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INTRODUÇÃO 

 

O presente Plano de Ação reflete a necessidade de incorporação de sustentabilidade 

em todo o ciclo da atividade da instituição e, simultaneamente, de otimização da 

prestação de serviços e desenvolvimento de atividades com o foco na melhoria da 

qualidade de vida das pessoas com demência, dos cuidadores, familiares e amigos. 

Serão otimizados os mecanismos de controlo orçamental e reforçada a estratégia, 

que tem vindo a ser seguida, de transparência na gestão e na atividade 

organizacional. 

De modo a garantir o equilíbrio financeiro, a orçamentação tem como pressupostos 

base a redução de despesas, ajustando os recursos alocados a cada serviço à sua 

efetiva capacidade de financiamento, bem como a diversificação das fontes de 

receita. 

A capacidade de candidatar e fazer aprovar novos projetos de intervenção social 

será fulcral para complementar os determinantes acordos de cooperação celebrados 

com o Estado e os protocolos de colaboração celebrados com Municípios, Fundações, 

Entidades do Terceiro Setor, empresas... A densificação do trabalho em rede 

permitir-nos-á apoiar mais famílias no território nacional e ilhas e aumentar a 

consciencialização pública para um dos principais desafios do século XXI, as 

doenças neurodegenerativas. Como exemplo ilustrativo, trago à colação a 

Campanha Amigos na Demência que visa o combate ao estigma, contribuindo para 

mudar a forma como o nosso país pensa, age e fala sobre a demência. 

Portugal não tem, nem se vislumbra, no curto prazo, que venha a ter um Plano 

Nacional para a Demência, uma ferramenta de política pública fundamental 

potenciadora de uma resposta holística que garanta os direitos e o acesso aos 

cuidados das pessoas com demência e dos seus cuidadores.   

Contudo, consideramos que foi dado um passo muito importante com a aprovação 

da Estratégia da Saúde na Área das Demências, por parte do Ministério da Saúde 

(Despacho  n.º 5988/2018). 

As atividades que nos propomos desenvolver têm subjacente a incessante busca de 

novas formas de aumentar o impacto positivo da ação da Alzheimer Portugal, na 

comunidade envolvente, em estreita articulação com os Stakeholders. 
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I – PLANO ESTRATÉGICO 

 

I - CONSOLIDAR O TRABALHO JÁ REALIZADO, reforçando a uniformização de 

procedimentos, critérios e boas práticas nos vários serviços e respostas que a 

Alzheimer Portugal desenvolve pelo território português, quer diretamente quer 

através de parceiros com gabinetes locais. 

 

II - COMBATE AO ESTIGMA em todas as ações que a Alzheimer Portugal 

desenvolve e muito em especial através da Campanha Amigos na Demência, 

lançada em 2018. 

 

III - ENVOLVIMENTO DAS PESSOAS COM DEMÊNCIA na comunidade, no 

planeamento de cuidados e na investigação, ouvindo a voz das pessoas com 

demência e preparando a criação de grupo de trabalho de pessoas com demência, à 

semelhança do que existe noutros países e na Alzheimer Europe. 

 

IV - RECONHECIMENTO DAS DEMÊNCIAS COMO PRIORIDADE NACIONAL 

Em 2018, foi publicado o Despacho nº 5988/2018 de 19.06 do Secretário de Estado 

Adjunto e da Saúde, que define a Estratégia e cria a Coordenação do Plano Nacional 

de Saúde para as Demências incumbida de, no prazo de 1 ano, acompanhar a 

criação dos respetivos Planos Regionais. 

Os principais tópicos a desenvolver pelas Administrações Regionais de Saúde são: 

• Melhoria da qualidade de vida das pessoas com demência e dos seus 

cuidadores; 

• Investigação pertinente nas áreas relacionadas com as demências; 

• Direitos das pessoas em situação de incapacidade, incluindo os respeitantes 

aos cuidados e às intervenções; 
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• Abordagens de formação no âmbito das áreas da saúde, para os utentes, 

cuidadores e profissionais de saúde; 

• Prever mecanismos para monitorização e avaliação contínuas. 

O Pilar fundamental da Estratégia é a definição do percurso de cuidados à pessoa 

com demência: 

A) Identificação precoce; 

B) Diagnóstico Integrado; 

C) Planeamento de Cuidados; 

D) Intervenção Terapêutica em diferentes contextos: Respostas de Proximidade 

(domicílio e unidades de dia) |  Respostas de Institucionalização (para pessoas que 

não carecem de ser hospitalizadas mas que não podem regressar ao domicílio) | 

Respostas de Cuidados Paliativos. 

