então, de uma ou outra forma, estavam acompanhados e eram assistidos nos nossos
equipamentos ou nas nossas respostas existentes na comunidade.
Não foi fácil gerir tudo o que houve que decidir e implementar em tempo útil, nomeadamente,
por exemplo, passar os apoios prestados em contexto de Centro de Dia para Serviço de Apoio
Domiciliário, de acordo com as indicações emanadas das autoridades, e sempre com a
preocupação constante de se manter os exigentes padrões de qualidade e a manutenção das
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boas práticas que experienciamos e temos divulgado através das ações de formação, da nossa
rede, dos diversos atendimentos, das campanhas que lançamos.
Contudo, no geral, os bons resultados foram assinaláveis. No nosso LAR não houve qualquer
caso de Covid-19!
Além do mais, tal como se poderá confirmar pelas Contas que constam deste Relatório, que
será apresentado e discutido em Assembleia Geral, os resultados em termos financeiros foram
positivos.
Serviços houve que continuaram a ser disponibilizados, de que é exemplo a Linha de Apoio na
Demência, e os responsáveis dos nossos serviços estiveram sempre disponíveis para
encontrarem novas formas de ajuda, na tentativa de serem evitados maiores danos que se
adivinhava virem a ser inevitáveis nas Pessoas com Demência.
Foi surpreendente o sucesso do Café Memória Fica em Casa que contou semanalmente com
um número de participações que ultrapassou as melhores expectativas.
Conseguiu-se inaugurar e pôr em funcionamento o Núcleo do Algarve, o que há tanto tempo
se almejava pela necessidade de se apoiar as populações daquela parte do território nacional.
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Continuou-se a lutar pelo reconhecimento das Demências como uma prioridade nacional.
E, para melhor espelhar o que, apesar de todas as dificuldades já referidas, se continuou a
realizar em 2020, há que mencionar os projetos que estiveram em execução, por exemplo, o
“Dem Care”, o “Dementia Rights” e o “Interreg”, todos da Delegação Norte, o “Co Care”, da
Sede, o “Rostos”, do Centro de Dia de Lisboa, e o “Psicocuidar”, do Núcleo do Ribatejo.
Por outro lado, foram várias as candidaturas elaboradas e apresentadas ao longo do ano,
algumas das já aprovadas para execução em 2021, aos Prémios BPI "la Caixa"

que

possibilitaram pôr em marcha projetos da maior relevância, como sejam os projetos "Estreitar
Laços - Modelo de Cuidados Humanizados para Pessoas com Demência” (candidatura da Sede,
que abrange os quatro Centros de dia da Alzheimer Portugal), “IRIA - Inserir, Reabilitar,
Incluir, Apoiar” (Delegação Centro, que abrange o Concelho de Pombal), “Cuidar Melhor em
Casa” (Delegação Norte, que abrange o Concelho de Matosinhos), e o Programa Bairros
Saudáveis com o projeto “ ReSense- Memórias com sentido(s)”, do Núcleo do Ribatejo.
Estes projetos encontram-se especificados mais detalhadamente nos relatórios que se
seguem, elaborados pelos respetivos serviços.

Apesar do normal acompanhamento da Direção Nacional ao longo do ano, ao ler estes
relatórios ainda nos surpreendemos com o que se conseguiu! É, no mínimo, reconfortante terse

conseguido

manter

o

regular

funcionamento

da

Associação

embora

dentro

de

condicionalismos deveras exigentes.
Reconhecemos que tal só foi possível porque pudemos contar com apoios inestimáveis dos
nossos parceiros, que continuaram a tornar possíveis os nossos projetos, as nossas ações, em
situações novas e tão diferentes, pelo que lhes expressamos a nossa gratidão.
Continuámos a ter parceiros de referência no país, como sejam a Fundação Calouste
Gulbenkian, a Fundação Montepio, o Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Católica,
a Sonae Sierra, diversos Municípios, o Programa “Social Leapfrog” liderado pela Nova School
of Business and Economics, em parceria com o Banco BPI e a Fundação la Caixa.
Importante também o apoio da nossa Comissão Científica, sobretudo na pessoa do seu
Coordenador, Dr. Celso Pontes, sempre disponível e que tanto tem contribuído para que a
Alzheimer Portugal possa concretizar um dos seus objetivos – disseminar informação de índole
científica, a associados e população em geral, através de artigos e comentários sobre notícias
surgidas nos órgãos de comunicação social, o que cada vez se reveste da maior relevância
num tempo em que tantas notícias surgem sem que correspondam à verdade científica.
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Justo é reconhecer também que muito do que foi possível realizar neste ano tão atípico e
indubitavelmente difícil se deveu às medidas de apoio das autoridades, nomeadamente do ISS,
tanto a nível financeiro como estratégico, assim como de outras entidades públicas, centrais e
locais, que aprovaram e financiaram os nossos projetos; de empresas privadas; de
organizações do Terceiro Setor; de doadores particulares e de Associados.
Não é discipiente o facto de se ter podido contar com as novas tecnologias, que se revelaram
fundamentais para que tivéssemos podido dar continuidade ao nosso trabalho. Foram de
imediato tomadas medidas para possibilitar que os nossos colaboradores pudessem continuar
a trabalhar, por exemplo, em teletrabalho, quando possível. Se não existissem esses recursos
tecnológicos, não teriam sido possíveis as reuniões de trabalho, as ações de formação, os
workshops, as diversas iniciativas, de que são exemplo e apenas para mencionar alguns, o
Encontro de Profissionais, a implementação dos Grupos Psico-educativos para Cuidadores
Familiares em Sintra e em Cascais, que constituíram o piloto para a elaboração do Manual de
Grupos Psico-educativos da Alzheimer Portugal, a criação dos Cadernos de Estimulação e
Criatividade, a Campanha “RECOMEÇOS”, enfim, tanto que se revestiu de grande significado
para que estivéssemos mais perto das Pessoas com Demência e dos seus Cuidadores.

Acima de tudo, não podemos deixar de louvar, tal como já referido no Relatório de Atividades
de 2019, sendo que relativamente a 2020 com ainda mais justificação e maior acuidade, o
enorme esforço e empenho por parte de todos os que trabalham na Alzheimer Portugal. Não
será demais referir a qualidade, a seriedade e o empenho de todos os nossos colaboradores
que possibilitaram que tanto se fizesse em 2020 para benefício das Pessoas com Demência e
das suas famílias, apesar dos constrangimentos impostos por uma situação nunca antes vivida.
O trabalho desenvolvido não só se concretizou no apoio direto, através do Serviço de Apoio
Domiciliário, mas também na realização, via online, telefone ou email, de inúmeras ações de
informação e consciencialização dirigidas às populações de todo o País, de iniciativas
formativas para cuidadores formais e informais. Tudo foi pensado e concretizado para que os
nossos Associados e todos os que necessitavam recebessem informação sobre os apoios
disponibilizados pela Associação, não se tendo nunca ignorado a especificidade e as exigências
que implica o cuidar de Pessoas com Demência, sobretudo em circunstâncias tão diferentes e
complicadas. Por tudo isto, tentou-se continuar a oferecer serviços diferenciados, através dos
nossos profissionais, que, como é sabido, se encontram enquadrados em equipas
multidisciplinares, sendo devidamente formados e que, em regra, obedecem a um rácio
colaborador/utente acima do que está previsto em respostas sociais típicas.
Tratou-se, repetimos, de um trabalho árduo e difícil, em que se procurou encontrar soluções e
caminhos, o que veio e continua a acontecer.
Receando as consequências imprevisíveis que poderiam advir relativamente à situação
financeira da Associação, não se deixou nunca de ter em atenção o difícil exercício de equilíbrio
entre despesas e receitas e, como referido acima, o resultado superou as expectativas como
se pode comprovar pelas Contas que constam deste Relatório.
E aqui há que louvar a competência e disponibilidade do nosso Diretor Geral, que esteve
sempre atento a tudo o que de alguma forma pudesse contribuir para minimizar as eventuais
situações ainda mais difíceis que a Alzheimer Portugal tivesse de enfrentar.
Em 2020, se dúvidas houvesse, ficou comprovado, mais uma vez, o papel indispensável e de
enorme importância da Alzheimer Portugal, tanto para as Pessoas com Demência e suas
Famílias, como para a população em geral, nomeadamente para os profissionais das áreas da
saúde e do serviço social.
Apesar das dificuldades, contando agora com novos corpos sociais, não se hesitou em
apresentar um Plano de Ação para 2021 em que se assegura que continuaremos a trabalhar
com o maior empenho, mas também muito conscientes da imprevisibilidade do futuro nestes
tempos de pandemia, e sempre no sentido de conseguirmos alcançar os objetivos da nossa
Associação, honrando a nossa missão e a nossa visão.
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“Continuaremos a focar-nos na otimização dos serviços, numa lógica de racionalização de
recursos, primando sempre pela cada vez maior qualidade do serviço, no conforto, na
segurança e no bem-estar dos nossos utentes e das suas famílias, bem como na diversificação
das fontes de financiamento, tal como temos feito nos últimos anos.”
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I.

CASA DO ALECRIM

O ano de 2020 foi em vários aspetos atípico, tendo as equipas dos vários serviços sido
colocadas à prova e feito um enorme esforço de adaptação ao contexto vivido com a pandemia
Covid-19.
O Centro de Dia funcionou em regime domiciliário desde 18 de março, o que resultou na
redução do número de utentes, ao longo do ano, tendo no final do ano estado inscritos 11
clientes.
A partir de março, houve alterações significativas nos horários da equipa de ERPI – Estrutura
Residencial para Idosos, nomeadamente nas regras das visitas, nos circuitos e na utilização
dos espaços e nas regras de higienização dos espaços.
O SAD – Serviço de Apoio Domiciliário teve, também a partir de março, de abdicar das
atividades realizadas no espaço da Casa do Alecrim e viu, ao longo do ano, algumas famílias
suspenderem os seus serviços.
Criou-se um Plano de Contingência que foi sendo adaptado às medidas emanadas pela DGS e
da Tutela.
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Em 2020, somente um colaborador do SAD teve Covid-19, não tendo havido consequências
deste facto no serviço.
A equipa interdisciplinar teve como foco a Pessoa com Demência e reforçou a sua relação com
as famílias, de modo a que, de forma conjugada, se garantisse o cumprimento do Plano de
Contingência e o maior bem-estar dos utentes.
Os serviços administrativos da Casa do Alecrim assumiram a gestão dos fundos de maneio dos
utentes da ERPI (36) e colaboraram no processo de faturação das suas mensalidades (101),
assim como na gestão da faturação dos fornecedores e na procura de melhores soluções.
1. ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL (ERPI, CD E SAD)
Tiveram as famílias o apoio e a disponibilidade de todos os responsáveis de serviço (ERPI,
CD e SAD), que as foram, em cada situação e etapa, esclarecendo, apoiando e orientando,
para maior entendimento e aceitação do processo demencial em curso.
Na integração dos novos utentes, durante o primeiro mês, foram realizadas as avaliações pelos
diferentes Técnicos e foi feito o Plano de Acolhimento e respetivo relatório, que deu origem ao

Plano Individual (PI), assim como se procedeu ao acompanhamento mais regular e sistemático
das respetivas famílias, envolvendo-as em todas as estratégias que permitiram uma melhor
adaptação do utente ao serviço.
Em todos os serviços, foram sendo atualizados os Planos de Acolhimento e os Planos
Individuais. Foram realizadas reuniões formais com a equipa técnica e os gestores de
negócio/tutores, para partilha e debate do Plano Individual do utente.
Realizaram-se também reuniões com os gestores de negócio/tutores em momentos em que
se tornou necessário uma partilha de expectativas e esclarecimentos, ou em que se sentiu
necessidade de se firmar a relação de confiança entre a equipa da Casa do Alecrim e a família.
As famílias tiveram, desde março, acesso a emails regulares da Diretora, enquadrando
acontecimentos

marcantes

da

Casa

do

Alecrim/Alzheimer

Portugal,

relacionados,

nomeadamente, com todas as medidas e adaptações feitas no espaço e na organização da
equipa (horários, funções, tarefas), de acordo com as regras da DGS e as novas medidas de
prevenção do Covid-19.
Manteve-se a parceria com o Gabinete Cuidar Melhor – Cascais no que respeita a serviços para
os Cuidadores - apoio psicológico e apoio jurídico - e divulgaram-se as suas formações.
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ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA PESSOAS IDOSAS (ERPI) - 24h/365 dias
Não foi avaliada a satisfação dos utentes. Considerámos que a avaliação da satisfação num
ano atípico não seria de considerar. O questionário que existe não seria adequado a esta
situação.
Durante o ano de 2020, os familiares foram impedidos de visitar a Casa do Alecrim com a
frequência a que estavam habituados, tendo toda a comunicação sido realizada através de
telefone e/ou emails.
A ERPI manteve 30 utentes ao abrigo do acordo durante 5 meses, 29 utentes durante 5 meses
e 28 utentes durante 2 meses.
As 6 vagas privadas estiveram sempre ocupadas, com exceção de 1 mês. Durante o ano de
2020, entraram 9 utentes e saíram 13. Mantêm-se, neste momento, em lista de espera para
resposta social 428 pedidos e para resposta privada 99 (que também são da lista da resposta
social).

A Casa do Alecrim criou, no serviço de ERPI, um documento sobre regras de visitas seguindo
as regras e orientações da DGS.
Manteve-se um contacto diário, telefónico, por email ou videocall, com as famílias dos utentes
de ERPI, pela responsável de serviço e equipa de enfermagem, que, apoiada e orientada pelo
médico responsável, sempre avaliou e cuidou do estado de saúde de cada utente, dando todos
os esclarecimentos e enquadramentos necessários.
A responsável de serviço assumiu a Gestão de Utentes, do plano de atividades e dos projetos
afetos à ERPI, levou a cabo a concretização de sessões de Terapia Ocupacional assim como
procedeu a: realização e atualização dos Planos Individuais de Intervenção de 36 utentes;
realização

de

reuniões

formais

telefónicos/email/presenciais

de

gestão

(diários/semanais)

de

utente

com

com

Cuidadores

Cuidadores;

contactos

Informais,

mediante

necessidade, assim como com parceiros; contactos por escrito (email/telemóvel) com
Cuidadores sobre o envolvimento nas atividades, necessidade de medicação e de bens de
consumo individuais dos utentes; reunião semanal com equipa técnica para discussão de casos
clínicos; supervisão e gestão de ocorrências durante a prestação de cuidados em contexto
direto, em colaboração com as Auxiliares de Ação Direta.
A média de idade nos utentes da ERPI, em dezembro de 2020, foi de 84,9. Nesse ano, o utente
mais idoso tinha 94 anos de idade e o mais jovem 68 anos.
O programa de atividades foi adaptado tendo, entre março e junho, sofrido alterações
significativas.
Suspenderam-se as atividades no exterior, nomeadamente a horticultura, assim como se
suspendeu a atividade terapia assistida com animais.
As Terapeutas Ocupacionais, entre março e junho, assumiram horários e tarefas de AADs,
tendo o seu plano de atividades sido também suspenso nessa fase, assim como esteve
suspensa a Musicoterapia, retomada em junho.
Desenvolveu-se o projeto «A Visita», entre junho e dezembro, projeto possível graças ao
financiamento pela Câmara Municipal de Cascais, que se traduziu na realização de 24 visitas
de um par de palhaços.
Houve um maior agravamento da patologia nos nossos utentes, e, consequentemente, um
aumento do grau de dependência, necessitando estes cada vez mais de apoio nas atividades
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de vida diária (ver gráficos de caracterização), onde se adensa, com uma componente
fortíssima de trabalho, a intervenção na área da saúde.
Os utentes mantiveram o acesso ao serviço de manicura e cabeleireiro, tendo-se contado com
elementos da equipa, com a autorização das famílias, uma vez que desde junho não houve o
serviço externo.
As famílias tiveram acesso a um fornecedor de fraldas e a um fornecedor de medicamentos,
sendo a sua gestão feita pela Casa do Alecrim.
Todos os utentes da ERPI necessitaram diariamente de cuidados de enfermagem permanentes
e de muita vigilância médica, devido à patologia e ao grau de autonomia.
Foram suspensas as consultas presenciais da médica psiquiátrica referenciada pela Alzheimer
Portugal, sendo as consultas realizadas mensalmente e geridas pela equipa de enfermagem.
Nesta consulta de psiquiatria foram seguidos 8 utentes.
No ano de 2020, manteve-se na Casa do Alecrim a «abordagem paliativa». Esta abordagem
foi centrada na definição do Plano Antecipado de Cuidados discutido com as famílias. Foi
também feita a avaliação funcional e cognitiva de acordo com os estadios da doença, bem
como a definição de medidas adequadas a cada fase (decisão de não reanimar, decisão de
envio ao serviço de urgência, entre outras). Desta forma, foram realizadas 11 conferências
familiares.
No ano de 2020 faleceram 13 utentes.
Dois dos utentes faleceram no hospital e os restantes na Casa do Alecrim. Os 11 utentes
fizeram o seu percurso de final de vida, na sequência do Plano Antecipado de Cuidados
elaborado em conjunto com as famílias. Do que resultou em mortes serenas, sem sofrimento,
com controlo de sintomas e com o acompanhamento da família nos últimos dias, assim como
de toda a equipa.
Relativamente aos dados de ocorrências nos utentes, em 2020 ocorreram 38 quedas.
No âmbito das úlceras de pressão, tivemos zero casos, um dado que revela os muito bons
cuidados prestados.
As feridas traumáticas foram recorrentes devido a características do avançar da idade em que
a pele fica mais frágil e sensível ao toque. Nesse sentido, houve diariamente hidratação diária
da pele e reforço hídrico, assim como formação regular sobre pegas e transferências.
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As infeções urinárias são uma realidade frequente em utentes que usam fralda e em que é
mais difícil a ingestão de líquidos. Foram realizadas várias uroculturas por suspeita de infeção
do trato urinário. No entanto, na maior parte dos casos não foi prescrito antibiótico uma vez
que se encontravam colonizados e porque não houve alterações nas análises de sangue que
indicassem infeção ativa. Assim sendo, foram diagnosticadas e tratadas apenas 7 infeções
urinárias.
A prevenção através da vacinação da gripe sazonal teve efeitos muito positivos, tendo havido
8 casos de pessoas com infeções respiratórias. Os casos mais agudos foram tratados com
sucesso com antibioterapia.
Em 2020, foi necessário encaminhar ao serviço de urgência 4 situações em que não foi possível
resolver no ambiente da Casa do Alecrim: 4 ocorreram na sequência de quedas, com
necessidade de exames complementares de diagnóstico que confirmaram fraturas; 1 caso
ocorreu por descompensação respiratória.
Não se registaram casos de infeção por Covid-19 em nenhum utente.
CENTRO DE DIA (CD) - dias úteis, das 8.30h às 19h
(Em fase Covid-19, entre as 9h e as 17h)
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Não foi avaliada a satisfação dos utentes/familiares, devido ao facto de não estar ajustada à
situação em domicílio.
O CD foi afetado de forma muito significativa, tendo deixado de funcionar desde 16 de março.
A partir desta data, foi mantido o trabalho nos domicílios e/ou online, tendo sido feita uma
adaptação gradual a esta nova condição, em conjunto com as famílias. Terminámos o ano de
2020 com 11 utentes.
As atividades de Fisioterapia, Musicoterapia e Estimulação Cognitiva foram mantidas, nos
domicílios ou na modalidade online. A partir de outubro, iniciou-se o Serviço de Companhia.
Durante os meses de janeiro a maio, foram mantidos 15 utentes, a capacidade máxima.
Durante o ano de 2020, existiram 12 inscrições na lista de espera e dessa lista entraram 6
utentes. Ao longo do ano, saíram 6 utentes, que transitaram gradualmente para lares ou para
SAD, Casa do Alecrim e outros.
Caracterizando os utentes segundo grau de dependência, podemos dizer que no final de 2020
tínhamos 4 utentes com dependência grave, 4 com dependência moderada, 2 com
dependência ligeira e 1 com independência.