A Alzheimer Portugal integra a Comissão Executiva da Coordenação a quem cabe 

monitorizar e avaliar os Planos Regionais. 

Assim sendo, em 2019, a Alzheimer Portugal vai, não só participar no trabalho da 

Comissão como ainda demonstrar a qualificação das atividades que desenvolve e 

dos serviços que presta para integrar o percurso de cuidados da Estratégia e pautar 

a sua atuação em conformidade com a referida estratégia. 

Continuará, contudo, a defender a necessidade de criação de um Plano Nacional 

para as Demências que contemple: 

A) Melhoria da qualidade de vida das Pessoas com demência e dos seus 

cuidadores, abrangendo-se aqui as questões que se prendem com a intervenção 

farmacológica e não farmacológica, com os apoios sociais e com os equipamentos, 

através da criação e implementação de políticas de saúde e de enquadramento 

social específicas. 

B) Investigação sobre as causas, prevenção e diagnóstico da Doença de 

Alzheimer e de outras demências. 

C) Criação de quadro jurídico definidor dos Direitos das Pessoas em situação de 

incapacidade, incluindo o enquadramento legal dos cuidados, da intervenção e da 

investigação. 
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V - PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEMÊNCIA: 

Em 2019, tendo como enquadramento os Direitos Fundamentais e a Convenção do 

Direitos das Pessoas com Deficiência, a Alzheimer Portugal dará especial ênfase ao 

combate pela eliminação das restrições físicas e químicas e irá acompanhar a 

implementação do Regime do Maior Acompanhado, criado pela Lei nº 49/2018 de 

14.08 que entrará em vigor em Fevereiro de 2019 e que constitui uma significativa 

mudança de paradigma na promoção dos direitos das pessoa com capacidade 

diminuída, abolindo as figuras da interdição e da inabilitação. 

Ações de sensibilização e de formação destinadas a pessoas com demência, 

familiares e profissionais serão desenvolvidas. 

 

VI – PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS CUIDADORES 

A Alzheimer Portugal irá acompanhar o processo legislativo da criação do Estatuto 

do Cuidador Informal, tendo em conta que se encontram propostas legislativas para 

a sua discussão na especialidade na Assembleia da República. Continuará a 

participar em ações de sensibilização e formativas sobre este tema. 

 

VII –INVESTIGAÇÃO  E CONHECIMENTO 

DIVULGAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NA INVESTIGAÇÃO FARMACOLÓGIA E NÃO 

FARMACOLÓGICA 

Com o apoio da Comissão Científica, a Alzheimer Portugal irá intensificar a sua 

participação em projetos de investigação, dará a conhecer projetos e avanços em 

curso e, muito em especial, também com a colaboração da indústria farmacêutica, 

irá desenvolver o trabalho iniciado em 2018 de informação e sensibilização do 

público para a importância de saber o que é um ensaio clínico, como participar e 

qual o papel que o cidadão pode ter na investigação científica, desde o desenho de 

um ensaio clínico até à comunicação dos seus resultados. 

Em 2019, a Alzheimer Portugal continuará a sua parceria com a NOVARTIS, quer no 

âmbito da prestação de consultoria na área de “Patient Relations” (nomeadamente 

no âmbito de reuniões de “Advisory Board”, fornecendo contributos às diversas 

associações, independentemente da sua área de intervenção e colaborando, assim, 

na definição estratégica da NOVARTIS no que respeita ao seu relacionamento com 
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as Associações de Doentes a um nível tanto institucional, como transversal), quer 

no que toca às formas de cooperação no âmbito do Ensaio Clínico da NOVARTIS 

intitulado GEN2. 

Intensificará o seu relacionamento com outras empresas da indústria farmacêutica, 

dando continuidade ao trabalho de equipa iniciado anteriormente e que teve como 

ponto alto a organização da sessão plenária “Ensaios Clínicos – Por um maior 

envolvimento do cidadão” que se inseriu na Conferência comemorativa do 30º 

aniversário da Alzheimer Portugal. 

 

CONHECIMENTO 

Reforçar a cooperação com os diferentes intervenientes na problemática da Doença 

de Alzheimer e de outras formas de demência e de outros temas relacionados, mas 

mais abrangentes, nomeadamente através de: 

 Parcerias com especialistas para a reflexão aprofundada das diferentes 

vertentes da problemática da doença de Alzheimer; 

 Parcerias com diversas ordens profissionais (médicos, enfermeiros, 

advogados, psicólogos, entre outros), universidades e escolas, tendo em vista a 

partilha de conhecimentos e experiências, bem como a participação em projetos de 

investigação nacionais e internacionais; 

 Participação em encontros nacionais e internacionais; 

 Produção de literatura informativa; 

 Promoção de encontros com representantes das magistraturas Judicial e do 

Ministério Público, tendo em vista a sua sensibilização para a problemática da 

incapacidade das Pessoas com Demência e para a defesa dos seus direitos. 