A responsável de serviço esteve de baixa prolongada desde junho e a gestão do serviço de CD
foi assumida por uma Técnica que a substituiu e que assumiu a gestão de todos os utentes
procedendo a: realização e atualização dos Planos Individuais de Intervenção; realização de
reuniões formais de Gestão de Utente com Cuidadores; contactos por escrito (email/telemóvel)
sobre o envolvimento nas atividades, a necessidade de medicação etc.
A responsável de serviço assumiu ainda a gestão do plano de atividades, dos horários e das
rotas da carrinha, assim como procedeu a: contactos telefónicos/email (diários/semanais) com
Cuidadores Informais e com a empresa de transporte; reunião semanal com equipa técnica
para discussão de casos clínicos; supervisão e gestão de ocorrências durante a prestação de
cuidados em contexto direto, em colaboração com a Ajudante de Ação Direta.
Foram interrompidas as atividades no exterior, tais como as relacionadas com o projeto
«Visitas ao museu» e a horticultura, e não se deu início ao projeto de «Formação pela Arte»,
projetos estes financiados pela CMC.
O CD da Casa do Alecrim distingue-se dos restantes por ter, em tempos normais, 4 atividades
diárias para cada utente e por ter mantido desde março uma constante e estreita relação com
os seus utentes e respetivas famílias, e ainda pela apresentação de um Plano de Atividades
Semanal que no final do ano contemplava, no mínimo, 3 atividades terapêuticas diárias e 2
serviços de companhia semanal para cada utente.
A 16 de março, foi interrompida a atividade «Tarde de Poesia», da responsabilidade de uma
voluntária, e que se realiza desde 2013.
Foram suspensos os projetos financiados pela CMC, o Projeto Intergeracional Musicoterapia
em parceria com a Escola das Areias (Alapraia), o Projeto “Entre Gerações” – parceria com a
Escola Superior de Saúde do Alcoitão e o Projeto “ENVOLVE-TE” – Centro Cultural de Cascais–
iniciativa do Centro Cultural de Cascais.
SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO (SAD) - dias úteis das 8h às 18h
Não foi avaliada a satisfação dos utentes/familiares deste serviço.
A responsável do serviço, entre 16 de março e final de maio, esteve em teletrabalho e em
junho passou a estar em teletrabalho apenas um dia por semana.
Assumiu a Gestão dos 50 utentes, a dinamização do plano de atividades e dos projetos afetos
ao SAD, a gestão dos horários das AADs, rotas e transporte de utentes e procedeu à realização
e atualização dos Planos Individuais de Intervenção de 50 utentes. Manteve contactos
telefónicos/email/presenciais com Cuidadores Informais, mediante necessidade, contactos por
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escrito (email/carta) com Cuidadores, relativamente ao envolvimento nas atividades e à
necessidade de alteração de serviços, entre outros. Participou na reunião semanal com a
equipa técnica para discussão de casos e fez a gestão da reunião semanal com a equipa de
Ajudantes de Ação Direta. Foi responsável pela supervisão e gestão de ocorrências durante a
prestação de cuidados, em colaboração com as Auxiliares de Ação Direta.
O plano de atividades previsto foi adaptado à situação Covid-19, tendo-se suspendido o serviço
de alívio do Cuidador/socialização, que se realizava no espaço da Casa do Alecrim. Cumpriramse os serviços: Cuidados de higiene e conforto pessoal; Fornecimento e apoio nas refeições,
respeitando as dietas com prescrição médica; Higiene habitacional restrita ao espaço individual
do utente; Apoio na toma da medicação; Companhia; Acompanhamento ao exterior; Aquisição
de bens e serviços; Apoio Social; Apoio Psicológico; Terapia Ocupacional; Fisioterapia;
Tratamento de roupas de uso exclusivo do utente.
Houve 43 novas inscrições na lista de espera, entraram 20 utentes e saíram 24. No final de
2020, a lista de espera não apresentava pedidos.
Várias famílias suspenderam serviços nas fases de maior confinamento, tendo estes sido
retomados posteriormente.
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O SAD deu apoio a uma média de 45,75 utentes durante os 12 meses, não se tendo alcançado
em nenhum mês os 50 – alcançou-se o máximo de 47 e o mínimo de 42.
O SAD contou com o apoio de 9 AADs a tempo integral, 1 AAD prestador a tempo parcial, um
Terapeuta Ocupacional, um Psicólogo, um Fisioterapeuta, e uma Responsável de Serviço e
Assistente Social, Técnicos estes em tempo parcial.
O SAD contou ainda com o apoio de 2 Técnicos, durante 12h semanais, um Terapeuta
Ocupacional e uma Psicóloga, através dos financiamentos da Câmara Municipal de Cascais.
NOTA
Devido à situação Covid-19, não se concretizou o projeto “A Arte de Fazer, Ser e Torna-se”,
uma parceria com a CERCICA (Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Cidadãos
Inadaptados de Cascais), que contava com o financiamento da Câmara Municipal de Cascais.

RECURSOS HUMANOS - A EQUIPA
(Seleção, constituição, acompanhamento, formação e divulgação)
Durante o ano de 2020, fomos uma equipa caraterizada por 69 pessoas (colaboradores,
prestadores e outsourcings).
Houve 17 denúncias de contrato e integraram-se 16 pessoas na equipa. Realizaram-se 18
entrevistas.
A situação Covid-19 afetou a assiduidade quer dos contratados quer dos prestadores, que se
viram obrigados a faltar devido a quarentenas e isolamentos profiláticos em consequência de
contactos com familiares, ou outras entidades, com Covid-19 ou devido a assistência a filhos
menores.
Na equipa de ERPI e de CD não houve elementos infetados. Na equipa de SAD houve 1 AAD,
sendo que não se propagou à restante equipa ou a utentes.
Decorreram 3 gravidezes que de imediato optaram pela baixa médica e mantêm-se em baixa
prolongada. Estas colaboradoras foram substituídas.
O Plano de Integração dos Ajudantes de Ação Direta incluiu 6 dias em formação no posto de
trabalho, com supervisão do responsável de serviços, da enfermagem e com acompanhamento
sistemático de colega da mesma função.
A integração dos Enfermeiros prestadores foi de 2 turnos, valorizando-se a sua capacidade de
liderança e conhecimentos sobre a doença.
Para melhor adequação do quadro de recursos humanos, garantindo-se uma maior eficácia do
plano de atividades da ERPI, foi possível contratar um prestador de serviços, Terapeuta
Ocupacional, em horário completo, com o apoio da CMC e de um donativo espontâneo de um
familiar de um utente.
EQUIPA DA CASA DO ALECRIM (no final do ano 2020)
ERPI
Diretor T.

SAD

1

Responsável pelo serviço e TO

1

Terapeuta Ocupacional (prestação)

1

Fisioterapeuta

CD

1

1
1*
1*

1 (o mesmo da
ERPI)
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Responsável pelo serviço SAD e Assistente Social

1

Psicólogo

1

Enfermeiro contrato
Enfermeiro prestação

1*
11 (escala)
1 (6 horas

Médico C. Geral

semana)

Ajudante de Ação Direta-contrato

19

2**

Ajudante de Ação Direta Prestação

1

Lavadeira (dias úteis)

1

Administrativa

1

Musico-terapeuta (prestação)

1

Portaria/rececionista
Outsourcing limpeza (4 elementos)

1
13h diárias

Outsourcing alimentação (2 elementos)
Outsourcing lavandaria ( fim de semana e feriados)

9

16 horas diárias
16 h semanais

*prestador de serviço
** nesta fase, no domicílio, não foi contratado o 3º AAD de CD.
Na falta dos Ajudantes de Ação Direta e de Lavadeira, estes foram sempre substituídos por
colaboradores de uma empresa certificada, na modalidade de outsourcing.
Assegurou-se a presença de enfermagem 29 horas por dia (24h mais 5h de reforço de manhã),
tendo, no entanto, e pontualmente, sido impossível assegurar os serviços de um Enfermeiro,
o que foi colmatado com uma Enfermeira de chamada e com o reforço da equipa de AADs,
situação devida ao fato de os enfermeiros estarem a ser mais requisitados nos seus serviços
base ou se encontrarem em isolamento.
No ano de 2020, a equipa da Casa do Alecrim recebeu, na sua totalidade, 204 horas de
formação. Foi dado enfoque ao acompanhamento diário das práticas das Ajudantes de Ação
Direta, por parte dos Técnicos, numa média de 12 horas diárias na ERPI, 6hrs no CD e 3hrs
no SAD.
Foram realizadas diariamente reuniões da equipa de Enfermagem, na troca de turno.
Semanalmente, realizaram-se reuniões da equipa técnica, assim como reuniões da equipa de
Ajudantes de Ação Direta e Técnicos SAD.
Realizaram-se mensalmente reuniões da equipa de Ajudantes de Ação Direta da ERPI e
trimestralmente reuniões com a equipa de AADs do CD.
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De todas as reuniões se fizeram atas e foram discutidas as alterações necessárias aos Planos
de Intervenção Individual, assim como foram analisadas todas as questões relacionadas com
os serviços: equipa, utentes, Cuidadores, procedimentos e equipamento. Este espaço de
reuniões permite a esta equipa interdisciplinar estar alinhada e ser consistente, assegurandose assim a maior adequação da resposta às necessidades, o que foi crucial para a adaptação
da equipa a todos os constrangimentos e necessidades derivados da pandemia de Covid-19.
A Diretora divulgou pela equipa 10 comunicados e 2 ordens de serviço. Em março, devido à
situação Covid-19, foi criado um grupo Whatsapp para cada serviço, de onde emanaram
orientações e alertas. Foi também utilizada a plataforma MYSENIOR para alertas com
informações. Foram ainda colocadas mensagens de incentivo e reconhecimento no expositor
da entrada.
Estas vias de comunicação, no seu todo, permitiram um espaço de diálogo e um maior
esclarecimento e melhor enquadramento de todos os acontecimentos relevantes e
determinantes para a melhor organização da Casa do Alecrim e para o sentido de pertença de
cada elemento, reforçando a resiliência necessária para este ano atípico.
Não foi possível o habitual encontro da equipa e a festa da família no Natal.
Para a equipa a Diretora organizou um concurso para eleição em 3 categorias do melhor
elemento (mais simpatia, melhor Cuidadora e mais especial), em que todos os elementos
colaboraram, tendo sido possível que todas as pessoas votadas recebessem prémios. Foram
distribuídos 31 prémios, que foram dádiva de fornecedores e de famílias.
2. VOLUNTARIADO
Em março, os voluntários que regularmente vinham à Casa do Alecrim interromperam a sua
ação, tendo o voluntário dedicado a trabalhos de manutenção iniciado o seu trabalho somente
em junho.
Entre maio e setembro, 6 voluntárias colaboraram, num espaço da Junta de Freguesia, na
venda ao público de máscaras cirúrgicas, enquadrado no projeto da CMC «Máscaras
Acessíveis». Desta ação resultou uma angariação de donativos no valor de 4810,24€.
Manteve-se o voluntariado da empresa «FUTUROÁSIS», que não só ofereceu e instalou, em
2012, uma máquina de purificação de água, como tem garantido a manutenção semestral do
equipamento. Desde a abertura que contamos com uma água equilibrada, cristalina, pura e
deliciosa, que certamente tem contribuído para a melhor saúde e bem-estar de todos.
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3. DONATIVOS
A Câmara Municipal de Cascais, através do programa «Máscaras Acessíveis», ofereceu 20.000
máscaras cirúrgicas, tendo a Casa do Alecrim assumido a gestão da sua venda com voluntários,
cujo valor reverteu como donativo para a Associação.
Uma família renovou o seu donativo para reforço da equipa técnica da ERPI.
Mobilizaram-se as famílias e a equipa da Casa do Alecrim para fazerem donativos que
permitissem o rastreio quinzenal com testes Antigene a toda a equipa.
Recebemos donativos, num total estimado de 14 454,25€ quer em géneros quer em
numerário, de famílias, da BUS - Bens de Utilidade Social.
FORNECEDORES E NECESSIDADES DO EQUIPAMENTO
Foi feito um acompanhamento regular de todos os 15 fornecedores, na validação da sua
adequação, quer da qualidade do serviço quer do valor do contrato/produtos.
Foram executados e respeitados todos os 15 planos de manutenção em curso e foram
reparados pelas empresas de manutenção os equipamentos da lavandaria, da cozinha, sistema
da AVAC, depósito de água e caldeiras.
De salientar que contámos com o apoio e supervisão próxima e regular de um voluntário,
elemento dos corpos sociais da Alzheimer Portugal, para a análise dos problemas e para as
melhores resoluções estratégicas no que diz respeito a determinados fornecedores e
intervenções no equipamento.
Contámos também com a visita regular de um voluntário, a partir de junho, numa média de
12 horas mensais, que realizou a maioria dos pequenos trabalhos. O rececionista/porteiro
acompanhou este voluntário e também ele assumiu pequenos arranjos. Tais intervenções
resultaram numa economia extraordinária e numa resolução célere de problemas.
De salientar as maiores intervenções no equipamento: Fez-se a reparação de infiltrações,
reparação e pintura dos espaços de refeitório e sala azul, a reparação e pintura da fachada do
edifício, fizeram-se arranjos nos painéis solares e procedeu-se à eletrificação do portão,
através das linhas de financiamento da Câmara Municipal de Cascais.
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Tal com contratualizado, beneficiou-se do rapel* de 3 fornecedores: Nivelfarma (donativo em
produtos); Farmácia das Areias (donativo em numerário); Matéria Activa (donativo em
produtos).
A Farmácia das Areias assumiu descontos para todos os Associados da Alzheimer Portugal e
sua equipa, com benefícios para a Casa do Alecrim.
Mantemo-nos no processo de revisão e atualização das Medidas de Auto-proteção, prevendose um simulacro em 2021.
Com o financiamento da Câmara Municipal de Cascais adquirimos, em 2019, uma aplicação
informática (MySenior), que permite proceder ao registo diário de atividades e ocorrências de
uma forma sistematizada, e em 2020 fizemos a implementação deste recurso.
* valor estipulado em contrato em que consoante o volume de compras assim se beneficia de uma
percentagem sobre as mesmas, que pode reverter em nota de crédito ou em géneros/produtos

4. GRUPO DE SUPORTE ABERTO À COMUNIDADE
É um grupo de apoio psicoemocional em que a intervenção é estruturada com base nas
necessidades dos participantes, que emergem durante os encontros, e no carácter não
permanente do grupo, pelo que cada encontro tem necessariamente um início e um fim. Desde
março de 2020, o modelo presencial foi substituído pelo online e os encontros passaram a
realizar-se via zoom com os participantes a transitarem de um modelo para o outro. O número
de participantes manteve-se relativamente estável (em média 3/4) tendo entrado apenas um
novo elemento a partir de setembro. O link para a sessão era divulgado apenas a este grupo.
5. PARCERIAS

Parceiros

Âmbito da Parceria

ISS

Protocolo de cooperação

Objetivo

Apoio financeiro para Projetos,
CMC

Programa da Plataforma de

e intervenção interdisciplinar e

Qualificação SAD+, CD e

aquisição de bens, e Apoio

ERPI

Financiamento em função da
caracterização dos utentes

Universidade Católica de Lisboa –
Instituto de Ciências da Saúde
Escola Superior de Saúde Beja

-

-

Estágio TO

Receber 2 estágios
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Escola Superior de Saúde de Alcoitão
Clínica Joaquim Chaves

Estágio TO
Recolhas e análises

Receber 2 estágios
Rotina e em situação de doença

6. CONCLUSÃO
Em 2020, a Casa do Alecrim no seu todo, através de uma gestão participada e empenhada,
respeitou a sua missão, tendo a situação nacional Covid-19 afetado de forma significativa a
frequência das várias respostas sociais, a ação dos voluntários, os custos com EPIs, as regras
de visitas, a organização dos espaços, a saúde mental da equipa, os estágios curriculares.
Sendo que o foco incide sempre nos utentes, houve, no entanto, necessidade de reforçar o
foco nas famílias, que foram apoiados por uma equipa interdisciplinar especializada, em
número suficiente e em constante formação.
De mais relevante podemos salientar de positivo:
•

O facto de não termos tidos casos Covid-19 nos utentes e equipa de lar;

•

A capacidade da equipa se manter alinhada, motivada e empenhada, apesar de todas
as contingências geradas pela situação Covid-19;

•

A oportunidade de acesso ao Programa da Plataforma de Qualificação dos Centros de
Dia, do Serviço de Apoio Domiciliário e da Estrutura Residencial para Idosos, iniciativa
da Câmara Municipal;

•

A existência de Acordos Atípicos nos três serviços sob a tutela do ISS, que garante o
seu funcionamento enquanto resposta especializada para Pessoas com Demência;

•

Os donativos e ajudas da sociedade civil que permitiram, entre outras coisas, o reforço
da equipa e o rastreio regular;

•

A oportunidade que demos a estágios curriculares que serão futuros profissionais
(enfermeiros e terapeutas ocupacionais), numa época em que tantas portas se
fecharam;

•

A formação a que toda a equipa teve acesso;

•

O acompanhamento sistemático das práticas das Ajudantes de Ação Direta.

De desafiante podemos salientar:
•

As visitas dos familiares ao lar, interrompidas e posteriormente retomadas com novos
horários e mais restrições;

•

A integração de novos utentes, sem a família presente;

•

A exigência de mais recursos materiais – EPIs – que implicaram mais despesas e mais
lixo;
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•

Termos menos espaço por estarmos mais divididos;

•

A perda de liberdade dos nossos movimentos no convívio da equipa;

•

A sobrecarga que as famílias de CD assumiram com o seu familiar em casa, de março
a dezembro.

De mais relevante, para refletir e melhorar:
•

A grande rotatividade da equipa de enfermagem, prestadores de serviço, situação que
se agravou devido à situação Covid-19;

•

As condições do edifício que vai necessitando de maiores reparações e atos de
conservação;

•

A necessidade de mais espaços, uma vez que a situação Covid-19 veio obrigar ao
afastamento e à separação das equipas, assim como a novas regras de visitas de
familiares.
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II. DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE LISBOA- SDL
O ano de 2020 foi marcado pela sua excecionalidade devido à situação de pandemia global,
com reflexos diretos no trabalho e nos serviços disponibilizados pela equipa de Lisboa.
Assinalam-se as seguintes consequências:
- Impossibilidade dos utentes de Centro de Dia (CD) e do Centro de Atividades Terapêuticas
(CAT) frequentarem presencialmente as respostas/atividades;
- Suspensão temporária dos apoios diretamente prestados nos domicílios, cuja continuidade
foi posta em causa devido aos receios de contágio dos familiares das Pessoas com Demência;
- Maiores dificuldades na admissão de utentes, devido aos receios na realização do processo
de avaliação necessário para integração nas respostas de Centro de dia e Serviço de Apoio
Domiciliário;
- Instabilidade dos serviços/atividades oferecidos nos domicílios, resultantes dos imprevistos
de saúde e situações de isolamento profilático das equipas dos Serviços de Lisboa;
- Maior exigência ao nível da gestão de recursos humanos devido às numerosas ausências dos
elementos da equipa e da gestão dos receios inerentes à situação de pandemia;
- Maior necessidade e aprofundamento ao nível da formação das equipas, em especial no que
se reporta à utilização de EPIS, cumprimento de procedimentos de segurança e gestão das
emoções;
- Aumento de custos do Departamento Serviços de Lisboa devido à necessidade de aquisição
de EPIS (Equipamentos de Proteção Individual) para todos os elementos da equipa;
- Redução das receitas devido à diminuição da procura e consequentes comparticipações
mensais;
- Difícil gestão dos stocks de aprovisionamento (em especial dos EPIS) devido à enorme
procura no mercado e consequente aumento dos preços;
- Consequências diretas na saúde das Pessoas com Demência, cuja mudança de rotinas e
confinamento contribuíram para a evolução da demência e para a perda de autonomia
funcional e de mobilidade;
- Maior necessidade de apoio aos familiares resultantes da exaustão provocada pelo
isolamento/confinamento, em especial o apoio/orientações sobre as estratégias a utilizar em
contexto de pandemia;
- Maior planeamento e criatividade na gestão de tarefas a desempenhar pelas Auxiliares de
Ação Direta em virtude do encerramento do CD e do CAT;
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- Dificuldades económicas das famílias que se traduziram numa maior procura de apoios,
essencialmente económicos, tal como o PAI (Programa de Apoio na Incontinência) ou outros
Produtos de Apoio;
- Imprevisibilidade e inconstância provocada pela pandemia, o que exigiu uma enorme
flexibilidade na gestão dos serviços.
De seguida, apresentam-se os resultados da atividade das diferentes respostas sociais do
Departamento de Serviços de Lisboa: Centro de Dia (CD), Serviços Clínicos Externos (SCE),
Serviço de Apoio Domiciliário (SAD), Gabinete de Apoio Psicossocial (GAPS) de Lisboa e Projeto
Rostos.
1. CENTRO DE DIA “PROF. DR. CARLOS GARCIA”
Durante o ano de 2020, o Centro de Dia Professor Dr. Carlos Garcia apoiou cerca de 19 Pessoas
com Demência.
Este foi um ano atípico, tendo-se verificado um enorme fluxo de admissões e saídas de utentes,
instabilidade esta resultante da situação da pandemia. No final do ano de 2020, apenas 3
Pessoas com Demência se encontravam a frequentar esta resposta desde o início do ano,
sendo que 80% das pessoas faleceram, foram institucionalizadas em ERPI ou pioraram a sua
condição de saúde, em especial a sua autonomia funcional e a marcha. Tal poderá ser
verificado no gráfico abaixo:

CENTRO DE DIA “PROF. DR. CARLOS GARCIA”

Utentes
permanentes
20%
Evolução da
Demência/perda
mobilidade
27%

Falecimento
33%

Integração em
ERPI
20%
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No que respeita às atividades realizadas durante em 2020, de sublinhar que as respeitantes
ao primeiro trimestre foram as que se encontram integradas no Plano de Atividades do Centro
de Dia Professor Dr. Carlos Garcia, em que coexistem diferentes Programas de Intervenção,
de acordo com a fase da demência em que a Pessoa se encontra.
Os resultados deste período foram:
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1º Trimestre de
2020

Intervenção Individual

Sessões Fisioterapia

82

Sessões de Snozelen

6

Sessões de Reabilitação

36

Intervenção na Saúde

241

Avaliações e reavaliações multidisciplinares

19

Apoio Psicossocial e psicopedagógico aos Cuidadores

114

Visitas Domiciliárias

1

Grupo de Memória

63
25

Domínio Estimulação Cognitiva

Grupo TOR – Orientação
Realidade

44

Grupo de Reminiscências

8

Treino Marcha

132

Grupo Psicomotricidade

68

Grupo Relaxamento

0

Grupo Intergeracional

1

Grupo Psicoterapêutico Arte
Terapia

0

Intervenção em Grupo

Domínio Estimulação Sensorial e Bemestar

Domínio Competências Sociais e
Emocionais

Domínio atividades Ocupacionais Ateliers

Música; Culinária; Jardinagem,
Expressivas, Aniversários, Jogos
Lúdicos; Treino de AVDS

69

TOTAL INTERVENÇÕES EM CENTRO DIA

884

A partir de março de 2020, devido ao encerramento das respostas de Centro de Dia imposto
pelo governo, a equipa reorganizou a sua intervenção de forma a prestar apoio domiciliário
diretamente em casa dos utentes ou na modalidade de teleterapias.
Na sua maioria, as famílias dos utentes do Centro de dia preferiram os cuidados técnicos no
domicílio, pelo que foi organizado um Programa Individual Domiciliário para cada utente,
contemplando a intervenção de sessões de Fisioterapia, ECI, Terapia Ocupacional ou
Enfermagem.
Todas estas sessões tinham uma periodicidade semanal. Os resultados destas atividades
foram:

Total Anual
Sessões Fisioterapia

299

Sessões de Estimulação Cognitiva

170

Sessões de Terapia Ocupacional

80

Sessões de Teleterapia

29

Intervenção na saúde

25

Avaliações e reavaliações multidisciplinares

10

Apoio Psicossocial e psicopedagógico aos Cuidadores/Técnico
Referencia

160

Intervenção Individual
INF

Visitas Domiciliárias
TOTAL INTERVENÇÕES

16
789

Atendendo ao encerramento do Centro de Dia, foram envidados esforços para se investir em
três grandes áreas de atuação:
- Melhoramento das condições de conforto do espaço do Centro de dia;
- Criação/construção artesanal de materiais (a partir de reciclagem) para posterior utilização
nas atividades de estimulação cognitiva, sensorial e motora;
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- Formação/treino de competências e sessões promotoras de bem-estar da equipa.