 

VIII – REFORÇO DE PARCERIAS 

PARTICIPAR ACTIVAMENTE NO TRABALHO DA PLATAFORMA SAÚDE EM 

DIÁLOGO 

A Alzheimer Portugal continuará a participar ativamente no trabalho desenvolvido 

pela Plataforma, atualmente com 52 associadas (associações de doentes, 
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promotores e profissionais de saúde e de defesa do consumidor), com 20 anos de 

existência. 

O seu trabalho desenvolve-se em diferentes áreas: capacitação e apoio das suas 

associadas na prossecução dos seus objetivos; sensibilização do público em geral 

para a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e da autogestão da saúde; 

intervenção política reivindicando respostas que sejam transversais às várias 

associadas (estatuto do cuidador informal, estatuto do doente crónico, por 

exemplo). Tudo temas do maior interesse para a Alzheimer Portugal. 

 

MAIS PARTICIPAÇÃO MELHOR SAÚDE 

A Alzheimer Portugal foi uma das subscritoras da Carta para a Participação Pública 

em Saúde a qual pretende fomentar a participação por parte das pessoas com ou 

sem doença e seus representantes nas decisões que afetam a saúde da população, 

bem como incentivar a tomada de decisão em saúde assente numa ampla 

participação pública. A Carta pretende ainda promover e consolidar a participação 

pública a nível político e dos diferentes órgãos e entidades do Estado, em Portugal, 

através do aprofundamento dos processos de participação já existentes e da criação 

de novos espaços e mecanismos participativos. 

Em 2019, acompanharemos ativamente os desenvolvimentos da proposta de 

projeto de lei que “Aprova a Carta para a Participação Pública em Saúde e os 

termos a que deve obedecer a sua divulgação, implementação e avaliação.”, bem 

como da Petição Nº 494/XIII/3 em que se pede essa mesma iniciativa legislativa. 

 

CONSELHO PORTUGUÊS DO CÉREBRO 

Intensificar a colaboração com o Conselho Português do Cérebro, que reúne as seis 

sociedades científicas portuguesas que se dedicam ao estudo do cérebro 

(Neurologia, Psiquiatria, Neurociências, Neurocirurgia, Neuropediatria e 

Neurorradiologia) e algumas Associações de Doentes. 
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IX - PARTICIPAÇÃO NO MOVIMENTO EUROPEU SOBRE AS DEMÊNCIAS 

1. Participação ativa nas reuniões de direção da Alzheimer Europe, de que a 

Alzheimer Portugal é membro, na sua Assembleia Geral Anual e na Conferência 

Anual, bem como nas suas diversas iniciativas, nomeadamente junto do Parlamento, 

da Comissão e do Conselho, e ainda nos projetos que vai desenvolvendo. 

1. Participação no movimento internacional “Dementia Friends”, desenvolvendo 

a campanha Amigos na Demência lançada em 2018. 

2. Participação no Women and Alzheimer Advisory Council que existe sob a 

égide do European Institute of Women´s Health. 

 

X – VOLUNTARIADO 

Aumentar o número de voluntários e reforçar o seu reconhecimento como parceiros 

fundamentais na concretização da estratégia da Alzheimer Portugal. 

 

XI - COMUNICAÇÃO 

Definição de estratégia de comunicação que potencie o trabalho a desenvolver em 

2019. 

 

XII - DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS 

Uma das principais metas da Alzheimer Portugal continuará a ser a autosuficiência 

dos diversos serviços, projetos e iniciativas, quer a nível de recursos financeiros 

quer humanos, através da diversificação das fontes de financiamento e das ações 

de angariação de fundos, como garantia de sustentabilidade, nomeadamente 

através de: 

1. Manutenção dos diversos acordos de cooperação com a Segurança Social 

para funcionamento dos equipamentos e serviços (Lisboa, Casa do Alecrim, Pombal, 

Almeirim e Matosinhos/Lavra). 

2. Candidatura a projetos de financiamento, de que vale a pena destacar as 

candidaturas PROCOOP, os apoios do Instituto Nacional de Reabilitação - INR, da 
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Câmara Municipal de Lisboa, da Câmara Municipal de Cascais e dos Serviços e 

Autarquias da Região Autónoma da Madeira. 

3. Continuação da abordagem junto das entidades públicas, nomeadamente do 

Ministério da Segurança Social, para o efetivo reconhecimento da obrigação do 

Estado financiar devidamente e fiscalizar os serviços de apoio direto que a 

Associação vem prestando às pessoas com Alzheimer e suas famílias em 

substituição do mesmo Estado. 

4. Criação de novas parcerias com entidades públicas e privadas, visando a 

continuidade e a sedimentação dos projetos e serviços existentes. 

5. Procura de novas soluções de apoio que passem pela criação de uma rede de 

fornecimento de ajudas técnicas e outros produtos, nomeadamente dos destinados 

à incontinência. 

6. Qualificação dos recursos humanos através de formação profissional 

contínua. 

7. Valorização dos associados e angariação de novos associados. 

8. Angariação de doadores. 
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II - DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES PÚBLICAS 

E COMUNICAÇÃO 

O Departamento de Relações Públicas e Comunicação da Alzheimer Portugal 

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 promover: 

1 A redução do Estigma em torno das demências. 

2 Uma sociedade que integre as Pessoas com Demência e reconheça 

os seus Direitos. 

3 A Melhoria da qualidade de vida das Pessoas com Demência e dos 

seus Cuidadores. 

Assim sendo, a estratégia de comunicação da Alzheimer Portugal pauta-se pelos 

seguintes objetivos: 

1 Reforçar positivamente a reputação da Alzheimer Portugal junto de todos os 

seus stakeholders, dos quais se destacam os seus associados, os cuidadores 

familiares e profissionais, os diversos parceiros, os serviços de saúde e os órgãos 

de comunicação social. 

2 Aumentar a notoriedade da Alzheimer Portugal como única associação de 

âmbito nacional especificamente constituída para promover a qualidade de vida das 

pessoas com demência e dos seus cuidadores e familiares. 

3 Promover a literacia em saúde sobre as demências, aumentando 

conhecimentos sobre a doença de Alzheimer e outras formas de demência, 

nomeadamente sobre: 

a) Redução do Risco; 

b) Sintomas; 

c) Direitos das pessoas com demência; 

d) Percurso de cuidados adequados: do diagnóstico ao fim de vida. 
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e) Impulsionar o reconhecimento das demências como uma prioridade 

nacional de saúde pública. 

Pretende-se, em 2019, no seguimento das iniciativas que assinalaram o 30º 

aniversário da Alzheimer Portugal, o desenvolvimento das seguintes ações, que 

implicarão, para a sua concretização, o estabelecimento de parcerias e o apoio de 

financiadores: 

1 9ª Edição do “Passeio da Memória”. 

2 Campanha “Amigos na Demência”:    

a) lançamento dos 2 eixos de intervenção planeados para a fase 2 da 

campanha, nomeadamente: ações no terreno, com a realização de sessões de 

informação em todo o País, dinamizadas por embaixadores voluntários; parcerias 

com poderes e entidades públicas, empresas e organizações do terceiro setor; 

b) dar continuidade ao eixo de intervenção da plataforma digital, ou 

seja, o site www.amigosnademencia.org . 

3 Novo website (www.alzheimerportugal.org), com adaptação “mobile 

friendly”. 

4 Campanha para impulsionar a Consignação de IRS para a Alzheimer 

Portugal. 

5 Criação de Merchandising para a Alzheimer Portugal, que possa funcionar 

como fonte de angariação de fundos. 

6 Implementação de uma plataforma para gestão de associados e doadores. 

 

 

http://www.amigosnademencia.org/
http://www.alzheimerportugal.org/
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Pretende-se, ainda, em 2019, dar continuidade às ações de comunicação que têm 

vindo a ser desenvolvidas até ao presente: 

1 Manutenção e reforço dos suportes de comunicação existentes e já utilizados 

pela Alzheimer Portugal: revista, newsletter eletrónica, website e redes sociais: 

Facebook, Twitter, Linkedin e Instagram. 

2 Continuação da aposta na utilização do Facebook como forte ferramenta de 

comunicação, seja para divulgar as iniciativas da Alzheimer Portugal, seja para 

partilhar conhecimentos, notícias e informações sobre a Doença de Alzheimer e 

outras demências. 

3 Continuação da aposta no website da Alzheimer Portugal, visando uma 

maior disponibilização de conteúdos de interesse para os públicos-alvo da 

Alzheimer Portugal, com especial enfoque nos cuidadores informais e nas pessoas 

com demência. 