Número de Horas
Formação Equipas
Número de temas

Atividades
Diversas

52
19

Reuniões Equipa

Número de Horas mensais

Planeamento/Construção
de Materiais de estimulação

Número Materiais

72

Domínio Estimulação
Sensorial e Bem-estar

Grupo
Relaxamento - Nº sessões

25

Remodelação
espaço/adaptação Normas

Nº horas

540

72

No que respeita aos indicadores principais de qualidade do Centro de dia

Indicadores de
Qualidade de
Cuidador | 2020

Número de quedas = 0

Aplicação de
Contenções = 0

% de PcD com
avaliação dos hábitos/
preferências = 100
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Índice rotação do
pessoal = Baixo (99%
dos trabalhadores no
CD)

2. SERVIÇOS CLÍNICOS EXTERNOS - SCE
Os Serviços Clínicos Externos foram também muito afetados pelos condicionalismos da
pandemia, pelo que o seu Centro de Atividades Terapêuticas/CAT apenas funcionou no
primeiro trimestre de 2020.

Nº Atividades desenvolvidas
1 Utente / 56 Intervenções

Estimulação Cognitiva

Intervenção Individual
Total INF = 136

1 Utente / 80 Intervenções

Intervenção na Saúde

-

Atendimento/apoio individual
Atividades psicomotricidade e
motoras (grupo movimento e

68 Sessões/185 participações

Hidroterapia)
Intervenção em Grupo

Ateliers (música, Jardinagem,

69 Sessões/180 participações

culinária, expressivas)

Total INF = 174

37 Sessões/185 participações

Grupo da Memória
Total intervenção não

310

farmacológica

Realizaram-se as seguintes atividades na Comunidade do CAT:
Tipologia / Atividades Desenvolvidas

Número de atividades desenvolvidas
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Atividades na Comunidade – Museus; Jardins;
Atividades culturais; Exposições

3/18 Participações

Realizaram-se as seguintes consultas de especialidade para os utentes e associados da
Alzheimer Portugal:
Tipologia / Atividades

Consultas e Avaliações

Desenvolvidas

realizadas

Consulta de Psiquiatria

43 Consultas / 3 Faltas

40

3 Avaliações

3

12 Avaliações

12

Avaliações Neuropsicológicas
Externas
Avaliações Neuropsicológicas
DSL (CAD/CAT)

Nº de Pessoas

3. SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO – SAD
O Serviço de Apoio Domiciliário /SAD desenvolveu as suas atividades ininterruptamente em
2020, pese embora o facto de alguns familiares terem optado por suspender pontualmente a
prestação dos apoios contratados devido aos receios de contágio da pandemia.
Assim, em 2020, verificou-se a admissão e o encerramento dos seguintes processos:

CARACTERIZAÇÃO SAD
INSTITUCIONALIZAÇÃO
ERPI
9%

CONTRATAÇAO CF
TEMPO INTEIRO
25%

UTENTES
PERMANENTES
50%

INCAPACIDADE
MUDANÇA FINANCEIRA
8%
RESIDÊNCIA
8%

Os resultados das atividades realizadas no âmbito do Serviço de Apoio domiciliário foram:
Número de

Serviço de Apoio Domiciliário

Intervenções

Tipologia de Cuidados – Equipa de AAD
Cuidados de higiene pessoal

1531

Apoio na medicação

538

Socialização

1053

Higiene habitacional

196

Distribuição de refeições

698

Apoio na alimentação

164

Sub-total de apoios prestados em 2020

4.180
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Serviços Técnicos no Domicílio
Sessões de fisioterapia

23

Sessões de estimulação cognitiva individual

351

Sub-total de apoios prestados em 2020

374

Número total de visitas Domiciliárias realizadas

40

Contactos de acompanhamento a Cuidadores

252

Nº Total de Intervenções da resposta de Serviço de
Apoio Domiciliário

4846

No decorrer das atividades desenvolvidas, foram realizadas as seguintes reuniões e
acompanhamento/supervisão das equipas SAD:
Reuniões/Supervisões Equipa SAD

4.
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PROJETO ROSTOS

Projeto piloto de criação de um serviço de bem-estar e saúde domiciliário para
Cuidadores familiares de Pessoas com Demência
Durante o ano de 2020, foi implementado o Projeto Rostos, premiado em 2019 pelos Prémios
BPI, Fundação La Caixa. O Projeto visou a criação de serviços de bem-estar e saúde para os
familiares Cuidadores de Pessoas com Demência residentes na cidade de Lisboa e arredores.
Neste projeto, estiveram envolvidos profissionais de diferentes áreas (Técnicos e Auxiliares de
Ação Direta), tendo sido possível abarcar tipologias de intervenção inovadoras na Alzheimer
Portugal, tais como as intervenções de bem-estar (massagens), o Apoio Espiritual e a
Intervenção Psicológica na Dor.
Todos os participantes no projeto foram avaliados por um protocolo previamente definido e
completo, avaliando variáveis como a Qualidade de Vida, Bem-estar, Estratégias de Coping,
Stress, Dor, Sintomatologia, entre outras.

30

O Projeto foi finalizado com a elaboração de um Relatório final e criação de um Manual de Boas
Práticas em formato E-Book.
Tal projeto sofreu igualmente os revés dos efeitos da pandemia, mas todas as atividades
previstas foram concretizadas com sucesso, dando lugar à criação de uma nova oferta de
serviços para os Cuidadores.
Resumo das atividades realizadas no âmbito deste Projeto:

Atividades Desenvolvidas
Ações de formação/capacitação realizadas para equipa técnica, parceiros e
voluntários

Resultados
Alcançados
9

Visitas domiciliárias realizadas (Serviço Social)

30

Reuniões de equipa Projeto Rostos

21

Avaliações
Planos de Autocuidados

141
15

Sessões / consultas Cuidadores

182

Socialização/Acompanhamento a Pessoa com Demência

118

Cedência de Ajudas Técnicas

21

Questionários de Satisfação aplicados aos Cuidadores

14

5. ÁREA SOCIAL DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE LISBOA
A área social dos Serviços de Lisboa contempla:
- GAPS de Lisboa
- Programa de Apoio na Incontinência – PAI
- Banco de Produtos de Apoio – BAP
Durante o ano de 2020, os Serviços de Lisboa planificaram a reestruturação do preçário e do
regulamento do BAP em articulação com as restantes colegas da área social da Alzheimer
Portugal.
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Resultados da área social:

Área Social do DSL

Resultados Alcançados
Atendimentos presenciais = 14

GAPS LISBOA – Nº de Atendimentos

Atendimentos telefónicos = 315
Atendimentos correio eletrónico = 174

PAI – Programa de Apoio na Incontinência

BAP – Banco de Produtos de Apoio

102 Pessoas contempladas
4 candidaturas para donativos para o PAI
8 PA cedidos
2 PA doados
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III.

DELEGAÇÃO NORTE

Com a pandemia de Covid-19, foram muitos os desafios que surgiram no nosso dia-a-dia de
trabalho, não só na interação com os nossos utentes e respetivos familiares/Cuidadores, como
também na própria dinâmica da equipa.
Vimo-nos obrigados a reinventar e adaptar serviços, pois percebemos que mais do que nunca
os nossos utentes precisavam de sentir o nosso apoio e a nossa presença, mesmo que à
distância de um telefone ou computador.
Apesar de tudo, 2020 trouxe-nos também respostas positivas a várias candidaturas que
fizemos, nomeadamente:
–

NORTE 2020, que irá possibilitar a realização de obras nas nossas instalações e a
aquisição de bens e equipamentos que permitirão um maior bem-estar e intervenção
junto dos nossos utentes;

–

Prémio BPI Capacitar, com o Projeto “Cuidar Melhor em Casa”, que será implementado
durante o ano de 2021, e

–

Programa Erasmus +, com o projeto DEMENTIA RIGHT!, a implementar até ao final de
2022.

O seguinte relatório descreve o trabalho desenvolvido por toda a equipa da Delegação ao longo
do ano de 2020.
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA DELEGAÇÃO NORTE EM 2020

Designação
do Serviço

Objetivo
Prestação de
informações e
conhecimentos acerca
das Demências.

Atendimentos

Grupo de
Suporte

Prestação de
informações sobre os
serviços da
Delegação.
Prestação de apoio
psicológico em grupo
a Cuidadores
informais de Pessoas
com Demência;

Atividades
Desenvolvidas

População-Alvo

N.º Beneficiários

316
Atendimentos

Cuidadores ou
Familiares de
Pessoas com
Demência

314 Cuidadores ou
familiares de
Pessoas com
Demência

17 Sessões em
formato online,
sob a orientação
de um Psicólogo

Cuidadores
Informais de
Pessoas com
Demência

22 Cuidadores
Informais

Partilha de
experiências e
sentimentos;

Estimulação
cognitiva
individual

Apoio
Psicológico

Café Memória
Porto

Fornecimento de
informações acerca da
doença.
Maximizar a
funcionalidade,
autonomia e
qualidade de vida, das
Pessoas com
Demência, durante
um maior período de
tempo;
Prevenir a
deterioração das
competências
cognitivas, sensóriomotoras e sociais do
indivíduo.
Prestação de apoio
psicológico individual
a Cuidadores
Informais de Pessoas
com Demência.
Contribuir para a
melhoria da qualidade
de vida dos
participantes.
Redução do
isolamento social.
Sensibilizar para a
problemática das
demências.

Sessões de
Informação –
Campanha
Amigos na
demência

Reduzir o estigma.
Informar e sensibilizar
comunidades mais
desfavorecidas
geograficamente, para
a problemática das
demências, alargando
a abrangência
geográfica da Rede
Cafés Memória

236 Sessões

68 Consultas
Individuais de
apoio psicológico

2 Sessões –
janeiro e
fevereiro
(Sessões
suspensas a
partir de março
2020, devido ao
Covid-19)

7 Sessões em
Formato Online

Pessoas com
Demência

17 Pessoas com
Demência

Cuidadores
Informais de
Pessoas com
Demência

8 Cuidadores
Familiares

Pessoas com
problemas de
memória;
Pessoas com
Demência;

58 Participantes

Cuidadores ou
Familiares de
Pessoas com
Demência

Público em geral

40 Participantes
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Banco de
Produtos de
Apoio

Empréstimo de Ajudas
Técnicas aos
Associados da
Alzheimer Portugal

Empréstimo de:
1 cama
articulada;
1 colchão antiescaras;

1 Associado

1 Pessoa com
Demência

1. CENTRO DE DIA “MEMÓRIA DE MIM”
(Capacidade para 15 utentes; 10 vagas comparticipadas pela Segurança Social)

Atividade

Nº de Sessões
(de janeiro a março)

Terapia de Orientação na Realidade

44

Atelier de Notícias

43

Passeio exterior

39

Atividade de Movimento

15

Estimulação Cognitiva de Grupo

7

Estimulação Cognitiva Individual

40

Relaxamento

27

Estimulação Multisensorial
Atividade Expressiva
Atividade Reminiscências

9
30
5

Atividades Lúdicas e Jogos Tradicionais

19

Ateliers – Filmes, Jardinagem, Culinária

4

Atelier de Música

14

Treino de Avd´s (Atividades de Vida Diária) e
Avdi’s (Atividades de Vida Diária

38

Instrumentais)

Neste período, realizámos ainda as atividades “Pedalar sem Idade” e “MOVE”, incluídas no
registo dos Passeios ao exterior e na Atividade de Movimento, respetivamente.

Domiciliação dos Serviços
Sessões de Estimulação Cognitiva em
formato online (por vídeo-chamada)
Serviço de higiene

Nº de Sessões
(de 30/03 a 14/08)
191
26

35

Serviço de companhia / socialização

100

Nº de Sessões
(de 17/08 a 30/12)

Atividade
Terapia de Orientação na Realidade

59

Atelier de Notícias

35

Passeio exterior

52

Atividade de Movimento

20

Estimulação Cognitiva de Grupo

63

Estimulação Cognitiva Individual

30

Relaxamento

25

Estimulação Multissensorial

10

Atividade Expressiva

24

Atividade Reminiscências

6

Atividades Lúdicas e Jogos Tradicionais

6

Ateliers – Filmes, Jardinagem, Culinária

9

Atelier de Música

15

Treino de Avd´s e Avdi’s

29
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CARACTERIZAÇÃO DOS UTENTES

jan

fev

mar

abril

maio

jun

jul

ago

set.

out

nov

dez

Nº utentes

13

13

14

13

13

11

13

12

10

10

11

11

Homens

5

5

6

6

6

5

5

5

3

3

3

3

Mulheres

8

8

8

7

7

6

8

7

7

7

8

8

IV.

DELEGAÇÃO CENTRO

A intervenção da Alzheimer Portugal – Delegação Centro tem sido estruturada segundo uma
linha de orientação que define o apoio à Pessoa com Demência e à sua família/Cuidador.
Os objetivos fundamentais são apoiar, informar, formar e esclarecer a família/Cuidador da
Pessoa com Demência, desde que é confrontada com o diagnóstico da doença, no que concerne
ao apoio social, acompanhamento psicológico, introduzindo serviços estruturados adequados
à situação, minimizando, assim, os danos causados pela doença no contexto familiar.
A interação com a Pessoa com Demência implica um conjunto de intervenções concertadas e
estruturadas, tendo em linha de conta a manutenção das capacidades de cada um, através de
terapias não farmacológicas: Terapia Ocupacional, Fisioterapia, Estimulação Cognitiva,
Hidroterapia, Estimulação Sensorial em sala Snoezelen e atividades de Reminiscência em
contexto real, todas estas atividades abrangendo, além dos 15 utentes do Centro de Dia,
outros integrados na resposta social CAAAPD.
Face à pandemia Covid-19, foram implementadas na Delegação Centro medidas de
contingência internas consideradas mais adequadas.
A partir de 16 de março de 2020, ficaram suspensas todas as atividades presenciais no Centro
de Dia do Marquês, no CAAAPD (Centro de Atendimento/Acompanhamento e Animação para
Pessoas com Deficiência) e noutros Serviços da Delegação Centro. Mantiveram-se, contudo,
os atendimentos não presenciais, por telefone ou correio eletrónico, assim como foram
garantidos os serviços de alimentação, higiene e serviços técnicos no domicílio adequados ao
utente de acordo com a reestruturação do Plano Individual de Intervenção, tendo sempre em
atenção as medidas de proteção individual dos colaboradores, dos familiares/Cuidadores e dos
utentes.
Constatámos que a maioria dos utentes que se encontravam no domicílio, independentemente
de usufruírem de serviços de Estimulação Cognitiva e Fisioterapia, 2 a 3 vezes por semana,
sofreram um retrocesso no processo cognitivo resultante da falta de estímulos diários que
obtinham com frequência em CD.
Existiram situações em que os Cuidadores, alguns deles já idosos, entraram em processo de
desgaste físico e emocional.
Em agosto de 2020, o Centro de Dia foi reaberto, mas com algumas restrições, sendo que
existiram atividades, nomeadamente projetos no exterior, que não puderam ser reativados.
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O presente Relatório de Atividades tem como pressuposto este constrangimento, uma vez que
existiram atividades e serviços que foram reduzidos e alguns mesmo suspensos. Poderemos,
assim, perceber a discrepância de valores relativamente ao RA de 2019.
1. DELEGAÇÃO
SERVIÇOS

Serviço

Atividades Desenvolvidas

Fisioterapia

Fisioterapia ao domicílio para grandes
dependentes; Fisioterapia em Ginásio;
Ensinamento de utilização de ajudas
técnicas ao domicílio; sessões de
relaxamento em sala Snoezelen; Ensinar o
Cuidador a lidar com a postura do Doente;
Classes de movimento

N.º
Beneficiários

N.º de
Atendimentos

40

384

ATIVIDADES
Designação da
Atividades

Snoezelen

Hidroterapia

Grupos de Ajuda
Mútua

Técnico
Dinamizador

Psicóloga
Fisioterapeuta
Terapeuta
Ocupacional

Fisioterapeuta

Assistente Social
Psicóloga

Objetivo
Incentivar o movimento e a
motivação; Facilitar a libertação de
stress; Estimular emoções
positivas tais; Promover o
desenvolvimento da capacidade de
atenção / concentração e
capacidades linguísticas e
sensoriais
Relaxamento muscular;
Diminuição da dor e tensão
muscular; Trabalhar os
fundamentos da psicomotricidade
como a lateralidade, Coordenação,
ritmo, equilíbrio, estrutura
temporal e espacial
1 vez por mês
Fomentar a troca de experiências
e ensinar novos procedimentos
relacionados com o cuidar,
corroborando a experiência dos
Cuidadores que vivenciam desafios
similares.

Nº de
Beneficiários

Sessões
38

6

8

4

8

12

2

2. CAAAPD
Centro de Atendimento/Acompanhamento e Animação para Pessoas com Deficiência
ACORDO
DE
04/12/2009)

COOPERAÇÃO

COM

O

CRSS

LEIRIA

(HOMOLOGADO

EM

Nº de Utentes abrangidos pelo acordo 80
(capacidade mensal) 2020
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

80
80
80
80
80
82
80
82
83
83
85
87

SERVIÇOS

Serviço

Serviço Social

Psicologia
TOTAL

39

Atividades Desenvolvidas
Abertura do processo familiar; Estudo
diagnóstico das situações;
Articulação com vários serviços/Instituições
profissionais de Saúde; Acompanhamento
psicossocial;
Apoio psicológico individual
-

N.º
Beneficiários

N.º de
Atendimentos

300

1268

97
397

516
1784

3. CENTRO DE DIA DO MARQUÊS
Centro de Dia para Pessoas com Alzheimer ou outras demências.
ACORDO ATIPICO COM CRSS LEIRIA (HOMOLOGADO EM (12/2019) CAPACIDADE PARA 15 UTENTE, 15 EM ACORDO

Meses

Frequência

Janeiro

15

Fevereiro

15

Março

15

Abril

15

Maio

15

Junho

14

Julho

15

Agosto

14

Setembro

14

Outubro

15

Novembro

15

Dezembro

15

SERVIÇOS
Nº de utentes

Serviço

Técnico Dinamizador

Nº de Sessões

Fisioterapia Individual

Fisioterapeuta

383

20

Fisioterapeuta

103

20

Psicóloga

107

20

Psicóloga

179

8

Terapia Ocupacional em Grupo

Terapeuta Ocupacional

111

20

Terapia Ocupacional Individual

Terapeuta Ocupacional

148

8

Serviço Social

Assistente Social

100

20

1131

24

Atividades de movimento em
Grupo
Estimulação Cognitiva em
Grupo
Estimulação Cognitiva
individual

TOTAL

em CD Benf

40

4. PROJETOS
Designação

“EU SOU NO
MUSEU”

Serviço
Dinamizador

Psicologia

Projeto
“Continuar”

Fisioterapia

Espaço
Atualidade
“Tempo de
Alzheimer”

Equipa técnica
da Delegação e
convidados

Projeto
“Memórias e
Recantos”

Psicologia
Fisioterapia

Projeto Relax

Fisioterapeuta

Banco de
ajudas
Técnicas

Serviço Social
Fisioterapia

Objetivo
Exercer atividades
conjuntas que visem
estimular ao nível
cognitivo os doentes de
Alzheimer, ou com
outras demências, e
seus Cuidadores,
mediante a fruição e
interpretação de obras
de arte do MP - Pombal
Intervir em estadios
mais avançados,
estimulação a nível
físico e sensorial,
manutenção da função
por um maior período
de tempo, melhorando
a qualidade de vida
Programa de Rádio,
mensal em parceria
com a Cardal FM.
Manter a população
atualizada sobre as
atividades da
Associação e o impacto
que estas têm junto
dos doentes e
Cuidadores.
Visita guiada a
património histórico da
comunidade em que o
doente se encontra
inserido, tendo em
vista a estimulação
cognitiva, física e
sensorial em diversos
contextos reais no
exterior.