4 Aposta na difusão de informação e conteúdos específicos, nomeadamente os 

que se referem à importância do diagnóstico atempado da Doença de Alzheimer 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 de demência. 

5 Aposta na 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. 

6 Aposta na melhoria das 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. 

7 Aposta na realização de eventos de interesse para o principal público-alvo da 

Alzheimer Portugal - os cuidadores familiares. 

8 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. 

9 Organização e divulgação de eventos de angariação de fundos para a 

Alzheimer Portugal. 
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10 Divulgação de todos os eventos, ações de formação e informação 

organizados quer pela Sede, quer por cada uma das Delegações e Núcleos da 

Alzheimer Portugal. 

Por outro lado, o Departamento de Relações Públicas é também responsável pela 

Bolsa de Voluntários da Alzheimer Portugal e pela 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. 

Assim, pretende-se em 2019: 

1 Manutenção da estrutura de Gestão de Associados da Alzheimer Portugal, 

cujo principal objetivo é gerir a respetiva base de dados de uma forma ativa e 

presente, procurando manter atualizados todos os dados relativos a cada 

associado. 

2 Captação de associados e primeiro contacto com os novos associados. 

3 Encaminhamento de todos os pedidos de informação rececionados através 

do website e das redes sociais para o Serviço Social da Alzheimer Portugal, tanto da 

Sede como das Delegações e Núcleos. 

4 Gestão da plataforma de pagamentos online Easypay.   
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III – DEPARTAMENTO DE FORMAÇÃO E 

PROJETOS 

Ao nível do Departamento de Formação e Projetos, pretende-se continuar o nosso 

trabalho, visando alcançar os seguintes objetivos estratégicos:    

1 Aumentar a oferta formativa interna e externa. 

2 Aprofundar a interação com todos os departamentos, gabinetes, núcleos e 

gabinetes da Alzheimer Portugal, favorecendo a descentralização da capacidade de 

resposta ao nível da realização de ações de informação e formação para diferentes 

técnicos de saúde e outros destinatários. 

3 Manter as parcerias já existentes e desenvolver novos protocolos de 

formação com entidades que desenvolvam atividades na área das demências ou 

que o pretendam fazer. 

4 Desenvolver e otimizar conteúdos, recursos e ferramentas de formação, 

nomeadamente utilizando as novas tecnologias (e-Learning). 

5 Continuar a desenvolver o projeto “Memo e Kelembra nas Escolas”. 

6 Continuar a melhorar o recurso da linha de apoio “Informar e Apoiar Mais”. 

7 Continuar a integrar o Grupo de Trabalho com vista à uniformização dos 

Gabinetes de Apoio. 

8 Apresentar candidaturas a projetos de financiamento e elaboração dos 

respetivos relatórios de execução junto de: Instituto Nacional de Reabilitação, 

Câmara Municipal de Lisboa, Prémio Calouste Gulbenkian, BPI, CEPSA, Fidelidade 

Comunidade, Programa Apoiar, Prémio Mapfre, e eventualmente outros. 

9 Manter a colaboração com outros Departamentos e Serviços ao nível da 

realização do Passeio da Memória, Cuidar Melhor, Campanha “Amigos das Pessoas 

com Demência”, entre outros. 



 
 

 

18 

IV – DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE LISBOA 

O Departamento de Serviços de Lisboa continua a apostar no aperfeiçoamento do 

modelo de intervenção que é um modelo de cuidados integrado, psicossocial e de 

cariz clínico, baseado no binómio Pessoa com Demência/Cuidador, valorizando e 

dignificando a Pessoa com Demência. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE LISBOA: 

1 Continuar a aperfeiçoar os serviços prestados ao longo de anos, aplicando o 

modelo baseado na Filosofia Centrada na Pessoa com Demência e na abordagem 

multidisciplinar.  

2 Apoiar os cuidadores familiares de utentes, através do Grupo de Ajuda 

Mútua e do Grupo Competências e Estratégias, melhorando as respostas 

promotoras de bem-estar e alívio, com sessões de Terapia na área do bem-estar e 

saúde. 

3 Dar continuidade ao Grupo de Suporte do DSL destinado a associados, 

especialmente aos cuidadores de Pessoas com Demência. 

4 Dar continuidade ao Programa de Apoio na Incontinência, auxiliando os 

associados mais vulneráveis na aquisição de produtos de apoio/incontinência. 

5 Reforçar a interação da Alzheimer Portugal, com a Rede Social de Ação 

Social de Lisboa /CLAS. 