Empréstimo de Ajudas
Técnicas, temporária
ou permanentemente,
(cadeiras de Rodas,
andarilhos, canadianas
etc…); Minorar as
dificuldades de
mobilidade;
Melhorar os cuidados
na dependência face a
terceiros.

Atividades
desenvolvidas

Beneficiários

Resultados

Atividades de
estimulação
através da arte
Ateliers de
atividades
1 X por mês

8

2 Sessões

- Estimular as
competências
físicas
- Estimular as
competências
sensoriais

13

28 Sessões

Emitido na
última 4º feira
de cada mês

Comunidade
em geral

0 Sessões

1 vez por mês

6

2 Sessões

6

12 Sessões

41
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5. PROJETOS EM PARCERIA
Serviço
Dinamizador

Atividades desenvolvidas

Alzheimer Portugal –
DC Município de
Pombal, CERCIPOM,
C.S. Carnide, CSS
Pedro Albergaria dos
Doze, Junta de
Freguesia de Pombal,
Cruz Vermelha
Portuguesa,
Associação da
Cumieira

Serviço Social

Realização de eventos que
sensibilizem para a prática de
voluntariado.
Formação/Informação.
Encaminhamento dos
Voluntários para as entidades
parceiras. Monitorização do
exercício do voluntariado.

IPSS’s de serviços da
Freguesia de Pombal

Diretora Técnica
Serviço Social

- Elaboração do Plano de Ação
- Reuniões de preparação com
parceiros
- Apresentação do RA

1 Reuniões

Todas as IPSS’s e
serviços dos
concelhos

Diretora Técnica
Serviço Social

Reuniões de CLAS

1 Reuniões

Projeto

Parceiro/s

Banco
Concelhio de
Voluntariado
“Dar as Mãos”

Comissão
Social de
Freguesia/Junt
a de Freguesia
de Pombal
Rede Social
Pombal e Rede
Social Coimbra
/Municípios

Resultados

3 Sessões
Voluntários
12

6. FORMAÇÃO
42

Atividade Formativa
Workshop
Workshop - Projeto Pombal
Somos+
Ação de Informação
TOTAL

Nº Ações

Carga Horária

N.º
Formandos

4

12

55

1
5

1
13

6
61

7. GABINETE DE COIMBRA

Serviço

Atividades Desenvolvidas

Serviço Social

Abertura do processo familiar; Estudo
diagnóstico das situações;
Articulação com vários
serviços/Instituições profissionais de
Saúde; Acompanhamento psicossocial;

N.º
Beneficiários

65

N.º de
Atendimentos

270

Serviço

Técnico
Dinamizador

Nº de Sessões

Nº de utentes
em CD Benf

GAM

Assistente Social

0

0

V.

DELEGAÇÃO DA MADEIRA

Procurou-se dar cumprimento ao Plano de Ação elaborado para o ano 2020, tendo sempre
presente a missão e o objetivo da Associação de melhorar a qualidade de vida das Pessoas
com doença de Alzheimer ou outras demências, bem como dos seus Cuidadores.
Na prossecução destes objetivos, a Delegação disponibilizou um leque alargado de serviços
com vista a dar resposta às necessidades das Pessoas com Demência e dos seus Cuidadores,
informais ou formais, assim como de projetos que visam a consciencialização da sociedade
para a problemática das demências.
Com as dificuldades próprias de uma Instituição Particular de Solidariedade Social, sem fins
lucrativos, com recursos, quer financeiros quer humanos, limitados, procuramos sempre
prestar todo o apoio que esteja ao nosso alcance quer seja através dos próprios serviços, quer
seja através do encaminhamento para outras respostas existentes na comunidade ou para as
entidades competentes.
O presente relatório explana, de forma resumida, a atividade desenvolvida pela Delegação da
Madeira durante o ano de 2020.

ATIVIDADES
Designação do
Serviço
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Objetivo

Atividades
Desenvolvidas

- Maximizar as funções
cognitivas intactas;

- Manter o desempenho
nas AVD;

Estimulação Cognitiva
individual – Sede e
Domicílio

- Desenvolver a
utilização de estratégias
ou ajudas
compensatórias;

- Prolongar a
independência funcional
do utente;

PopulaçãoAlvo

Nº de
Beneficiários

- Pessoas com
Demência

- Exercícios de
estimulação das
capacidades
cognitivas intactas;

- 220 Sessões

- 11 Avaliações
Neuropsicológicas

- Pessoas com
défices
cognitivos
ligeiros

-Pessoas que
pretendem
estimular as
suas
capacidades
sem défices
associados

- 18 Utentes
beneficiaram
deste apoio

- Promover a qualidade
de vida do utente;

- Estimular as
capacidades da pessoa,
preservando pelo maior
tempo possível a sua
autonomia, conforto e
dignidade;

- Adaptar a pessoa às
suas dificuldades;
Grupo de Estimulação
e Animação Musical
- Construir relações
sociais positivas;
CANCELADO em
fevereiro
- Promover a
capacidade
comunicacional;

- Promoção de
memórias e
reminiscência.

- Conjunto de
exercícios para
estimular física e
cognitivamente os
utentes;

- Dinâmicas para
fomentar a
interação grupal;

- Exercícios
rítmicos;

- Pessoas com
Demência

-4
Intervenções
em grupo;
-8
Participações

Acompanhamento
de canções;

- Percussão dos
instrumentos;
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- Apoio Psicológico ao
familiar/Cuidador em
áreas tais como:

Consulta de Psicologia

- Problemas
emocionais, associados
à sobrecarga do dia-adia, bem como devido à
situação do familiar;
- Depressão;
- Ansiedade;
- Isolamento;
-Gestão da situação
relacionada com Covid19

- 25 Intervenções
com Cuidadores

- Familiares e
Cuidadores de
Pessoas com
Demência

- 15
Familiares/Cui
dadores

- Fornecer ao utente
“ferramentas” que o
auxiliem nas respostas
às dificuldades do diaa-dia, promovendo
assim o seu bem-estar,
bem como do seu
familiar.

Café Memória da
Madeira

Em 2020 não se
realizou em formato
presencial. Foi
substituído pelo
formato ZOOM
semanal.

Criar oportunidades de
encontro e convívio, de
sociabilização e de
partilha de
experiências, que
contribuam para a
redução do isolamento
social e para a melhoria
da qualidade de vida de
doentes de Alzheimer e
dos seus Cuidadores.

Participação das 20
equipas nacionais;
Dinamização de 2
Cafés Nacionais
pela equipa da
Madeira;
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- Diagnóstico das
necessidades dos
Cuidadores/ Familiares
-Informação e
facilitação do acesso
aos recursos da
comunidade e direitos

Acompanhamento de
casos

- Informação sobre
equipamentos sociais
da área de residência
(Centros de Dia, Lares,
entre outros…);

- 368
Atendimentos

Cuidadores e
Familiares de
Pessoas com
Demência;
Pessoas com
Demência

- Informações sobre
modalidades de Apoio
Domiciliário;

- Informação sobre
aquisição de Ajudas
Técnicas;

- Informação sobre
apoios/subsídios
eventuais
- Total de
empréstimos:
unidades: 85

Banco de Ajudas
Técnicas

- Contribuir para o
conforto dos utentes e
também para a
facilitação das tarefas
dos Cuidadores

Camas Articuladas:
16

Material antiúlceras de
pressão: 37

Pessoas com
demência

53 Utentes

Cadeiras de Rodas,
banhos, cadeirão,
colchões
tripartidos: 31

Angariação de fundos e
divulgação
Atividades de
divulgação da
Associação e de
Angariação de fundos

Campanha Amigos na
Demência

A Alzheimer Portugal
lançou no dia 30 de
julho de 2018, Dia
Internacional da
Amizade, a campanha
“Amigos na Demência”,
uma iniciativa integrada
no movimento global
“Dementia Friends”,
implementado em 17
países em todo o
mundo. O principal
objetivo desta
campanha consiste em
aumentar a
compreensão sobe a
demência no nosso país
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- Participação
numa Atividade de
Angariação de
Fundos da Escola
2º e 3º Ciclos do
Caniço

Comunidade
escolar

- Divulgação da
campanha

www.amigosnade
mencia.org

Comunidade em
geral

e convidar todos os
cidadãos a
comprometerem-se
ativamente na melhoria
do dia-a-dia das
pessoas com demência.

Atividade Formativa

Nº de Ações

Carga Horária
Total

Nº Formandos

Ações de Formação/ Workshops/
Sensibilização (Via ZOOM)

5

5 Horas

81

Foi através do contrato programa renovado em 2020 com o Instituto de Administração da
Saúde, IP-RAM, que se tornou viável e efetiva a concretização do plano de atividades delineado
pela Delegação da Madeira.
Apraz-nos registar que o apoio facultado pelo IASaúde, IP RAM, foi totalmente aproveitado
para reforçar a literacia das populações relativamente à saúde, à adoção de hábitos e cuidados
diários favorecedores da preservação daquela, assim como para sensibilizar e educar os
cidadãos e pessoas que procuram a Associação sobre o modo e estratégias para lidarem e
cuidarem das Pessoas com Demência, evitando tanto quanto possível sobrecarga acrescida e
subsequentes alterações da saúde/ saúde mental.
Destaca-se que a sustentabilidade financeira da Delegação Regional é precária, mesmo
deficitária. No entanto, estamos convictos de que demos o nosso melhor na aplicação dos
saberes que detemos e dos recursos que nos foram dispensados, utilizando-os no reforço da
saúde pública e no apoio facultado às pessoas e famílias afetadas por demências. Fizemo-lo
no respeito pela dignidade e direitos que lhes assistem, preservando as suas capacidades e
individualidade, contribuindo para a melhor qualidade de vida das mesmas e dos que as
acompanham.
Pretendemos, no ano de 2021, minorar as dificuldades sentidas, prosseguindo os esforços de
manutenção/alargamento dos apoios oficiais concedidos e procurando novas fontes de
receitas/apoios e parcerias solidárias, a fim de respondermos aos desígnios da Associação no
apoio específico à população da Região Autónoma da Madeira.
Reiteramos aqui o nosso reconhecido agradecimento por todo o apoio facultado pelo Instituto
da Administração da Saúde, IP-RAM da Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil.
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VI.

PROJETO “CUIDAR MELHOR”

Em 2020, a equipa do projeto deu continuidade às atividades dos Gabinetes Cuidar Melhor de
Cascais, Oeiras e Sintra, monitorizou o funcionamento dos Gabinetes Cuidar Melhor de Almada
e Peniche e continuou a desenvolver o processo de uniformização dos Gabinetes de Apoio da
Alzheimer Portugal. Dinamizou os Cafés Memória de Lisboa-Colombo e Cascais, de janeiro a
março, consolidou a Rede Cafés Memória e implementou e coordenou a operacionalização das
sessões do Café Memória Fica em Casa.
Os Gabinetes Cuidar Melhor de Cascais, Oeiras e Sintra apoiaram 305 novos beneficiários e,
indiretamente, 294 Pessoas com Demência.
Prestaram ainda 573 serviços clínicos a preços sociais: avaliações neuropsicológicas, sessões
de estimulação cognitiva para Pessoas com Demência e consultas de apoio psicológico para
Cuidadores.
Realizaram 5 ações de formação para Cuidadores profissionais e 5 reuniões para discussão de
casos práticos com profissionais dos equipamentos sociais nos três concelhos, que contaram
com 140 participações. Realizaram-se ainda 4 ações de informação e consciencialização da
comunidade que contaram com a participação de 195 pessoas.
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Este ano, foram implementados Grupos Psico-educativos para Cuidadores Familiares em
Sintra e em Cascais. Estes grupos constituíram o piloto para a elaboração do Manual de
Grupos Psico-educativos da Alzheimer Portugal, trabalho que tem sido realizado no
âmbito de uma parceria da Alzheimer Portugal com a Nova Medical School. Participaram nestes
grupos 16 Cuidadores familiares e foram realizadas 43 sessões.
Em março de 2020, iniciou-se um Grupo de Estimulação Cognitiva para Pessoas com
Demência no Hospital Fernando Fonseca, numa colaboração entre este Hospital, o
Gabinete Cuidar Melhor de Sintra e o Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Católica
Portuguesa. O grupo, inicialmente composto por 8 Pessoas com Demência em fase inicial, teve
de ser suspenso quando com apenas duas sessões realizadas e só foi retomado em novembro
tendo, nessa altura, ficado reduzido a 3 elementos. Realizaram-se no total 8 sessões.
Durante este ano, deu-se continuidade às atividades desenvolvidas no âmbito do grupo de
trabalho constituído para elaborar o Plano Municipal para as Demências do Concelho de
Oeiras, no qual a Alzheimer Portugal participa desde o início.

Em 2020, realizaram-se 165 encaminhamentos/articulações com respostas sociais e outras
dos três concelhos e 162 reuniões de trabalho (42 reuniões da equipa do gabinete, 80 de grupo
de trabalho e 40 de outras reuniões).
No âmbito da Rede Cuidar Melhor, realizou-se o 6º Encontro de Profissionais Cuidar
Melhor, em formato on-line, que contou com a participação de 165 profissionais.
No que respeita à expansão geográfica desta resposta, mantiveram-se em funcionamento os
Gabinetes Cuidar Melhor de Almada e de Peniche.
Atualmente, estão a funcionar em Portugal 20 Cafés Memória que, entre janeiro e março,
contaram com 158 participantes e 749 participações, maioritariamente de Cuidadores de
Pessoas com Demência, assim como 65 convidados. Este projeto integra, a nível nacional, um
número alargado de voluntários que em 2020 trabalharam 1.092 horas no âmbito desta rede
de apoio.
Em março de 2020, em virtude do contexto de pandemia, não só foram suspensas as sessões
presenciais dos Cafés Memória, como também não se verificou a abertura de novas unidades
(ainda que se mantenha a previsão de abertura de CMs em Pombal, Portimão e Loures, assim
que seja possível).
Em alternativa, em abril de 2020, implementou-se o novo formato Café Memória Fica em
Casa (CMFC), para responder à necessidade de continuar a apoiar as Pessoas com Demência
e os seus Cuidadores, ainda que à distância, tendo sido realizadas 36 sessões semanais, com
uma média de 84 participantes e um total de 3.038 participações.
Realizou-se também o 5º Encontro de Equipas Técnicas dos Cafés Memória em formato online.
Finalmente, importa referir que o projeto Cuidar Melhor conta atualmente com 76 parcerias a nível nacional e local - que têm permitido a continuidade das atividades e o alargamento do
âmbito de intervenção em termos geográficos.
Na tabela abaixo são apresentados os principais resultados dos vários eixos de intervenção do
projeto Cuidar Melhor em 2020 e os resultados consolidados desde o seu início, em 2013.
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Serviços/atividades

2020

Consolidado
2013/2020

Nº Entidades visitadas

0

143

Informação e encaminhamento - Nº atendimentos

605

4.162

Acompanhamento de Casos – Nº contactos

266

1.186

Ações Formação Cuidadores Familiares
e Profissionais –Nº Participantes

124

1.459

Reuniões para discussão de casos práticos com profissionais
- Nº participantes

32

145

Processo de Uniformização

Ações desenvolvidas com os Gabinetes - Nº Técnicos

46

157

Divulgação

Apresentações Cuidar Melhor e Café Memória
Nº participantes

50

7.945

Eixo intervenção
Diagnóstico Social

Gabinetes de Apoio
Cascais
Oeiras
Sintra

Consciencialização
Comunidade

Cafés Memória

Site Cuidar Melhor - Nº utilizadores (% novos)

2.455

13.683

Distribuição material informativo em eventos e ações
99.700 folhetos - 5%

0

4.985

Eventos de consciencialização Cuidar Melhor
e Café Memória – Nº Participantes

360

7.569

Nº Participantes

158

4.364

Nº Voluntários Formados

0

642

Nº Convidados

64

1.456

Café Memória Faz-se à Estrada - Nº Participantes

-

2.115

Café Memória Fica em Casa - Nº Participantes

174

174

Campanha “Amigos na Demência” – Nº Participantes

364

364

4.698

50.549

TOTAL
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No âmbito do Processo de Uniformização dos Gabinetes de Apoio da Associação
Alzheimer Portugal, realizaram-se diversas atividades: reuniões de trabalho com as equipas
a nível local e para formação, 3 workshops via Zoom sobre “Os desafios do processo de luto
no contexto atual” para os mais de 40 profissionais dos Gabinetes de Apoio, e uma ação de
formação sobre “Abordagem Familiar na Demência” para as equipas dos Gabinetes da
Alzheimer Portugal; 3ª Reunião de Trabalho Nacional que contou com 33 participantes, via
Zoom.
Em 2020, deu-se continuidade ao desenvolvimento do modelo de intervenção a ser utilizado
após a conclusão deste processo, com os contributos recebidos pelo estudo do Clube de Alunos
da Nova SBE, no âmbito do Programa Social Leapfrog, no qual a Alzheimer Portugal está
integrada.
Constituiu-se e consolidou-se o Grupo de Trabalho de Psicologia da Alzheimer Portugal
com reuniões periódicas, definiu-se a tipologia de serviços e a tabela de preços da Alzheimer
Portugal, elaboraram-se os documentos “Perguntas e Pedidos Frequentes em contexto
de Covid-19” e “O Estatuto de Cuidador Informal e os Projetos-Piloto”, iniciou atividade
o Núcleo do Algarve da Alzheimer Portugal, iniciaram-se negociações com os Municípios de

Lagoa e Albufeira para abertura de Gabinetes de Apoio na Demência, conceberam-se e
produziram-se os Cadernos de Estimulação e Criatividade no âmbito do Grupo de
Psicólogos (+ Terapeutas Ocupacionais) da Alzheimer Portugal.
No que respeita à Plataforma AidHound, em 2020, foram redefinidos a maioria dos formulários
em uso e procedeu-se à importação dos dados mais antigos para os novos formulários. Neste
ano, os 26 Gabinetes da Rede e a Linha de Apoio na Demência registaram um total de 2.479
novos beneficiários/utentes. Destes, 2.182 são Cuidadores Informais–familiares, 75 são
Cuidadores Profissionais, 88 são Pessoas com Demência (maioritariamente enquanto
beneficiárias de serviços clínicos - estimulação cognitiva), 64 são pessoas com queixas de
memória e 39 são outras pessoas da comunidade. 74% dos beneficiários/utentes são mulheres
e a média de idades é de 62,2 anos.
No total, foram realizados 4.244 atendimentos (517 por e-mail, 365 presenciais, 3.313
telefónicos e 50 outros; média de 354 atendimentos por mês). No âmbito do atendimento, os
pedidos mais frequentes são sobre “Informação e encaminhamento para equipamentos sociais
e de saúde” (1.365 pedidos), “Informação sobre serviços específicos da Alzheimer Portugal”
(1.305 pedidos) e “Informação sobre a doença” (1.197 pedidos).
Foram realizados 1.642 acompanhamentos de caso e 628 encaminhamentos para outros
Gabinetes da rede. Estão registadas 268 entidades com as quais foram realizados 322
contactos (nomeadamente para articulação de casos em acompanhamento ou mapeamento
institucional).

Foram

ainda

realizados

1.744

serviços

individuais

(29

Avaliações

Neuropsicológicas, 980 sessões de Estimulação Cognitiva e 724 consultas de Apoio Psicológico
e 11 outros serviços).
No que respeita à Linha de Apoio na Demência, em 2020 foram registados um total de
1.354 novos beneficiários/utentes. Foram realizados 1.917 atendimentos (365 por e-mail, 63
presenciais, 1.473 telefónicos e 16 outros; média de 160 atendimentos por mês). Foram
realizados 249 acompanhamentos de caso e 563 encaminhamentos para outros Gabinetes da
rede. Foram ainda realizadas 145 consultas de Apoio Psicológico.
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REDE DE GABINETES DE APOIO NA DEMÊNCIA | 2020

Atendimentos
Gabinetes
Madeira
Pombal
Coimbra
Aveiro
Viseu
Matosinhos
Guimarães
Mirandela
Almeirim
Torres Novas
Mação
Rio Maior
Coruche
Entroncament
o
Santarém
Fátima
Ourém
Cascais
Oeiras
Sintra
Peniche
Almada
Lisboa GAPS

Serviços Individuais
**

Contactos com entidades

Utentes
Total

Utentes
Novos

Email

Outros

Acompanh.
casos

Presencial

Telefónico

Outro

Total

Entidades

Articulação

Mapeamento

Encaminh.

AV

EC

AP

Outr
os

111

53

24

31

193

28

276

0

0

0

0

3

1

11

221

11

5

463

262

19

46

235

3

303

78

105

0

7

652

21

1

129

2

128

71

10

11

62

0

83

37

16

0

1

64

6

---

---

---

---

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

---

---

---

---

173

116

3

19

68

0

90

0

0

0

0

70

1

14

256

54

2

395

312

56

13

0

0

0

0

244

3

316

0

0

0

0

13

11

---

---

---

---

0

0

0

0

0

0

0

0

0

---

---

---

---

5

2

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

---

---

---

---

145

36

7

38

55

0

100

8

4

0

0

100

0

---

124

7

4

9

8

0

3

3

0

6

0

0

0

0

10

0

---

---

---

---

16

1

1

3

6

0

10

1

1

0

0

15

0

---

2

19

---

21

10

0

9

7

0

16

1

0

0

0

33

0

---

20

2

---

23

7

0

8

5

0

13

1

0

0

0

21

0

---

9

8

---

12

2

0

2

2

0

4

2

0

0

0

14

0

---

7

---

---

22

8

0

7

2

0

9

1

1

0

0

13

0

---

---

2

---

8

3

0

0

1

0

1

0

0

0

0

2

0

---

---

---

---

352

146

7

24

195

0

226

48

75

0

8

101

17

---

42

200

---

234

117

2

22

145

0

169

18

24

0

0

67

4

2

32

122

---

284

110

1

27

235

0

263

58

71

1

4

110

4

1

73

101

---

8

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

---

---

---

---

147

78

3

21

81

0

105

4

4

0

0

76

0

---

65

51

---
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869

315

12

9

253

0

274

1

0

0

0

1

0

---

---

---

---

Linha de
Apoio

2990

1354

365

63

1473

16

1917

1

0

0

0

249

563

---

---

145

---

Sesimbra
/Azeitão

17

1

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

---

---

---

---

8

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

---

---

---

---

107

3

0

0

0

0

0

9

0

0

0

0

0

---

---

---

---

Beja
Campo Maior
Loulé/Portimã
o

80

59

7

9

46

0

62

0

0

0

0

28

0

---

---

---

---

TOTAL

6627*

3083*

517

365

3313

50

4245

268

301

1

20

1642

628

29

980

724

11

* A soma de todos os utentes corresponde a um valor superior ao apresentado porque
existem 594 utentes que são partilhados entre Gabinetes.
** AV – Avaliação Neuropsicológica; EC – Estimulação Cognitiva a Pessoas com Demência;
AP – Apoio Psicológico a Cuidadores.

VII.

DEPARTAMENTO DE FORMAÇÃO E PROJETOS – DFP

ÁREA DE FORMAÇÃO
No ano de 2020, o Departamento de Formação e Projetos, devido à pandemia e consequente
confinamento, viu serem cancelados ou adiados vários projetos formativos ou ações já
programadas, como o Projeto Idade Mais (adiado) e o Curso de Formação do ISPA, cancelado
no 1º Semestre, que constituíam uma percentagem bastante significativa das receitas em sede
de orçamento para 2020. O valor total nacional apurado foi de 9 147,24€, acrescendo a este
valor o Subsídio da Câmara Municipal de Pombal no âmbito do projeto Pombal Somos+.
Realizou-se formação presencial nos primeiros dois meses de 2020, tendo-se dado início à modalidade de
formação à distância em março de 2020, após a adaptação dos conteúdos programáticos e materiais
didáticos para a realização de formação síncrona via Zoom. Nos Workshops, Ações de Informação e de
Formação para formandos externos, foi possível formar e informar, na Sede, nas Delegações e nos Núcleos,
2228 pessoas.

Tabela 1
Atividades Formativas – EXTERNAS – Ministradas pela Alzheimer Portugal a Entidades | Formandos
Externos
SEDE
Atividade Formativa

Nº Ações
3 Workshops de 3H – Formato Presencial

Workshops SEDE
Público em Geral

Ações de Capacitação
Embaixadores Amigos na Demência

Workshops EXTERNOS
Passeio da Memória – 2019
BEJA
Público em Geral
Workshop EXTERNO
ISPA
Cuidadores Formais - Nível 5
Workshop EXTERNO
CLAS
Cuidadores Formais - Nível 5
Workshop EXTERNO
Passeio da Memória – 2019
PORTIMÃO

13 Workshops de 3H – Formato Online
2 Workshop de 4H – Formato Online
«Regime do Maior Acompanhado»
«Demências: Intervenção Cognitiva»
2 Ações de Capacitação – Formato Presencial
«Embaixadores Amigos na Demência»
1 Workshop de 3H – Formato Presencial
EXT (PM) 4.1-20 «Alterações do Humor e do
Comportamento na Demência»
1 Workshop de 4H – Formato Presencial

Carga
Horária
9H
39H
8H
14H

7H

EXT (PM) 4.2-20 «Prestação de Cuidados à Pessoa com
Demência: Dilemas Éticos»
1 Workshop de 7H – Formato Presencial
EXT 3.1-20 «Intervenção Psicológica nas Demências»

7H

1 Workshop de 6H – Formato Online
EXT 3.2-20 «Desafios no Uso da Contenção»

6H

1 Workshop de 4H – Formato Online
EXT (PM) 4.3-20 «Regime do Maior Acompanhado»

4H
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Público em Geral
Ação de Formação EXTERNA
ESS-CVP
Cuidadores Formais - Nível 5
Ação de Formação EXTERNA
ISPA
Cuidadores Formais - Nível 5

1 Ação de Formação – Formato Online
AF EXT 3.1-20 «Fisioterapia em Saúde Mental: A Lei, Ética
e os Cuidadores»

16H

1 Ação de Formação – Formato Online
AF EXT 3.2-20 «Intervenção nas Demências»

15H

24 Ações de Informação – Formato Online
«Amigos na Demência»

24H

10 Ações de Informação de 1H30

15H

2 Ações de Informação – Formato Online
ESS-IPS «Comunicação e Demência»

3H

1 Ação de Informação – Formato Online
«A Covid-19 e os Riscos para a Saúde Mental das Pessoas
com Demência»

1H30

1 Ação de Informação – Formato Online
«Doença de Alzheimer e Outras Demências»

1H30

65

170H

Nº Ações

Carga
Horária

1 Ação de Informação de 2H
4 Ações de Informação de 1H

6H

21 Ações de Informação
Projeto PsicoCuidar

27H30

Ações de Informação
6.º Encontro de Profissionais

1 Ação de Informação – Formato Online
«A Contenção Física e Química»

(1H30)

Total: NÚCLEO DO RIBATEJO

27

33H30

Ações de Informação

Total: SEDE
NÚCLEO DO RIBATEJO
Atividade Formativa

Ações de Informação
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CUIDAR MELHOR

Workshops para Profissionais dos
Equipamentos Sociais
Workshops para TÉCNICOS

Workshops para Profissionais dos
Equipamentos Sociais
Workshops para AAD

3 Workshops de 3H – Formato Online
«Os Desafios do Processo de Luto no Contexto Atual»
1 Workshop de 3H – Formato Online
«Alterações do Humor e do Comportamento na Demência»
1 Workshop de 3H – Formato Online
«Regime do Maior Acompanhado»
3 Workshops de 3H – Formato Online
«Estratégias nas Atividades de Vida Diária»
2 Workshops de 3H – Formato Online
«Relacionamento e Comunicação com a Pessoa com
Demência»

Workshops
UNIFORMIZAÇÃO GABINETES DE APOIO

3 Workshops de 3H – Formato Online
«Os Desafios do Processo de Luto no Contexto Atual»

Ações de Informação
Formato Presencial

3 Ações de Informação de 1H30
«Conversa sobre Alzheimer e outras Demências. Sinais de
Alerta e Prevenção»
1 Ação de Informação de 1H
«Encontro Projetos de Envelhecimento na Comunidade»

15H

15H

9H

4H30

1H

Ações de Informação
Formato Online

6.º Encontro de Profissionais
«Cuidados a Prestar na Demência: A Importância da Ética
na Prestação de Cuidados a Pessoas com Demência»

Total: CUIDAR MELHOR

18

50H30

Atividade Formativa

Nº Ações

Carga
Horária

Ação de Informação

2 Ações de Informação de 4H

8H

Total: GABINETE PORTIMÃO

2

8H

Atividade Formativa

Nº Ações

Carga
Horária

Workshops

4 Workshops de 3H

12H

Ação de Informação

1 Ações de Informação de 1H

1H

Total: DELEGAÇÃO CENTRO

5

13H

Atividade Formativa

Nº Ações

Carga
Horária

Ações de Informação

3 Ações de Informação

4H30

Ações de Informação
6.º Encontro de Profissionais

1 Ação de Informação – Formato Online
«Desafios Associados ao Consentimento na Intervenção
com Pessoas com Demência»

(1H30)

Total: DELEGAÇÃO DA MADEIRA

4

4H30

Atividade Formativa

Nº Ações

Carga
Horária

Workshops
Público em Geral

12 Workshops de 3H – Formato Presencial

Ações de Informação
6.º Encontro de Profissionais

1 Ação de Informação – Formato Online
«Desafios Associados ao Consentimento na Intervenção
com Pessoas com Demência»

(1H30)

Total: DELEGAÇÃO NORTE

13

36H

TOTAL

134

315H30

6H

NÚCLEO DO ALGARVE

DELEGAÇÃO CENTRO

DELEGAÇÃO DA MADEIRA

DELEGAÇÃO NORTE

36H
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Tabela 2

Atividades Formativas – INTERNAS – Ministradas pela Alzheimer Portugal

Atividade Formativa para
Funcionários Internos

Carga
Horária

Local

Participantes

Atividades Formativas SEDE com Formandos(as) Internos(as)
Ação de Informação
«A Covid-19 e os Riscos para a Saúde
Mental das Pessoas com Demência»
6.º Encontro de Profissionais
Cuidados a Prestar na Demência
«A Importância da Ética na Prestação
de Cuidados a Pessoas com
Demência»
Ação de Informação
«Doença de Alzheimer e Outras
Demências»
Ação de Capacitação – Presencial
«Embaixadores Amigos na Demência»
Ação de Informação
INTERNA
«Comunicação do Diagnóstico de
Demência – Principais Desafios»
Ação de Informação
INTERNA
«Consentimento Informado na
Demência»
Ação de Informação
INTERNA
«Consentimento Informado na
Demência – Do Silêncio à Voz»
Workshop – Formato Presencial
«Utilização da Música na Promoção da
Pessoa com Demência»
Workshop – Formato Presencial
«Abordagem Centrada na Pessoa com
Demência»
Workshop – Formato Presencial
«Demências: Estratégias nas
Atividades de Vida Diária»
Workshop – Formato Online
«Regime do Maior Acompanhado»
Workshop – Formato Online
«Directivas Antecipadas de Vontade»
Workshop – Formato Online
«Abordagem Centrada na Pessoa com
Demência»
Workshop – Formato Online
«Comunicação com a Pessoa com
Demência»
Workshop – Formato Online
«Demências: Ocupação»
Workshop – Formato Online

1H30

Zoom
Alzheimer Portugal

1

4 Sessões
6H
(4x)
1H30

Zoom
Alzheimer Portugal

15

1H30

Zoom
Alzheimer Portugal

1

7H

Sede
Alzheimer Portugal

1

1H30

Zoom
Alzheimer Portugal

19
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1H30

Zoom
Alzheimer Portugal

20

1H30

Zoom
Alzheimer Portugal

19

3H

Sede
Alzheimer Portugal

3

3H

Sede
Alzheimer Portugal

2

3H

Sede
Alzheimer Portugal

2

4H
4H

Zoom
Alzheimer Portugal
Zoom
Alzheimer Portugal

10
11

3H

Zoom
Alzheimer Portugal

8

3H

Zoom
Alzheimer Portugal

10

3H
3H

Zoom
Alzheimer Portugal
Zoom

5
5

«Demências: Alterações Cognitivas,
Funcionais e Comportamentais»
Workshop – Formato Online
«Nutrição e Demência»
Workshop – Formato Online
«Comunicação com a Pessoa com
Demência»
Workshop – Formato Online
«Demências: Ocupação»
Workshop – Formato Online
«Abordagem Centrada na Pessoa com
Demência»
Workshop – Formato Online
«Demências: Respostas e Direitos
Sociais»
Workshop – Formato Online
«Demências: Alterações Cognitivas,
Funcionais e Comportamentais»
Workshop – Formato Online
«Como Adaptar o Ambiente à Pessoa
com Demência»
Workshop – Formato Online
«Demências: Intervenção Cognitiva»
Workshop – Formato Online
«Demências: Estratégias nas
Atividades de Vida Diária»
Workshop – Formato Presencial
INTERNO
«Regime do Maior Acompanhado»
3x Workshops – Formato Online
Uniformização Gabinetes de Apoio
«Os Desafios do Processo de Luto no
Contexto Actual»
Ação Formação – Formato Online
INTERNA
«Abordagem Familiar na Demência»

Alzheimer Portugal
3H

Zoom
Alzheimer Portugal

3

3H

Zoom
Alzheimer Portugal

2

3H

Zoom
Alzheimer Portugal

2

3H

Zoom
Alzheimer Portugal

3

3H

Zoom
Alzheimer Portugal

2

3H

Zoom
Alzheimer Portugal

2

3H

Zoom
Alzheimer Portugal

1

4H

Zoom
Alzheimer Portugal

2

3H

Zoom
Alzheimer Portugal

1

6H

Sede
Alzheimer Portugal

18

3H
3H
3H
12H

Zoom
Alzheimer Portugal
Zoom
Alzheimer Portugal
Zoom
Alzheimer Portugal
Zoom
Alzheimer Portugal

16
12
6
15

Atividades Formativas CASA DO ALECRIM com Formandos(as) Internos(as)
Ação de Informação
INTERNA
«Abordagem Centrada na Pessoa com
Demência»
3x Ações de Formação INTERNAS
Formação em Contexto de Trabalho

2H
48H
48H
48H

Casa do Alecrim Alzheimer
Portugal

Casa do Alecrim Alzheimer
Portugal

5
1
1
1

Atividades Formativas CAD com Formandos(as) Internos(as)
Workshop INTERNO
Covid-19: Autocuidado e Bem-estar
dos Profissionais de Saúde
Workshop INTERNO
Importância da Realização de
Atividades Significativas e de Lazer
para Pessoas com Demência
Workshop INTERNO
Transferências e Posicionamentos
Workshop INTERNO

3H

Centro Dia Professor
Carlos Garcia

7

3H

Centro Dia Professor
Carlos Garcia

7

3H
3H

Centro Dia Professor
Carlos Garcia
Centro Dia Professor
Carlos Garcia

7
7
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A Importância do Papel do AAD
enquanto Cuidador Formal da Pessoa
com Demência.
Adopção de Estratégias de Trabalho
em Equipa na Prestação de Cuidados
Workshop INTERNO
Estratégias a Adoptar nas Atividades
da Vida Diária
Workshop INTERNO
Estratégias de Prevenção de Quedas
na Pessoa com Demência
Workshop INTERNO
Programa + Convosco na Arte de
Cuidar: Saúde e Bem-estar para uma
Vida Saudável – Programa Prático
Workshop INTERNO
Importância da Realização de Exercício
Físico nas Profissões de Desgaste:
AAD
Ação de Informação INTERNA
Dinamização de Atividades de Grupo
com Pessoas com Demência
Ação de Informação INTERNA
Comunicação com a Pessoa com
Demência e Abordagens a Alterações
de Comportamentos – Parte I
Workshop INTERNO
Bem-estar da Pessoa com Demência
Ação de Informação INTERNA
Comunicação com a Pessoa com
Demência e Abordagens a Alterações
de Comportamentos – Parte II
Workshop INTERNO
Promoção do Bem-estar, Mobilidade e
Autonomia da Pessoa com Demência
Workshop INTERNO
O Idoso com Demência: Estratégias a
Adoptar em Situações Práticas da
Prática Clínica Diária
Workshop INTERNO
Gestão do Stress
Workshop INTERNO
Gestão de Conflitos e Comunicação
com os Familiares em SAD
Workshop INTERNO
Trabalho em Equipa
Workshop INTERNO
Ética e Deontologia Profissional
dirigida às Auxiliares
Workshop INTERNO
1.º Socorro em Geriatria: Formas de
Actuação para um AAD
Workshop INTERNO
Programa + Convosco na Arte de
Cuidar: Importância da Prestação de
Cuidados à Pessoa com Demência
Workshop INTERNO
Programa + Convosco na Arte de
Cuidar: Responsabilidade Individual e
Autonomia no Desempenho das
Minhas Funções
Workshop INTERNO

3H

Centro Dia Professor
Carlos Garcia

7

3H

Centro Dia Professor
Carlos Garcia

7

12H

Centro Dia Professor
Carlos Garcia

7

3H

Centro Dia Professor
Carlos Garcia

7

1H

Centro Dia Professor
Carlos Garcia

5

1H

Centro Dia Professor
Carlos Garcia

5

3H

Centro Dia Professor
Carlos Garcia

7

1H

Centro Dia Professor
Carlos Garcia

5

3H

Centro Dia Professor
Carlos Garcia

5

3H

Centro Dia Professor
Carlos Garcia

5

3H

Centro Dia Professor
Carlos Garcia

5

3H

Centro Dia Professor
Carlos Garcia

5

3H

Centro Dia Professor
Carlos Garcia

5

3H

Centro Dia Professor
Carlos Garcia

5

3H

Centro Dia Professor
Carlos Garcia

5

6H

Centro Dia Professor
Carlos Garcia

5

3H

Centro Dia Professor
Carlos Garcia

3

4H

Centro Dia Professor
Carlos Garcia

2
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Programa + Convosco na Arte de
Cuidar: Estratégias e Competências –
Módulo Teórico
Workshop INTERNO
Programa + Convosco na Arte de
Cuidar: Oficinas Práticas

2H

Centro Dia Professor
Carlos Garcia

3

Atividades Formativas DELEGAÇÃO NORTE com Formandos(as) Internos(as)
Workshop – Formato Presencial
«Alterações Cognitivas, Funcionais e
Comportamentais»
Workshop – Formato Presencial
«Primeiros Socorros e Situação de
Emergência»

3H

Delegação Norte Lavra

1

3H

Delegação Norte Lavra

1

Tabela 3
Atividade Formativa INTERNA | Ministradas por Entidades Externas | Colaboradores: SEDE | CM | CAD |
CASA ALECRIM
Atividade Formativa para
Funcionários Internos

Carga
Horária

Local | Entidade
Formadora

Participantes
(nome do colaborador)
Área de Formação

Atividades Formativas lecionadas por Entidades Externas
Ações de Formação
Curso Intensivo de Arte-Terapia

13H

ISCTE

1

Curso Profissional de Terapeuta de Spa

280H

Relax In-Academy and Spa
Rio de Mouro

1

7H

ISPA Lisboa

1

Curso: Coaching para a facilitação de
Processos de Escolha e Decisão
Formação: Primeiros Socorros
Psicológicos
Formação: Intervenção Psicológica na
Crise e na Catástrofe
Primeiros Socorros Psicológicos
Avanzando en la Atención Centrada en
la Persona – Protección de la Intimidad
Implementação de Serviços de
Psicologia em Unidades de Saúde do
SNS
Curso: Introdução ao Mindfulness para
a Promoção da Saúde

8H
16H
15H
15H

1
1
2
4

10H

Ordem dos Psicólogos
Portugueses – Online

1

12H30

ISPA – Online

1

Capacitar para Proteger

3H

Capacitar para Proteger

3H

Curso de Formação Profissional de: ETutor: Especialização Pedagógica em
Formação à Distância
Literacia em Saúde – O Papel do
Psicólogo
Intervenção Psicológica em Problemas
ligados ao Álcool
O Profissional no âmbito dos Cuidados
Paliativos

Ordem dos Psicólogos
Portugueses
Ordem dos Psicólogos
Portugueses
Universitat Autonoma de
Barcelona – Online
CREA Salamanca
Online

59

60H
10H
10H
10H

Faculdade de Enfermagem
Católica
Faculdade de Enfermagem
Católica
B-Training
Ordem dos Psicólogos
Portugueses – Online
Ordem dos Psicólogos
Portugueses – Online
Ordem dos Psicólogos
Portugueses – Online

18
11
1
1
1
1

Implementação de Serviços de
Psicologia em Unidades de Saúde do
SNS
O Profissional no âmbito dos Cuidados
Paliativos
Marketing Pessoal e Profissional
Formação: Academia para a
Capacitação das Associações de
Doentes – 3.ª Edição
Intervenção com Crianças e Jovens em
Risco
Especialização Avançada em
Neuropsicologia de Intervenção
Comunicação Interprofissional e
Partilha de Informação
RPI + Seguras – Prevenção e Controlo
de Infeção

10H
10H
10H

1
1

Escola Nacional de Saúde
Pública – Online

1

10H

Ordem dos Psicólogos
Portugueses – Online

1

201H

CRIAP – Online

1

10H

Ordem dos Psicólogos
Portugueses – Online

1

3H

INEM

3

10H

Marketing Pessoal e Profissional

10H

Supervisão Profissional de Serviço
Social

Ordem dos Psicólogos
Portugueses – Online
Ordem dos Psicólogos
Portugueses – Online