6 Reforçar as relações de proximidade e de mútuo conhecimento com 

estabelecimentos de saúde, juntas de freguesia e outras entidades. 

7 Apostar na formação dos colaboradores no local de trabalho bem como na 

realização de sessões de Ginástica Laboral, reforçando a motivação e sentido de 

pertença. 

8 Participar em programas e projetos que garantam e apoiem a 

sustentabilidade financeira. 

9 Iniciar a conceção de projeto na área da eliminação das sujeições físicas e 

químicas. 
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10 Desenvolver estratégias para uma interação estreita com Departamentos, 

Delegações, Núcleos e Gabinetes da Alzheimer Portugal. 

11 Colaborar na criação de um espaço interativo no site da Alzheimer Portugal 

que reflita as respostas sociais existentes nas estruturas do Departamento de 

Serviços de Lisboa. 

12 Organizar a Venda de Natal da Alzheimer Portugal, angariando fundos 

indispensáveis ao projeto PAI. 

 

A - CENTRO DE DIA PROF. DOUTOR CARLOS GARCIA – CAD 

OBJETIVOS OPERACIONAIS DO CAD: 

1 Prestar apoio à Pessoas com Demência, nomeadamente a pessoas com 

doença de Alzheimer, através de modelo de cuidados centrado na Filosofia da 

Abordagem Centrada na Pessoa, ou seja, baseado no modelo de intervenção 

biopsicossocial e de componente clínica, cumprindo os acordos de cooperação com 

a Segurança Social. 

2 Adaptar os serviços prestados ao modelo de cuidados de Saúde da 

Estratégia Nacional de Saúde para as demências. 

3 Melhorar o funcionamento do CAD e os seus recursos, através da criação de 

novos suportes que respeitem o RGPD. 

4 Continuar o processo de inclusão das pessoas com demência e seus 

familiares na sociedade, estimulando a participação ativa na vida da comunidade e 

realizando visitas a museus, passeios, eventos culturais e outros. 

5 Estabelecer novas parcerias que permitam consciencializar outras entidades 

para a problemática das demências e fomentar sinergias entre parceiros  que 

permitam a realização de atividades lúdicas e/ou clínicas com os utentes, 

promovendo o seu bem-estar e autoestima, como a concretização da parceria com 

a Sociedade Portuguesa de ArteTerapia e com a Associação Casa Pia de Lisboa e 

com o Centro de Formação Profissional do Sector Alimentar da Pontinha que 

assegura a realização de atividades de motricidade, de hidroginástica e de doçaria. 

6 Reforçar a solidariedade intergeracional, através da realização de sessões 

com crianças da escola do bairro situada junto ao CAD. 
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7 Realizar reuniões técnicas com os diretores técnicos de outros centros de dia 

da Alzheimer Portugal para troca de estratégias de intervenção, experiências e boas 

práticas. 

 

B - SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO – SAD 

OBJETIVOS OPERACIONAIS: 

1 Alargar o número de utentes. 

2 Realizar sessões de Fisioterapia e de acompanhamento na saúde através da 

intervenção da área de Enfermagem ao domicílio. 

3 Privilegiar a permanência das pessoas com demência no domicílio, 

especialmente as que, não podendo frequentar centros de dia, não encontram 

respostas adequadas à sua situação clínica. 

4 Desenvolver novas respostas de proximidade, como a abordagem de 

socialização/companhia sob orientação de técnicos de saúde, o que permite 

acompanhar utentes no domicílio, com a possibilidade de manterem rotinas, bem 

como atividades adaptadas à fase da doença em que se encontram. 

5 Garantir um Serviço de Apoio Domiciliário personalizado, através do 

acompanhamento contínuo de utentes e cuidadores, com realização de visitas 

domiciliárias, mantendo a ligação com a pessoa com demência e seus familiares, o 

que facilita o diagnóstico precoce das necessidades identificadas pelo núcleo 

familiar e pela equipa técnica. 

6 Continuar a formação contínua da equipa do SAD, em contexto real, através 

da orientação de um técnico de enfermagem, melhorando a qualidade dos serviços 

prestados e reforçando as boas práticas. 

7 Avaliar a qualidade dos serviços prestados, através de questionários de 

satisfação, dando voz aos cuidadores, visando a melhoria do SAD. 

8 Criar serviços específicos na área da saúde para cuidadores de pessoas com 

demência, nomeadamente serviços de Fisioterapia e bem-estar. 
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C - SERVIÇOS CLÍNICOS EXTERNOS – SCE 

OBJETIVOS OPERACIONAIS: 

1 Aumentar o número de utentes. 

2 Apoiar pessoas com demência nas fases iniciais e seus cuidadores, 

interagindo com o CAD nas atividades inseridas na comunidade. 

3 Aperfeiçoar o Centro de Atividades Terapêuticas – CAT – permitindo às 

pessoas com demência frequentarem, duas vezes por semana, um programa de 

intervenção multidisciplinar adaptado às primeiras fases da doença. 

4 Realizar consultas de avaliação neuropsicológica. 

5 Diversificar os serviços com outras atividades, como Hidroterapia e Arte 

Terapia. 

6 Continuar a realizar consultas de Psiquiatria, Neuropsicologia, Fisioterapia e 

Nutrição, promovendo o diagnóstico precoce e a intervenção atempada na doença. 

7 Prestar apoio aos cuidadores dos SCE através do Grupo de Ajuda Mútua e 

aos cuidadores associados através do Grupo de Suporte, em sessões realizadas 

mensalmente na Igreja Paroquial de S. Sebastião da Pedreira. 

 

D - GABINETE DE APOIO PSICOSSOCIAL – GAPS 

OBJETIVOS OPERACIONAIS: 

1 Aprofundar o trabalho que permite o acesso ao DSL, fazendo triagem de 

pedidos de apoio, bem como acolhimento, diagnóstico social e ainda 

encaminhamento para valências da Alzheimer Portugal, e proporcionando respostas 

sociais na área de residência dos utentes. 

2 Continuar a desenvolver trabalho em rede e na comunidade, através da 

participação de uma técnica de Serviço Social nas reuniões do CLAS, juntas de 

freguesia, e outras. 

3 Colaborar com o DFP em diversas iniciativas, tais como a articulação com a 

Linha Telefónica “Informar Mais”, ações de sensibilização/informação e formação. 
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4 Fomentar o trabalho colaborativo com o Projeto Cuidar Melhor, bem como 

com outras instituições. 

5 Gerir os Programas Sociais da Alzheimer Portugal, como o Programa de 

Apoio na Incontinência – PAI. 

6 Colaborar com o grupo de voluntárias na organização da Venda de Natal. 

7 Participar nos Grupos da Saúde Mental e no Grupo dos Idosos da Rede Social 

de Ação Social de Lisboa /CLAS, como parte integrante do seu grupo executivo. 

8 Reformular a Bolsa de Auxiliares da Alzheimer Portugal. 

 

E - BANCO DE AJUDAS TÉCNICAS (BAT) E PROGRAMAS SOCIAIS 

OBJETIVOS OPERACIONAIS: 

1 Angariar apoios, produtos de apoio/ajudas técnicas e donativos, melhorando 

a capacidade de resposta. 

2 Ceder produtos de apoio/ ajudas técnicas aos associados, através de uma 

gestão rigorosa do BAT. 

3 Dar continuidade aos programas sociais da Alzheimer Portugal, 

nomeadamente ao PAI, cuja verba é angariada através da Venda de Natal, assim 

como de outras iniciativas. 
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V – CASA DO ALECRIM - CA 

 

VIII - CASA DO ALECRIM 

OBJETIVOS GERAIS: 

1.1 Continuação do funcionamento das três respostas sociais da Casa do Alecrim 

(serviço de apoio domiciliário, centro de dia e unidade residencial) na concretização 

da sua missão. Concretamente:   

1.1.1 Seguindo o «Modelo de Abordagem Centrada na Pessoa com 

Demência» de Kitwood, centrar a ação da Casa do Alecrim na Pessoa com 

Demência, visando a defesa dos seus direitos, a sua dignificação e o seu bem 

estar; 

1.1.2 Garantir o número de utentes estipulado nos acordos das três 

valências, assim como garantir a ocupação das vagas das respostas privadas de 

lar. Manter as listas de espera atualizadas; 

1.1.3 Acompanhar as famílias em todo o processo de integração à Casa do 

Alecrim segundo um plano de acolhimento, apoiar e acompanhar as famílias em 

todo o percurso de luto face à perda de capacidades dos seus familiares; 

1.1.4 Manter o funcionamento dos serviços, assegurando todas as suas 

necessidades, diversificando as atividades desenvolvidas com os utentes, 

delineando em equipa interdisciplinar e em conjunto com a família e utente os 

planos individuais, e adequando e validando os mesmos, tendo em vista a melhor 

qualidade de vida de todos os que beneficiam desta resposta, ao longo do 

percurso da doença; 

1.1.5 Aplicar o sistema de avaliação da qualidade dos serviços prestados, 

através de inquéritos anuais de satisfação dirigidos aos cuidadores informais; 