1

28H

Educação Financeira e Psicológica

Literacia em Saúde – O Papel do
Psicólogo
Comunicação Interprofissional e
Partilha de Informação
Curso de Formação Profissional de:
Formação de e-Formadores Moodle
Prestação de Serviços de Psicologia
Mediados por Tecnologias de
Informação e Comunicação
Medidas de Prevenção à Contaminação
Covid-19

Ordem dos Psicólogos
Portugueses – Online

10H
10H

Ordem dos Psicólogos
Portugueses – Online
Ordem dos Psicólogos
Portugueses – Online
Ordem dos Psicólogos
Portugueses – Online
Ordem dos Psicólogos
Portugueses – Online

1
1
1
1

40H

Ed-Rom

1

10H

Ordem dos Psicólogos
Portugueses – Online

1

7H

IEFP

10

21H

Online

1

Workshops e Seminários | Congressos e Conferências
Workshop: Programa Social Leapfrog
Positive & Responsible Leadership
O Novo Regime do Maior
Acompanhado: Ruptura ou
Continuidade?!
Dementia Friends Engagement Journey
Workshop: Evacuação
Webinar: Parcerias para o Impacto
Leapfrog
Webinar: Dementia Friends
Webinar: Digital Fundraising
Workshop: Capacitar para Proteger
Tema: Covid-19
Workshop: Programa Social Leapfrog
Entrepreneurial Learning
Workshop: Programa Social Leapfrog
Revenue Streams Innovacion

3H

Nova SBE

1H
3H

CES Lisboa - Unidade de
Formação Jurídica e
Judiciária – UNIFOJ
Alzheimer Society
Bombeiros do Estoril

1H

Online

1

1H
1H

Online
Online
Escola Enfermagem de
Lisboa do ICS da UCP Online
Nova SBE
Online
Nova SBE
Online
Alzheimer Europe
Online

1
1

3H
3H
3H

30th Alzheimer Europe Conference

8H

O Papel do Cuidador Informal na
Sociedade: Os Desafios nas Políticas,
Estatuto e Medidas de Apoio ao
Cuidador

4H

Associação Nacional de
Cuidadores Informais
Online

2
1
2
8

1
1
1
11
1
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Workshop: Programa Social Leapfrog
Impact Assessment

3H

Nova SBE
Online

1

Workshops | Ações de Informação (carga horária reduzida)
Ação de Informação
«Plataforma Associados»
Webinar: Guia de Orientação para
Linha de Atendimento Telefónico em
Fase Pandémica Covid-19
Covid-19 Social Distancing and Its
Impact on Social and Mental Health of
the Elderly Population
Webinar: Distopias e Utopias na
Articulação entre o Social e a Saúde
Webinar: Respostas Sociais para a
População Idosa
Design, Dignity, Dmentia: World
Alzheimer’s Day Report Launch
Ação de Informação
«RGPD e a Segurança da Informação»
Workshop: Programa Social Leapfrog
Comunicação Interna – O Desafio de
Comunicar para Todos e para Cada Um
Workshop: Programa Social Leapfrog
Motivação de Equipas

1H30

Salesforce
Online

5

2H

Ordem dos Psicólogos
Portugueses

1

1H

IPA - Online

1

2H

ISCSP - Online

1

2H
2H
1H30

Comissão Instaladora da
Ordem dos Assistentes
Sociais
Alzheimer’s Disease
International - Online
Dognaedis
Online

1
1
17

2H30

Nova SBE
Online

2

1H30

Nova SBE
Online

1

Atividade Formativa INTERNA | Ministradas por Entidades Externas | Colaboradores: DELEGAÇÕES |
NÚCLEOS
61

Ações de Formação
Ação de Formação: Comunicação
Interpessoal e Assertividade
Curso: Coaching para a facilitação de
Processos de Escolha e Decisão
Curso: Introdução ao Mindfulness para
a Promoção da Saúde
Ação de Formação: Inteligência
Emocional
Ação de Formação: Plataforma Ankira
Ação de Formação: Gestão do Tempo
Ação de Formação: Gestão do Tempo
Ação de Formação: Ambiente,
Segurança, Higiene e Saúde no
Trabalho
Ação de Formação: Ambiente,
Segurança, Higiene e Saúde no
Trabalho
«Liderança e Gestão de Conflitos»

25H

CENFIM Santarém

1

7H

ISPA Lisboa

2

12H30

ISPA – Online

2

25H

CENFIM - Online

2

4H
25H
8H

Ankira - Online
CENFIM - Online
CENFIM - Online

2
1
1

25H

CENFIM - Online

1

25H

CENFIM - Online

1

25H

IEFP
Vila Nova de Gaia

1

Workshops e Seminários | Congressos e Conferências
Masterclass: Gestão do Stress
Seminário Webinar ISCPSC Estratégias
Intervenção do Serviço Social de
Emergência Covid-19
Workshop: Capacitar para Proteger
Tema: Covid-19

3H

Dr. Paulo Moreira Online

2

4H

ISCPSC

1

3H

Escola Enfermagem de
Lisboa do ICS da UCP Online

4

Workshop: Comunicação em
Ambientes Digitais
34ª Reunião do Grupo de Estudos de
Envelhecimento Cerebral e Demência
Conferência: Chegar a Idoso(a) –
Perspectivas e Caminhos
30th Alzheimer Europe Conference
European Week of Active & Healthy
Ageing
Workshop: Violência Doméstica –
Compreender para Intervir

3H

EAPN - Online

3

4H

GEECD

1

6H

Celeiro do Marques Pombal

2

8H

Alzheimer Europe
Online

9

4H

Zoom

3

4H

Reconstruir - Psicologia
Online

2

Workshops | Ações de Informação (carga horária reduzida)
Webinar: Guia de Orientação para
Linha de Atendimento Telefónico em
Fase Pandémica Covid-19
Ação de Sensibilização: Desafios ao
Uso da Contenção – Parte II
VII Encontro de Dirigentes e Técnicos
do Distrito de Santarém

2H

Ordem dos Psicólogos
Portugueses

1

1H30

Associação Entreajuda Online

3

2H30

EAPN - Online

3

ÁREA DE PROJETOS
A Área de Projetos do Departamento de Formação e Projetos tem como principal objetivo a
elaboração e submissão de candidaturas a financiamento. Estas candidaturas podem traduzirse em Prémios de Mérito ou em Projetos de Intervenção. As candidaturas apresentadas, na
sua maioria, depreendem a colaboração entre o Departamento de Formação e Projetos e outros
Departamentos da Associação.
Em 2020, a apresentação de candidaturas e o desenvolvimento de projetos em que o
Departamento esteve diretamente envolvido obteve um resultado de 239.124,91 €, ao qual,
retirando o valor de apoio do INR Projetos não aceite pela Associação, resultou num total
apurado de 227.966,63€. De salientar que no quadro abaixo se encontram referidos apenas
os projetos aprovados e nos quais o Departamento de Formação e Projetos esteve diretamente
envolvido durante todo o processo de elaboração, revisão e submissão de candidatura, e
também aqueles em que o papel do DFP passou pela revisão da candidatura e análise da
coerência dos orçamentos face ao projeto elaborado.

Entidade/Projeto

Tema

População-Alvo

Resultado
Apurado (€)

BPI “la Caixa” Seniores
(Sede, Nacional)

Estreitar Laços - Modelo de
Cuidados Humanizados para
Pessoas com Demência

Cuidadores, Pessoas com
Demência, Técnicos

30 950,00 €

BPI “la Caixa” Rural
(Delegação Centro)

IRIA - Inserir, Reabilitar, Incluir,
Apoiar

Cuidadores,
Pessoas com Demência

30 000,00 €

62

BPI “la Caixa”
Capacitar
(Delegação Norte)

Cuidar Melhor em Casa

Programa Bairros
Saudáveis
(Núcleo Ribatejo)

ReSense – Memórias com
Sentido(s)

Programa "Adaptar
Mais" (Nacional)

Equipamento Individual de
Proteção

INR Apoio a Projetos

"Campanha Amigos na
Demência"-

INR Apoio ao
Funcionamento

Despesas de Funcionamento

Câmara Municipal de
Lisboa

Serviço de Apoio Domiciliário

Câmara Municipal de
Lisboa

Serviços Clínicos Externos

Unidos por Portugal
(Nacional)
CM Cascais - Programa
Plataforma SAD+
Infraestruturas de
Portugal

Equipamento Individual de
Proteção
Serviços de Apoio Domiciliário
Espécie (5 Computadores
Portáteis)

Cuidadores,
Pessoas com Demência
Cuidadores,
Pessoas com Demência e
População em Geral
Cuidadores,
Pessoas com Demência, e
População em Geral
População em Geral
Colaboradores da Alzheimer
Portugal
Cuidadores,
Pessoas com Demência e
População em Geral
Cuidadores,
Pessoas com Demência e
População em Geral
Colaboradores da Alzheimer
Portugal
Cuidadores, Pessoas com
Demência

35 220,00 €

50 000,00€
8 000,00€
11 158,28€
(Não aceite pela
Associação)
37 733,00 €
32 400,50€
2 286,50€
1376,63€

Colaboradores da Alzheimer
Portugal

Para além dos projetos referidos na Tabela acima, a Alzheimer Portugal, em 2020, deu início à
sua participação, colaboração ou desenvolvimento de parcerias, de onde se destacam os
seguintes projetos:
- Dementia Rights: Developing a rights-based approach to dementia (Comissão Europeia,
ERASMUS +);
- iSupport: Internet-based support and training for informal caregivers of people living with
dementia;
- Consigo em 15 minutos (Novartis);
- Projeto Cuidadores (Diaverum);
- Puzzle “Peças de Memória”.
O Departamento de Formação e Projetos realiza trabalho em articulação com outros
departamentos, faz a gestão do Centro de Documentação, articula com o INFARMED, com a
Comissão Científica, com os Gabinetes de Apoio, com Universidades (nomeadamente ao nível
de colaboração na recolha de amostras para a realização de trabalhos científicos), e com
estudantes em geral, entre outros.
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VIII.

DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES PÚBLICAS – DRP
O Departamento de Relações Públicas assume a gestão de todas as componentes da
Comunicação da Alzheimer Portugal, tanto centralmente, na Sede, como em todas as
Delegações, Núcleos e Gabinetes, procurando, acima de tudo, uma comunicação integrada e
coerente que contribua para a concretização do objetivo da Alzheimer Portugal de recolher os
últimos ensinamentos sobre a Doença de Alzheimer, divulgá-los, aplicá-los e promover a
investigação, de forma a contribuir para um melhor conhecimento das suas causas, efeitos e
profilaxia.
O Departamento de Relações Públicas da Alzheimer Portugal é responsável pela definição e
implementação da Estratégia Global de Comunicação da Alzheimer Portugal, o que
compreende:
•

Elaboração e implementação dos planos anuais de comunicação.

•

Coordenação da Equipa de Comunicação e acompanhamento de Estagiários de cursos de
Comunicação, Relações Públicas e Design.

•

Planeamento, implementação e coordenação de diversas campanhas e projetos de
comunicação para a saúde, nomeadamente a Campanha Dementia Friends em Portugal e
o Memory Walk.

•

Gestão do Website da Alzheimer Portugal e dos Projetos Cuidar Melhor, Café Memória e
Amigos na Demência, incluindo planeamento estratégico dos conteúdos.

•

Gestão das Redes Sociais (Facebook, Instagram, Linkedin, Youtube), seja para divulgar as
iniciativas da Alzheimer Portugal, seja para partilhar conhecimentos, notícias e informações
sobre a Doença de Alzheimer e outras demências (inclui planeamento estratégico dos
conteúdos).

•

Planeamento Editorial e Redação da Newsletter Eletrónica.

•

Comunicação Interna (Sede, Delegações, Núcleos e Gabinetes a Nível Nacional).

•

Comunicação Institucional, de Projetos e Serviços da Associação.

•

Comunicação para a Promoção do Aumento dos Conhecimentos sobre a Demência, com
vista à mudança de atitudes e comportamentos.

•

Colaboração na elaboração do Manual de Procedimentos para os Gabinetes de Apoio a nível
nacional.

•

Elaboração do Manual de Comunicação para os Gabinetes de Apoio a nível nacional.

•

Organização, Planeamento e Execução da Formação para Voluntários da Campanha Amigos
na Demência.

•

Coordenação e realização de Sessões de Informação sobre Demências.

•

Relações com os Meios de Comunicação Social, procurando divulgar as atividades da
Alzheimer Portugal, assim como os temas de interesse público relacionados com a área
das demências.
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•

Elaboração de materiais de comunicação e divulgação, quer para divulgação da
organização e dos seus serviços, quer para divulgação de conteúdos específicos sobre as
demências, destinados a Cuidadores e a Pessoas com Demência.

•

Organização e divulgação de Eventos: Passeio da Memória, Conferências, eventos de
angariação de fundos, Sessões de Informação, ações de formação e informação
organizadas quer pela Sede, quer por cada uma das Delegações e Núcleos da Alzheimer
Portugal, entre outros.

•

Divulgação da Formação Certificada realizada pela organização.

•

Difusão de informação e conteúdos específicos, nomeadamente os que se referem à
importância do diagnóstico atempado de Demência e, assim, do reconhecimento dos
primeiros sintomas da doença, e também os que apontam para a importância da
manutenção de estilos de vida saudável para redução do risco.

•

Difusão de informação e conteúdos especificamente direcionados para os Cuidadores de
Pessoas com Demência, procurando apoiá-los na difícil tarefa de cuidar, ao mesmo tempo
que se promove a qualidade de vida e o bem-estar tanto das Pessoas com Demência como
dos seus Cuidadores.

•

Divulgação das decisões, pareceres e apelos aos Governos, elaborados a nível europeu
pela Alzheimer Europe.

•

Realização de diversas ações pontuais de comunicação/informação e divulgação do
combate à Doença de Alzheimer junto da população e dos meios de comunicação social.

•

Coordenação da Bolsa de Voluntários da Alzheimer Portugal.

•

Gestão e atualização da presença/contactos da Associação em várias plataformas, como
Sector3, Esolidar, Portal dos Donativos, Givers, bolsadovoluntariado.pt, Somos IPSS,
SerMaior (Fundação Aga Khan), HOOPE.

•

Gestão da estrutura dos seus Associados, procurando gerir a base de dados de Associados
de uma forma ativa e presente, recebendo novos Associados, mantendo atualizados todos
os dados relativos a cada um, assim como procurando aumentar a percentagem de sócios
pagantes.

•

Encaminhamento de todos os pedidos de informação rececionados através do website e
redes sociais para o Serviço Social da Alzheimer Portugal, tanto da Sede como das
Delegações e Núcleos.

•

Gestão da Plataforma de CRM Salesforce para gestão de associados e doadores e
comunicação com Associados e Doadores (implementação de plataforma de CRM).

•

Captação de Associados e primeiro contacto com os novos Associados.

•

Membro da equipa para implementação do novo RGPD – Regulamento Geral de Proteção
de Dados
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SUPORTES DE COMUNICAÇÃO
Em todos os seus suportes de informação, a Alzheimer Portugal pretende divulgar informações:
•

sobre a Alzheimer Portugal;

•

sobre iniciativas/projetos levados a cabo pela Alzheimer Portugal, seja pela sede seja pelas
delegações e núcleos;

•

sobre notícias publicadas na comunicação social relacionadas com a área das demências;

•

específicas para Cuidadores de Pessoas com Demência;

•

específicas para Pessoas com Demência;

•

sobre as ações de formação promovidas pela Alzheimer Portugal.

Suporte de Comunicação

Resultados / Estatísticas
De 1 de Janeiro a 31 de dezembro de 2020, verificou-se um total de
810 200 visitas ao site da Alzheimer Portugal, num total de 637 842
diferentes visitantes, mais 1,20% que no ano anterior.

Site da Alzheimer Portugal

Destes, 86.9% são novos visitantes e, por sua vez, 13.1% são pessoas
que visitam o site mais do que uma vez.

Página no Facebook da
Alzheimer Portugal
Instagram
Twitter
Linkedin
Youtube

Verifica-se que o público-alvo da Alzheimer Portugal não se limita ao
nosso país, mas vai além-fronteiras com o público português a
representar 34.82% do número de visitas. O Brasil representa 60.75%
das visitas e os EUA 1.17%.
90 445 gostos
84 360 seguidores
3 555 seguidores
808 seguidores
2 554 seguidores
395 subscritores

CAMPANHA “RECOMEÇOS” | DIA MUNDIAL DA PESSOA COM DOENÇA DE ALZHEIMER
Em 2020, para assinalar o Dia Mundial da Pessoa com Doença de Alzheimer, 21 de setembro,
a Alzheimer Portugal lançou uma campanha digital que consistia num vídeo com várias figuras
públicas que pretendia “apresentar” a Associação a quem dela precisasse. O vídeo foi lançado
no dia 1 de setembro e a campanha esteve no digital, TV’s, jornais e até mupis durante todo
o mês.
Com esta campanha conseguimos detetar 29 notícias/entrevistas online, 6 notícias/entrevistas
na televisão, 1 notícia impressa e 1 na Rádio.
Para além de notícias e entrevistas, foi feito um grande trabalho de pedido de espaço de
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publicidade pro-bono tendo sido conseguidos:
TV

9 canais (incluindo os canais abertos
– RTP2, SIC e TVI)

Jornais e revistas

13 meios

Online

6 sites

Rádios

29 (nacionais e locais)
Nomeadamente na estrada e Centros

Mupis da JC Decaux

Comerciais

Para além desta divulgação gratuita, cerca de 13 parceiros partilharam o vídeo, entre
empresas, municípios e até Ordens Profissionais.
A grande aposta incidiu também nas nossas redes sociais, onde, ao longo do mês, fomos
divulgando pequenos vídeos que foram chegando a diferentes pessoas, tendo conseguido:
•

mais 790 novos seguidores no Facebook, contabilizando um total de 86 524 no dia 30 de
setembro.

•

mais 430 novos seguidores no Instagram, contabilizando um total de 4 554 no dia 1 de
outubro.
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PRINCIPAIS RESULTADOS DO VÍDEO PRINCIPAL DA CAMPANHA

Rede Social

Interações

Links

Facebook Alzheimer
Portugal

36,2 mil visualizações
400 likes
580 partilhas
28 comentários
95 819 Pessoas Alcançadas
8228 Interações

https://www.facebook.com/alzheimerport
ugal.org/posts/10164062598545181

Instagram Alzheimer
Portugal

29,5 mil visualizações
23 comentários

Linkedin Alzheimer Portugal

16 likes
335 impressões
20 partilhas

Youtube Alzheimer Portugal

3254 visualizações

https://www.instagram.com/p/CEm0zdln
hFR/
https://www.linkedin.com/posts/alzheime
r-portugal_%C3%A0s-vezes-o-queparece-uma-despedida-pode-activity6706652696901935104-tLqF
https://www.youtube.com/watch?v=_3E
NIoEeRso

Para além desta campanha, realizámos, também no dia 21 de setembro, uma conversa online
sobre "A Covid-19 e os riscos para a saúde mental das Pessoas com Demência", que juntou
mais de 100 pessoas!

CAMPANHA “AMIGOS NA DEMÊNCIA”
Em 2018, a Alzheimer Portugal associou-se ao movimento global Dementia Friends, inexistente
no país, lançando a Campanha Amigos na Demência, com o 1º Eixo de Intervenção: website,
pelo qual os cidadãos podem tornar-se Amigos na Demência, através da visualização de um
vídeo que explica as 5 mensagens da campanha e do preenchimento de um Formulário de
Compromisso. Um Amigo na Demência é aquele que aprende um pouco mais sobre como é
viver com demência e depois transforma essa aprendizagem numa ação (que pode ser
pequena ou grande, no alcance, complexidade ou recursos) em favor das Pessoas com
Demência. Qualquer pessoa, de qualquer idade, pode ser Amigo na Demência.
Em 2019, deu-se início ao 2º Eixo de Intervenção: Sessões de Informação. As Sessões de
Informação duram cerca de 1 hora e têm por base as 5 mensagens-chave que a campanha
pretende transmitir, levando os participantes a pensar no que podem fazer para ajudar. Os
Embaixadores recebem formação específica, passando, então, a organizar as suas próprias
Sessões de Informação, com o apoio do seu Mentor.
Em 2020, decorreram ainda 2 Ações de Capacitação de Embaixadores (que se tornariam
voluntários) em formato presencial, onde participaram 40 formandos. Com a pandemia, o
trabalho de Embaixadores ficou suspenso, assim como as Ações de capacitação para formar
mais voluntários. Assim, no final de 2020, havia 363 Embaixadores aprovados, mas com
trabalho inativo.
No que refere às Sessões de Informação, foram realizadas 2 sessões em formato presencial
na zona norte que tiveram 98 participantes. Posteriormente, a estrutura das sessões foi
adaptada ao formato online e foram realizadas 24 Sessões de Informação que envolveram
vários colaboradores da Associação e chegaram a 266 participantes de vários pontos do país.
Constatámos a complexidade do processo de recrutamento de voluntários e do seu
acompanhamento, que exige uma grande disponibilidade por parte da equipa da Alzheimer
Portugal. Revelou-se ainda a necessidade de um grande volume de trabalho administrativo
para gerir inscrições, contactar parceiros para disponibilização de espaços para a realização
das sessões de formação e de informação e gerir os procedimentos pré- e pós-formações e
sessões de informação. Concluímos ainda que alguns dos participantes nas sessões já eram
Amigos na Demência registados no site e outros que assistiram à sessão e não preencheram

68

o formulário de compromisso, não sendo por isso possível contabilizar o número de Amigos na
Demência resultantes destas sessões de informação.
De qualquer forma, até final de 2020, contabilizam-se 4.035 Amigos na Demência no contador
do website www.amigosnademencia.org.
A campanha Amigos na Demência conta com o Alto Patrocínio do Senhor Presidente da
República. A nível internacional, importa destacar a parceria da Alzheimer Portugal com a
Alzheimer’s Society (Reino Unido) e com a ADI (Alzheimer Disease International). A nível
nacional, a Alzheimer Portugal conta ainda com o apoio de um número significativo de
parceiros para operacionalização, divulgação e financiamento da campanha, tais como
entidades públicas da administração central e local, empresas e organizações do terceiro setor.
GESTÃO DE ASSOCIADOS
Em 2020, o Departamento de Relações Públicas continuou responsável pela gestão da
estrutura de associados da Alzheimer Portugal, procurando gerir a respetiva base de dados de
forma ativa e presente, recebendo novos associados, mantendo atualizados todos os dados
relativos a cada associado, assim como procurando aumentar a percentagem de sócios
pagantes.
À data de 31 de dezembro de 2020, a Alzheimer Portugal contava com 12.467 associados,
destes sendo ativos 9.652. Estes números representam 293 novos associados ao longo do ano.
No início do ano, começámos este trabalho de gestão de associados e doadores com recurso
a uma nova plataforma (Salesforce), conseguida com o apoio do prémio Fidelidade
Comunidade. Com recurso a esta plataforma, foi possível, no final do ano, enviar emails com
informação de pagamento da quota de 2020 a cada associado e um pedido de donativos que
resultou num total de 8.351,50 €.
GESTÃO DE VOLUNTÁRIOS
O Departamento de Relações Públicas é responsável pela Gestão da Bolsa de Voluntários da
Alzheimer Portugal, que incluiu as seguintes atividades:
•

Publicação de anúncios de recrutamento de voluntários;

•

Acompanhamento dos voluntários no trabalho de apoio à gestão da base de dados de
associados.

Ao longo de 2020, foram elaborados dois novos manuais para gestão de voluntários: Manual
de Procedimentos e Manual de Acolhimento de novos voluntários.
Em 2020, havia 74 voluntários ativos, mas a maioria dos voluntários encontrava-se em
suspenso, uma vez que, com os serviços a funcionar remotamente, muitos acabavam por não
ter tarefas atribuídas.
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IX.

NÚCLEO DO RIBATEJO - NR

Em 2020, o Núcleo do Ribatejo desenvolveu diversas atividades, tais como:
- Garantir a continuação do Acordo de Cooperação que reconhece o Núcleo do Ribatejo como
Centro de Atendimento, Acompanhamento e Animação para Pessoas com Deficiência, uma
resposta social de extrema importância e direcionada a todos os concelhos do distrito de
Santarém. Continuamos a aguardar resposta à revisão do Acordo. Foram realizadas duas
reuniões no Centro Distrital do ISS em Santarém, com o objetivo de apresentar os atuais
projetos e a estratégia futura de ação do NR;
- Reforçar a estratégia de cuidados/intervenção de proximidade, através da prestação
de cuidados no domicílio para as Pessoas com Demência e Cuidadores e apoio nos nossos
Gabinetes de Apoio Psicossocial;
- Desenvolvimento do Projeto “A Kelembra Esqueceu” em duas turmas do 1ª ciclo do
Agrupamento de Escolas de Almeirim, numa vertente de sensibilização junto dos mais novos
e na consolidação das parcerias locais;
- Realização da Exposição “Explorar Memórias”, em colaboração com a Ordem dos
Psicólogos Portugueses, na qual participaram alunos do Agrupamento de Escolas de Almeirim
e do CRIAL – Centro de Recuperação Infantil de Almeirim. Esta exposição enfatizou a
importância da memória e de outras funções cognitivas, alertando para as dificuldades sentidas
pelas Pessoas com Demência. Foi uma ação de sensibilização para alunos, professores e
pessoas com deficiência muito participada e gratificante;
- Implementação do Projeto “Psicocuidar” durante o ano de 2020 (um dos 22 prémios
premiados pelo BPI/Fundação La Caixa em 2019). O Projeto permitiu a realização, em
colaboração com diversas Juntas de Freguesia do Distrito de Santarém, de diversas ações de
sensibilização sobre as demências. Foram também realizadas diversas ações de formação em
formato online para Cuidadores. Em colaboração com o Núcleo de Santarém da EAPN, foi
construído um questionário que visava a caracterização do perfil e necessidades dos
Cuidadores de Pessoas com Demência residentes em zona Rural (Distrito de Santarém), tendo
o mesmo sido respondido por 48 Cuidadores. Durante o projeto foram, ainda, realizadas
diversas sessões de Focus Group em Coruche e Almeirim que pretenderam dar voz às
necessidades e à perceção dos Cuidadores sobre as vantagens/desvantagens de ser Cuidador
e residir numa zona rural. O projeto contou com uma equipa técnica multidisciplinar que
realizou a sua intervenção nos domicílios com a Pessoa com Demência e o respetivo Cuidador.
A intervenção com ambos foi precedida de uma avaliação inicial sobre diversas variáveis, tais
como a qualidade de vida, a sobrecarga do Cuidador, o stress, as estratégias cognitivas.... Foi
realizada uma avaliação pós-intervenção para aferir o seu impacto. As conclusões deste
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projeto enfatizam a importância dos cuidados técnicos no domicílio e a importância da
existência de respostas de proximidade;
- Elaboração de candidatura ao “Programa Bairros Saudáveis”, a implementar nas
freguesias dos concelhos de Almeirim e da Chamusca;
- Qualificação dos recursos humanos da equipa do Núcleo do Ribatejo, participando em
formações de natureza técnica na área das demências e do envelhecimento;
- Preparação e planeamento da organização do I Encontro Tejo das Demências a realizar em
2021 pela equipa do Núcleo do Ribatejo;
- Reforço do Banco de Produtos de Apoio do NR, possível com o apoio do Rotary Club de
Almeirim que generosamente nos concedeu donativos que permitiram a aquisição de Produtos
de Apoio e a posterior cedência dos mesmos às pessoas com demência;
- Participação ativa nos CLAS do Distrito, com vista à solidificação do trabalho em
rede/parcerias.
Destaque-se que no ano de 2020 o Núcleo do Ribatejo se focou no trabalho que vem sendo
desenvolvido desde 2005, sedimentando o trabalho da equipa do Núcleo nos seus Gabinetes,
já existente há 15 anos. A importância da existência dos Gabinetes e de uma intervenção de
proximidade é visível nos resultados alcançados durante o ano, verificando-se que o maior
número de atividades e de prestação de cuidados corresponde aos concelhos nos quais o
Núcleo do Ribatejo possui os seus Gabinetes.
O Núcleo do Ribatejo manteve as suas parcerias com os municípios de Almeirim, Coruche,
Entroncamento, Mação, Rio Maior e Santarém, parcerias estas da maior relevância para a
Alzheimer Portugal.
O trabalho em rede/parcerias é uma prioridade do NR, que mantém a parceria com a SCM de
Fátima Ourém, o Agrupamento de Escolas de Almeirim, a Universidade Sénior de Almeirim, a
Unidade de Saúde Familiar de Almeirim, o Rotary Club de Almeirim e algumas farmácias do
distrito.
De salientar os níveis de satisfação assinalados pelas pessoas que procuram apoio no NR, que
maioritariamente

(69%)

consideraram

respostas/serviços prestados.

sentir-se

plenamente

satisfeitas

com

as
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De seguida, serão descritas as atividades desenvolvidas pelo Núcleo do Ribatejo,
respetivamente:
- Área da Intervenção Pessoas com Demência
- Área de Intervenção Psicossocial – Cuidadores
- Área dos Serviços Administrativos
- Área do Trabalho em Rede/Parcerias
- Área da Formação
- Área da Angariação de Fundos

•

ÁREA DA INTERVENÇÃO PESSOAS COM DEMÊNCIA

Nº Atividades
Desenvolvidas

Estimulação Cognitiva Individual

67

Avaliações

9

Intervenção de Pessoas
com Demência

e

Reavaliações

72

Multidisciplinares
TOTAL INTERVENÇÕES

•
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ÁREA DE INTERVENÇÃO PSICOSSOCIAL – CUIDADORES

Nº Atividades
Desenvolvidas
Atendimentos Sociais

Intervenção Cuidadores

681

Avaliações e Reavaliações
Multidisciplinares aos Cuidadores

47

Psicoterapia de Suporte para
Cuidadores

38

GAM – Grupo Ajuda Mútua

1

Apoio Psicossocial aos Cuidadores
(Psicologia)

226

Visitas Domiciliárias

1

Triagem e Encaminhamentos de
Solicitações Sociais

230

TOTAL INTERVENÇÕES

•

1224

ÁREA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Nº Atividades
Desenvolvidas
Pela área
administrativa
Atendimentos e Diligencias

Pela área da

Gerais

Psicologia

3176

774

Área
Pela área do

Administrativa

883

Serviço Social

Gestão dos Associados da Área de Abrangência do

270 Associados Ativos

Núcleo

•

ÁREA SOCIAL E DE PROGRAMAS SOCIAIS

Área Social do Núcleo do Ribatejo contempla os Programas de Apoio PAI (Programa de Apoio
na Incontinência), bem como o Banco de Ajudas Técnicas, agora designado Banco de Produtos
de Apoio.
Programas/Atividades Sociais
Programas

Nº Beneficiários

Diligências

Programa Apoio Incontinência –
PAI

45 Associados = 46

Total de Atendimentos =
354 (68 presenciais / 219
telefónicos / 67 email)
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Atendimentos = 75
Banco Ajudas Técnicas/Produtos
de Apoio

AT cedidas = 2
(2 novas+15 de continuidade)

Total = 75 (8 presenciais /
53 telefónicos / 14 email)

AT devolvidas = 4

•

ÁREA DO TRABALHO EM REDE/PARCERIAS

Atividades Desenvolvidas

•

Resultados Alcançados

Gabinetes de Apoio Psicossocial – Coruche,
Santarém, Rio Maior, Mação, Entroncamento

Nº de utentes – 123
Nº de atendimentos – 435 (223-PSI+212SS)

Participações nas Atividades do CLAS Almeirim,
Coruche, Santarém, Chamusca

3 Reuniões

Reuniões com Parceiros USF/ Escola/ Vereadores/
ISS/ Rotary Club Almeirim

9 Reuniões

ÁREA DA FORMAÇÃO/SENSIBILIZAÇÃO

Atividades Desenvolvidas

Resultados Alcançados

Ações de Sensibilização em Instituições e/ou
Eventos

2 Ações
3 horas e 30 minutos/ 136 pessoas
3 Sessões
6 horas / 188 alunos+16 pessoas
4 Turmas
7 horas / 75 alunos+40pessoas
32 Ações
243 horas e 30 minutos/ 4 colaboradores

Projeto Kelembra
Exposição Explorar Memórias – Ordem dos
Psicólogos
Qualificação Equipa/Formação recebida

•

ÁREA DE ANGARIAÇÃO DE FUNDOS EM 2020

Atividades Desenvolvidas

Resultados Alcançados

Formação

0€

Quotas Associados

2 500 €

Donativos

3 065,25 €

74

BAT – Banco Ajudas Técnicas

90,48 €

Entidades Camarárias

11 080,80 €

TOTAL

16 736,53 €

RESUMO DO NÚCLEO DO RIBATEJO EM 2020

Tipologia

Beneficiários

Resultados

Total

245 Pessoas com Demência e Cuidadores

564

PROJETO PSICOCUIDAR- UNIDADE ITINERANTE DE CAPACITAÇÃO, DIAGNÓSTICO,
APOIO E INTERVENÇÃO PSICOSSOCIAL NAS DEMÊNCIAS

Atividades Desenvolvidas

Resultados Alcançados

Eixo I – Número de ações de capacitação realizadas
nas Juntas de Freguesia e no Concelho de Coruche

9

Eixo II – Número de sessões do Focus Group

7

Eixo II – Número de sessões de capacitação online

5

Eixo II – Número de sessões de intervenção nãofarmacológica no domicílio

Serviço Social- 89
Psicologia-115
Fisioterapia- 94
Total - 298

Eixo III – Número de questionários de diagnóstico
de avaliação social, risco de pobreza e exclusão
social aplicados

48

Número de visitas domiciliárias

1

Número de reuniões do Projeto Psicocuidar

51
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AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DO NÚCLEO DO RIBATEJO EM 2020

Questionários de Satisfação - Ano 2020

12,50%

7,74
%
10,71%

69,05%

Nada satisfeito
Insatisfeito
Satisfeito
Muito satisfeito
Plenamente satisfeito
Não se aplica
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X.

NÚCLEO DO ALGARVE – NA

Em setembro de 2020, o Gabinete de Apoio na Demência de Portimão evoluiu para o Núcleo
do Algarve, com o objetivo de amplificar o apoio prestado a toda a região do Algarve, assim
como implementar novos serviços.
No ano de 2020, apesar das limitações incontornáveis devidas à pandemia Covid-19, foi
possível desenvolver as seguintes atividades:
- Criação e abertura do Núcleo do Algarve;
- Recrutamento e contratação de um Técnico a tempo parcial;
- Atendimentos de apoio psicossocial, acompanhamento de casos e encaminhamento;
- Criação de um evento de Natal online;
- Formações e sessões de informação nos formatos online e presencial;
- Angariação de fundos.
SERVIÇOS

Serviço

Atividades Desenvolvidas

N.º

N.º de

Beneficiários

Atendimentos

0

58

Acompanhamento psicossocial e
Apoio Psicossocial

encaminhamento para respostas na
comunidade e serviços prestados pela
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Alzheimer Portugal

ATIVIDADES

Designação da Atividades

Objetivo

Nº de Beneficiários

Sessões

1907 visualizações totais

1

Participantes e visitantes

1

Assinalar a época Natalícia com
Concerto de Natal Online

angariação de fundos para o
Núcleo

Participação na Feira Better
Living in Portugal

Divulgação do Núcleo

FORMAÇÃO
N.º

Atividade Formativa

Nº Ações

Carga Horária

Workshop

1

4h

9

Ação de Informação

2

2h

20

TOTAL

3

6h

29

Formandos

TRABALHO EM REDE/PARCERIAS

Atividades Desenvolvidas

Resultados Alcançados

Reuniões com Parceiros /Vereadores

4 Reuniões

Reuniões de Apresentação do Núcleo

7 Reuniões

ANGARIAÇÃO DE FUNDOS

Atividades Desenvolvidas
Formação
Quotas Associados
Donativos
TOTAL

Resultados Alcançados
0€
1285€
189€
1474€
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XI.

PARTICIPAÇÃO
EM
ORGANIZAÇÕES
INTERNACIONAIS E GRUPOS DE TRABALHO

NACIONAIS

E

PLATAFORMA SAÚDE EM DIÁLOGO
Em 2020, realizaram-se eleições na Plataforma Saúde em Diálogo, continuando a Alzheimer
Portugal

a ocupar a presidência desta organização

que

congrega 57 associações,

maioritariamente associações de doentes.
Em 2020, a Plataforma acompanhou as preocupações e os objetivos das suas associadas e
reforçou, junto do poder central, a importância da participação e do envolvimento ativos das
organizações de pessoas com doença nos processos de decisão em saúde, contribuindo com
soluções conjuntas, tendo em vista um SNS mais justo e inclusivo, centrado no cidadão, em
particular em contexto pandémico, sendo de salientar a “Estratégia para a Retoma da Saúde
de Todos”.
De destacar, o Projeto Espaço Saúde 360º Algarve cuja operacionalização está a cargo da
equipa técnica do Espaço Saúde em Diálogo de Faro. Tem como objetivo promover a literacia
em saúde em cidadãos algarvios com mais de 65 anos, com baixo nível de escolaridade,
situação socioeconómica desfavorecida, favorecendo os determinantes comportamentais
inerentes a um estilo de vida saudável, através de uma abordagem integradora e centrada no
cidadão, e assente em parcerias e colaborações locais.

PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS
ALZHEIMER EUROPE
A Alzheimer Portugal continua a participar ativamente no movimento europeu sobre as
Demências continuando a ser membro efetivo da Alzheimer Europe.
Em 2020, houve eleições, continuando a nossa organização a integrar a Direção da Alzheimer
Europe bem como a participar nos diversos projetos e tomadas de posição.
Em 2020, destaca-se a participação no trabalho sobre capacidade jurídica e questões éticas –
“Legal Capacity and Decision Making: the ethics implications of lack of legal capacity on the
lives of people with dementia”.
As prioridades da Alzheimer Europe continuam a ser:
•

Dar voz às Pessoas com Demência e aos seus Cuidadores através do Grupo

de Trabalho de Pessoas com Demência, composto por membros representativos
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de diversos países, incluindo Portugal, representado por Idalina Aguiar com o apoio da
sua filha Nélida Aguiar.

Em 2020, foi eleito novo Presidente deste grupo – Chris

Roberts, do Reino Unido, sendo o seu representante na direção da Alzheimer Europe;
•

Transformar a demência numa prioridade europeia;

•

Promover uma abordagem da demência baseada nos Direitos;

•

Apoiar a investigação sobre a Demência;

•

Reforçar o movimento europeu sobre as Demências.

Durante o ano de 2020, realizaram-se 5 reuniões de Direção (fevereiro, maio, junho, setembro
e dezembro), a Assembleia Geral em outubro, 4 “Alzheimer Associations Academy” e 2 “Public
Affairs Meetings”, nas quais participámos.
À exceção da reunião de direção de fevereiro, todas as demais reuniões realizaram-se à
distância.
Em outubro, teve lugar a 30ª Conferência Anual da Alzheimer Europe, sob o tema “Dementia
in a Changing World”, a qual, tendo sido à distância, permitiu a participação de cerca de 20
colaboradores e dirigentes da Alzheimer Portugal.
Como tem vindo a acontecer todos os anos, a Alzheimer Europe edita publicações referentes
ao trabalho que vai desenvolvendo na sua missão de recolher, sistematizar e divulgar
informação sobre temas de interesse para o movimento europeu sobre as demências.
Para além da Dementia in Europe Magazine (3 números), da newsletter eletrónica e do trabalho
sobre capacidade jurídica e questões éticas acima referido, em 2020 produziram-se, ainda, as
seguintes publicações: “European Dementia Monitor – Comparing and Benchmarking National
Dementia Strategies and Policies”; Data Sharing in Dementia Research – The EU Landscape
(avalia os cenários legal e político em que os investigadores desenvolvem o seu trabalho desde
o Horizon 2020, lançado em 2013, identifica constrangimentos e oportunidades na partilha de
dados); Guia – “Intercultural Dementia Care for Health and Social Care Providers”; Relatório
Anual – “Dementia as a European Priority: A Policy Overview”.
A Alzheimer Europe criou uma secção especifica no seu website e também na sua newsletter
para as questões Covid-19, tendo ainda tomado, com o envolvimento das suas associadas,
incluindo a Alzheimer Portugal, algumas posições como: “Position on scarce medical resources
for intensive care services”; “Promoting welbeing of people with dementia and carers”;
“Supporting dementia research in unprecedent times”.
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Toda esta informação, assim como as tomadas de posição que foram sendo assumidas, foram
sempre divulgadas no nosso site e nas nossas redes.
PARTICIPAÇÃO EM GRUPOS DE TRABALHO
No Dia Europeu do Cuidador, em 21 de outubro de 2020 nasceu em Portugal, com o apoio da Merck,
o “Movimento Cuidar dos Cuidadores Informais”, em que a Alzheimer Portugal e várias associações
nacionais de doentes unem os seus esforços com o objetivo de melhorar a vida destas pessoas.
A missão deste Movimento é ajudar os Cuidadores Informais a vários níveis, tornando visível e
reconhecido o seu contributo, nas mais diversas áreas e doenças em que esta figura tem um papel
fundamental.
Composto por uma parceria entre várias associações de doentes, o “Movimento Cuidar dos
Cuidadores Informais” pretende, nomeadamente, perceber o que ainda falta fazer em Portugal em
prol destes Cuidadores, no sentido de melhorar a sua qualidade de vida e, por conseguinte, a de
todos os doentes nacionais.
A curto e médio prazo, a nossa missão passa por ações como:
•

Implementação de Inquérito Nacional aos Portugueses e Cuidadores

•

Informais;

•

Implementação de Plano Nacional de Comunicação e

•

Consciencialização;

•

Revisão das medidas de apoio aos Cuidadores Informais.

A Alzheimer Portugal está envolvida em vários grupos de trabalho deste Movimento, como é o caso
do grupo de Comunicação e de Public Affairs.
O site do Movimento: https://movimentocuidadoresinformais.pt/
De sublinhar ainda a participação de vários profissionais a nível local, regional e nacional em
diversos grupos de trabalho nas áreas do Envelhecimento, das Demências e dos Cuidadores
Informais.
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XII.

PARCERIAS INSTITUCIONAIS ESTRATÉGICAS E APOIOS

A Alzheimer Portugal tem vindo a estabelecer importantes parcerias institucionais estratégicas,
tanto públicas como privadas, sem as quais dificilmente poderia ter vindo a desenvolver e a
disponibilizar respostas de qualidade às Pessoas com Demência, seus familiares e Cuidadores.
A todos um agradecimento muito, muito especial.
Refira-se que uma parte significativa destas parcerias tem carácter de continuidade, o que nos
tem permitido desenvolver projetos e programas com a sustentabilidade possível.
Entre as parcerias mais importantes, destacamos as que apoiam a Alzheimer Portugal, no
âmbito de diversos projetos, apresentados em cada um dos capítulos deste relatório:
•

Fundação Calouste Gulbenkian: Parceiro institucional e financeiro dos Projetos Cuidar
Melhor e Café Memória, desde 2012;

•

Fundação Montepio: Parceiro institucional e financeiro dos Projetos Cuidar Melhor e Café
Memória desde 2012;

•

Instituto de Emprego e Formação Profissional: através de apoios à realização de estágios
profissionais;

•

Instituto de Segurança Social: através de acordos de cooperação que existem há longos
anos e que têm contribuído para o funcionamento de várias respostas em Lisboa, em
Cascais, nas Delegações Norte e Centro e no Núcleo do Ribatejo;

•

Instituto Nacional de Reabilitação: através de contributos para apoio ao funcionamento da
Alzheimer Portugal, assim como para financiamento específico de projetos;

•

Municípios;

•

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

PROJETOS, PROGRAMAS E APOIOS GERAIS
•

Bayer – Donativo no âmbito do Passatempo “Salva o Dia com Aspirina”

•

Instituto Nacional de Reabilitação, I.P. – Apoio ao Funcionamento da Associação;

•

Instituto Nacional de Reabilitação, I.P. – Apoio ao Financiamento do Projeto “Amigos na
Demência”

•

Pfizer - Programa “Ajudar é Cuidar”

•

PSP – “Estou aqui Adultos”

CONFERÊNCIA “VIVER MELHOR COM DEMÊNCIA, EM NOSSA CASA”
•

Associação de Unidades de Cuidados na Comunidade

•

CESPU FORMAÇÃO

•

Gameiros Material Clínico

•

Hospital Magalhães Lemos
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•

Idealsafe

•

KTB Produtos Farmacêuticos SA

•

NEKI CREACTIVOS SL

•

Neuroinova

•

Nivelfarma

•

Ordem dos Farmacêuticos

•

Roche

•

SIOSLIFE

CAMPANHA “RECOMEÇOS” | DIA MUNDIAL DA PESSOA COM DOENÇA DE ALZHEIMER
•

BIOGEN e Roche

•

Graça Sacramento

•

Isaac de Oliveira

•

Gonçalo Carvoeiras

•

Ana Bola

•

Branko

•

Ivo Canelas

•

Mariama Barbosa

•

Rita Brutt

•

Sandra Santos

•

Sara

•

Sara Norte

•

Vítor Norte

•

João Roque

•

Diogo Lourenço

•

Isabel Martins

•

João Chaby

•

Adrien Reinolds

•

Guilherme Chaves
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•

Dinis Pereira

•

Cláudio Pessoa

•

Diogo Santos

•

Miguel Sacramento

•

Paulo Ferreira

•

Miguel Rodrigues

•

Henrique Nande

•

MAX

•

Pedro Trigueiro

•

Sandra Rodrigues

•

Blue

•

Bruno Vicente

•

Rui Bernardo

•

Maisie Duff

•

Ella Peres

•

Eve Oliveira

•

Ethan Oliveira

•

Albert e Irene Coumans

•

Joana Rito

•

Rui Silva

•

Sérgio Pontes

•

Vita Lains

•

Carlos Silva

•

Nuno Morgado

•

Francisco Lacerda

•

Bruno Branco

•

Pedro Miguel Carvalho

•

Nuno Garcia

•

Câmara Municipal de Cascais
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•

PSP Cascais

•

Casa Reynaldo Santos

•

SMUP

•

Residência Rua Marques de Pombal

•

Leonor Babo Actores

•

Carlota Burnay

CENTRO DE DIA PROF. DOUTOR CARLOS GARCIA | SERVIÇO DE APOIO
DOMICILIÁRIO
•

Associação Movimento por Um Euro

•

Associação Portuguesa de Arte Terapia

•

Banco Alimentar

•

Banco de Bens Doados

•

Instituto de Segurança Social – Acordo de Cooperação para o funcionamento do Centro de
Dia Prof. Dr. Carlos Garcia e Serviço de Apoio Domiciliário
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•

Teka

CASA DO ALECRIM
•

Bazar diplomático - Apoio em espécie

•

CISCO - Apoio em espécie

•

Clínica Joaquim Chaves

•

Escola Superior de Saúde Beja

•

Escola Superior de Saude do Alcoitão – parceria

•

Escola Vale do RIO

•

Farmácia das Areias – Apoio Financeiro

•

Instituto de Segurança Social – Acordo de Cooperação para o funcionamento da Casa do
Alecrim

•

Matéria Ativa – Apoio Financeiro

•

Município de Cascais – linhas de financiamento através da plataforma CASCAIS CUIDA
destinada à Qualificação do Centro de Dia, SAD e ERPI / Protocolo de Qualificação e
sustentabilidade das ERPIs

•

Nivelfarma – Apoio em espécie

•

SOCIDIRECT CONST LDA - Apoio Financeiro

•

TEKA - Apoio em espécie

•

Universidade Católica de lisboa – Instituto de Ciências da Saúde

NÚCLEO DO RIBATEJO
•

Agrupamento de Escolas de Almeirim

•

ESES - Escola Superior de Enfermagem de Santarém

•

Farmácia Batista (Santarém)

•

Farmácia Central (Almeirim)

•

Farmácia Mendonça (Almeirim)

•

Farmácia Moderna (Cartaxo)

•

Farmácia O Celeiro II (Santarém)

•

Farmácia Pharmascalabis (Santarém)

•

Farmácia Sousa e Silva (Santarém)

•

Instituto de Segurança Social – Acordo de Cooperação para o funcionamento do Núcleo do
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Ribatejo
•

JJ Artes Gráficas (Almeirim)

•

Junta de Freguesia de Almeirim

•

Junta de Freguesia de Benfica do Ribatejo

•

Junta de Freguesia de Fazendas de Almeirim

•

Junta de Freguesia de Raposa

•

Modelo-Continente (Almeirim)

•

Município de Almeirim - Acordo de Cooperação para o funcionamento do Núcleo do Ribatejo

•

Município de Coruche

•

Município de Mação

•

Município de Rio Maior

•

Município de Santarém

•

Município do Entroncamento

•

Padaria "Bom Caseiro" (Almeirim)

•

USF - Unidade de Saúde Familiar de Almeirim

DELEGAÇÃO CENTRO
•

Associação Sicoense– apoio financeiro

•

Bionepal

•

Caixa de Crédito Agrícola de Pombal

•

Camara Municipal de Pombal

•

Farmácia Misericórdia (Coruche)

•

Farmácia Ouro e Saúde (Cartaxo)

•

Gullon

•

Instituto de Segurança Social – Acordo de Cooperação para o funcionamento do Centro de
Dia do Marquês e CAAAPD

•

IPC – Escola Superior de Tecnologias da Saúde de Coimbra

•

IPL - Escola Superior de Saúde de Leiria

•

Lions Club Marques de Pombal

•

Policlínica de Pombal – Palumbar

•

Sumol+Compal

DELEGAÇÃO NORTE
•

ATSVL – Apoio logístico;

•

Confeitaria Nossa Sra. De Fátima;

•

K.LEX Portugal Advogados (Porto) – Apoio Jurídico

•

Ginasiano Escola de Dança – Projecto MO.V.E.

•

FADEUP – Programa Mais ativos Mais vividos
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•

Instituto de Segurança Social – Acordo de Cooperação para o funcionamento do Centro de
Dia “Memória de Mim”;

•

Município de Matosinhos – apoio ao funcionamento do Centro de Dia “Memória de Mim”;
apoio financeiro;

•

Junta de Freguesia de Lavra

•

Rotary Club do Porto – Projecto Pedalar sem idade

•

Ramirez (donativo em géneros)

•

Paupério (donativo em géneros)

•

Imperial (donativo em géneros)

•

Banco Alimentar (donativo em géneros)

•

Pingo Doce (donativo em géneros)

DELEGAÇÃO DA MADEIRA
•

Associação Olho-te

•

Câmara Municipal da Ribeira Brava

•

Câmara Municipal de Câmara de Lobos

•

Câmara Municipal de Machico

•

Câmara Municipal do Funchal

•

Casa do Povo de São Martinho

•

Cesta das Frutas

•

Clube de Montanha do Funchal

•

Corpo Nacional de Escutas – Região da Madeira – Agrupamento da Nazaré

•

Delta Cafés Madeira-Comércio de Cafés SA

•

Enotel

•

Escola da Nazaré – EB1/ PE e Creche da Nazaré

•

Escola EB1/PE/C de Santana

•

Farmácia Lobos Mar

•

Farmácia Popular

•

Instituto de Administração da Saúde e Assuntos Sociais, IP-RAM
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•

Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM

•

Madeira Shopping

•

Missão Continente

•

Paróquia da Nazaré

•

Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais

•

Secretaria Regional de Agricultura e Pescas

•

Secretaria Regional de Saúde

•

Seguradoras Unidas, SA

•

Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, EPE

•

Sonae Sierra

•

Yuan Sushiwok Restaurante

CAFÉ MEMÓRIA
Entidades promotoras
•

Associação Alzheimer Portugal

•

Sonae Sierra

Parceiros institucionais
•

Fundação Calouste Gulbenkian

•

Fundação Montepio

•

Universidade Católica Portuguesa – Instituto de Ciências da Saúde

Apoios à coordenação da rede
•

Fundação PT

•

Llorente & Cuenca

Parceiros locais
•

ACES de Braga

•

Alheiras Angelina – Alves & Ribeiro

•

APPITAD Cont – Contabilidade Unipessoal

•

Associação APOIO
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•

Astúrias Café

•

Atmosfera M – Associação Mutualista Montepio

•

Bernardo da Costa - Comércio de Equipamentos de Segurança, Lda

•

Café na Praça

•

Câmara Municipal de Guimarães

•

Câmara Municipal de Viseu

•

Casa de Saúde do Telhal

•

CascaiShopping

•

Celeiro

•

Centro Colombo

•

Centro Cultural e Desportivo Sintrense

•

Costeira

•

CPP

•

CSJUM – Centro Social da Juventude Unida de Marinhas

•

Decsis

•

Delta Cafés

•

Delta Gourmet Café

•

Direção Regional de Cultura do Alentejo

•

EPA

•

Escola Superior de Educação de Viseu - IPV

•

Estação Viana Shopping

•

Eurofumeiro

•

Fundação Eugénio de Almeida

•

Gestitomé

•

Grupo Concelhio de Idosos - Almada

•

Grupo Enotel

•

Hope! Respostas Socias

•

Hospital Senhora da Oliveira – Guimarães

•

Instituto S. João de Deus – Casa de Saúde S. João de Deus - Barcelos
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•

José Marcelino Cepeda – Herança

•

Lar de Santa Estefânia

•

Lions Club de Guimarães

•

Luís Esteves

•

MadeiraShopping

•

Mentalmente

•

Município de Almada

•

Município de Barcelos

•

Município de Braga

•

Município de Esposende

•

Município de Évora

•

Município de Lisboa

•

Município de Mirandela

•

Município de Oeiras

•

Município de Sesimbra

•

Município de Sintra

•

Município de Viana do Castelo

•

Município do Barreiro

•

NephroCare

•

O Vermelhinho Food & Drinks

•

Obras Sociais do Pessoal da Câmara Municipal e Serviços Municipalizados de Viseu

•

Portugália Restauração

•

Restaurante “Cozinha de Tacho”

•

Restaurante Salsa Verde

•

Restaurante Yuan Sushi Wok

•

Rotary Club Algés

•

Rotary Club de Guimarães

•

Santa Casa da Misericórdia de Almada

•

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
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•

Santa Casa da Misericórdia de Sesimbra

•

Santa Casa da Misericórdia do Barreiro

•

Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais

•

Sumol+Compal

•

Talho Central do Barreiro

•

Topitéu – Alheiras de Mirandela

•

Universidade de Évora

Antigas parcerias
•

Associação Coração Delta

•

BIAL (Rede)

•

Café “A Brasileira” (Braga)

•

Fundação Alentejo

•

Misericórdia de Campo Maior

•

Município de Leiria

•

NAVE 16

•

NOS (Rede)

•

Novartis

•

Restaurante Centro Cultural Vila Flor (Guimarães)

•

Tools to Live – Joalharia (Braga)

PROJETO CUIDAR MELHOR
Entidades promotoras
•

Fundação Calouste Gulbenkian

•

Fundação Montepio

•

Universidade Católica – Instituto de Ciências da Saúde

Parceiros institucionais
•

Fundação PT

•

Lusitania Seguros
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•

Sonae Sierra

Parceiros locais
•

Câmara Municipal de Almada

•

Câmara Municipal de Cascais

•

Câmara Municipal de Oeiras

•

Câmara Municipal de Peniche

•

Câmara Municipal de Sintra

•

Santa Casa da Misericórdia de Almada

Antigas parcerias
•

Llorente & Cuenca

•

NOS (Rede)

AMIGOS NA DEMÊNCIA 2020
•

Alzheimer's Society

•

ANF – Associação Nacional das Farmácias

•

Associação Mutualista Montepio

•

Direção-Geral da Saúde

•

Fundação Calouste Gulbenkian

•

Fundação Montepio

•

Fundação PT

•

INR- Instituto Nacional para a Reabilitação

•

Instituto Ciência da Saúde – Universidade Católica Portuguesa

•

Lusitania Companhia de Seguros

•

Município da Figueira da Foz

•

Município da Guarda

•

Município da Horta

•

Município de Cascais

•

Município de Castelo Branco
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•

Município de Esposende

•

Município de Évora

•

Município de Matosinhos

•

Município de Odemira

•

Município de Portalegre

•

Município de Portimão

•

Município de Santarém

•

Município de Viana do Castelo

•

Município de Viseu

•

Novartis

•

Obras Sociais Viseu

•

Ordem dos Farmacêuticos

•

Presidente da República

•

Roche

•

Santa Casa Misericórdia de Castelo Branco

•

Santa Casa Misericórdia de Lisboa

•

Sonae Siera
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ANEXO AO BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
EXERCÍCIO DE 2020
APFADA- ASSOCIAÇÃO P ORTUGUESA DOS FAMILIARES E AMIGOS DE DOENTES DE ALZHEIMER
NIF – 502 069 635

Designação da Entidade: ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE FAMILIARES E AMIGOS DOS DOENTES DE ALZHEIMER
Localidade: LISBOA
Ano de relato: 2020
Ano do comparativo: 2019
Data de elaboração das DF's: 17 de maio 2021
Balanço
Demonstração dos Resultados por Naturezas
Demonstração dos Resultados por Funções
Demonstração das Alterações nos Fundos Próprios
Anexo
Quadro
1 Apresentação das Demonstrações Financeiras
2 Comparabilidade
3 Principios Contabilisticos e critérios de Valorimetria
4 Número médio de pessoas ao serviço da Associação no exercício
6 Ativos Fixos Tangíveis
7 Empréstimos obtidos
8 Rédito
9

Subsídios do Governo e apoios do Governo
Subsídios, doações e legados à exploração

10 Benefícios dos Empregados
11 Outras contas a receber
12 Diferimentos
13 Caixa e Depósitos Bancários
14 Fundos Patrimoniais
15 Fornecedores
16 Estado e Outros Entes Públicos
17 Outras Contas a Pagar
18 Fornecimentos e serviços externos
19 Outros rendimentos e ganhos
20 Outros gastos e perdas
21 Resultados Financeiros
22 Acontecimentos subsequentes
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Desenvolvimento dos Quadros
1.

Apresentação das Demonstrações Financeiras.
As presentes Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com o Sistema de Normalização
Contabilistica para as Entidades do Sector Não Lucrativo conforme estipulado pelo Decreto-Lei nº 36A/2011 e cuja obrigatoriedade de aplicação se reporta ao exercício iniciado a 1 de Janeiro de 2012.
A moeda utilizada nas Demonstrações Financeiras é o Euro.
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2.

Comparabilidade.
Os valores apresentados neste exercício podem ser comparáveis com os do exercício anterior, sendo este
ano de 2020, o primeiro ano de pandemia Covid-19, estando assim presente um cenário de enorme
volatibilidade e imprevisibilidade.
Houve dificuldade na obtenção de receitas extraordinárias e devido à obrigação de confinamento e fecho
de algumas valências , apurou-se uma diminuição nas prestações de serviços, tendo-se verificado
relativamente ao valor orçamentado em termos de rendimentos um decréscimo de 14.41% e em gastos um
decréscimo também de 7.37%, tendo o resultado liquido atingido o valor positivo de 21 058,23€.

3.

Princípios Contabilísticos e Critérios de Valorimetria.
a)

As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações da
Associação.

b) As imobilizações corpóreas e incorpóreas estão registadas ao valor de aquisição.
As amortizações são calculadas pelo método das quotas constantes.
c) A Associação registou os custos e proveitos no momento em que se verificaram independentemente
do momento do pagamento e do recebimento, aplicando assim o princípio do acréscimo.
4.

Número médio de pessoas ao serviço da Associação no exercício

O número médio de pessoas ao serviço da Associação no exercício findo em Dezembro de 2020 foi de
90.
6.
Activos Fixos Tangíveis
Os bens do activo fixo tangível encontram-se registados ao custo de aquisição ( IVA incluído dado não
ser dedutível) deduzidos das correspondentes depreciações.
Durante o ano, o movimento ocorrido no valor imobilizações corpóreas, bem como nas respectivas
amortizações acumuladas e ajustamentos, foi o seguinte:
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7.

Empréstimos Obtidos

O valor inscrito na coluna “Não corrente” corresponde à soma dos contratos realizados com o Montepio
Geral a seguir indicados:

1.
2.
3.

8.

Contrato 029-36.100046-5 no valor de 524 392,81 €
Contrato 029-36.100050-7 no valor de 106 379,62€
Contrato 029-36.100065-5 no valor de 47 446,62€

Rédito

Formação e Transporte de utentes
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9.

Subsidios, doações e legados à Exploração

10.

Beneficios dos Empregados

Seguem mapas demonstrativos por rubrica referente a benefícios ao Pessoal.
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11. Outras contas a receber

12. Diferimentos

A base do acréscimo assenta no pressuposto de que as transacções são reconhecidas nos
períodos a que respeitam independentemente do seu pagamento ou recebimento.
Assim os valores diferidos, gastos ou rendimentos, respeitam a verbas que devem ser
reconhecidas nos exercícios seguintes por a esses exercícios dizerem respeito, mas cujo
documento de suporte foi emitido no presente exercício.O mapa elenca os valores e as
entidades associadas aos mesmos.
13. Caixa e Depósitos Bancários
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14. Fundos Patrimoniais

15. Fornecedores

16.

Estado e Outros Entes Públicos

17.

Outras Contas a Pagar
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“Credores por acréscimos de gastos” respeita às férias do exercício de 2020 que irão ser
gozadas no ano de 2021, já reconhecidas como gastos.

18.

Fornecimentos e Serviços Externos

19.

Outros Rendimentos e Ganhos

20.

Outros Gastos e Perdas
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21.

Resultado Financeiro

22.

Acontecimentos subsequentes
Tal como no resto do mundo, Portugal viveu e vive uma situação social sem precedentes.
Os efeitos severos do confinamento tiveram repercurssões nas instituições, nas empresas,
nos seus rendimentos, consumos e hábitos.
Umas alterações serão transitórias outras irão persistir.
A generalização do teletrabalho, será uma realidade, vivida nesta Instituição de modos
diferentes, mas que irá necessitar de uma interacção entre todos os intervenientes, do
desenvolvimento de competências digitais, de uma coordenação das equipas que irá
garantidamente exigir uma maior organização.
Neste tempo excepcional e até ao presente , pese embora os múltiplos cenários , que na sua
maioria acarretam uma elevada incerteza, tendo em conta todos os procedimentos adoptados
desde o inicio , continuam a ser asseguradas as actividades ,tarefas , nos diferentes locais da
Instituição.
No computo geral quer o processo de fecho das Demonstrações Financeiras, a estrutura de
custos , quer a estrutura financeira, mantiveram os habituais padrões de coerência, integridade
e transparência nos seus registos, com um alerta para a continuidade da monotorização desses
padrões para uma avaliação atempada de eventuais impactos diretos da propagação da Covid19. A Instituição, revela a estabilidade económico-financeira desejada e importante para a
prossecução dos seus fins estatutários.

O Contabilista Certificado

________________________

A Direcção

_____________________
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