1.1.6 Fazer um recrutamento de colaboradores com base em perfis 

funcionais centrados em competências sócio relacionais, garantindo assim a 

adequação dos recursos humanos, quer em quantidade quer em competências, às 

necessidades dos utentes e cumprir com o plano de acolhimento e de 
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acompanhamento, na garantia da sua melhor integração e amadurecimento 

profissional; 

1.1.7 Promover um bom clima organizacional, trabalhando de forma 

interdisciplinar, desta forma praticando uma gestão com vista à valorização do 

capital humano e à promoção do trabalho em equipa. Manter a equipa motivada, 

alinhada e focada na missão da Casa do Alecrim e de cada resposta social. 

Responsabilizar a equipa pelos melhores e pelos menos bons resultados, 

incentivando à reflexão, ao crescimento e ao amadurecimento profissional; 

1.1.8 Aplicar o sistema de avaliação de satisfação dos colaboradores; 

1.1.9 Executar as ações do plano de formação de todos os profissionais, 

abrangendo conteúdos relacionados com a tipologia de utentes, com as 

intervenções de carácter técnico e com o funcionamento da organização; 

1.1.10 Integrar e fazer o acompanhamento de estágios curriculares, em 

diversas áreas profissionais, em parceria com universidades e escolas profissionais; 

1.1.11 Manter e desenvolver o núcleo de voluntários que tem contribuído 

ativamente para a qualidade de vida dos utentes; 

1.1.12 Fazer a divulgação junto das famílias, cuidadores informais, parceiros 

e comunidade em geral das melhores práticas no cuidar de pessoas com demência 

e, nomeadamente, com Doença de Alzheimer; 

1.1.13 Fazer a gestão de todos os fornecedores e dos acordos de 

manutenção, tendo em vista manter a segurança e o bom estado do edifício, a 

qualidade dos produtos, a sua adequação e a boa relação custo/beneficio; 

1.1.14 Acompanhar e colaborar no processo de pagamento das 

mensalidades e gestão dos fundos de maneio de utentes; 

1.1.15 Fazer a avaliação e o acompanhamento dos serviços de outsourcing, 

com vista à sua maior adequação e ao seu melhor funcionamento, procurando a 

melhor solução em qualidade e custos; 

1.1.16 Garantir o funcionamento do Grupo de Suporte, estando este aberto 

à comunidade. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS     

A. CENTRO DE DIA (CAD) 

1 Concretizar o plano e atividades semanal/mensal: atividades expressivas e 

artesanais, sessões de movimento, tardes de poesia, atividades lúdicas, grupo 

«memórias musicais», grupos e sessões individuais de «estimulação cognitiva», 

grupo «prevenção de quedas», sessão «movimento», grupo «snoezelen», 

convívios/festa da família, baile mensal, «Visita ao museu» mensal, horticultura 

terapêutica, terapia assistida com animais, musicoterapia individual e de grupo, 

sessão intergeracional musical. 

2 Ao abrigo da Plataforma "Envelhecer Melhor em Cascais», iniciativa da 

Câmara Municipal de Cascais, dinamizar e concretizar com o seu financiamento, 

determinados projetos e atividades: «A Fauna e a Flora avivam a nossa memória»; 

reforço da resposta da equipa interdisciplinar - musicoterapia e fisioterapia. 

3 No âmbito do Programa Cultural e Educativo ENVOLVE-TE 2018/2019, 

realizar visitas mensais temáticas ao Centro Cultural de Cascais, guiadas e 

acompanhadas por técnicos do Serviço Cultural e Educativo do Bairro dos Museus 

(SCE.BM), em estreita conjugação com os técnicos da Casa do Alecrim. 

4 Manter a parceria com a Escola Superior de Saúde do Alcoitão na 

concretização do projeto “Entre Gerações”, Programa Intergeracional de 

Reminiscências, que se concretiza com a dinamização de sessões intergeracionais 

entre pessoas com demência e jovens estudantes de terapia ocupacional.   

5 Manter o projeto «Horta Comunitária da Casa do Alecrim», incentivando a 

equipa e as famílias à participação conjunta no mesmo, em parceria com o ATL da 

Galiza. 

 

B. SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO – SAD 

1 Concretizar o plano e atividades semanal/mensal: Estimulação Cognitiva, 

AVDs, companhia, apoio na medicação, cuidados de Higiene, cuidados de imagem e 

conforto, acompanhamento ao exterior, atividades de sociabilização, fisioterapia. 

2 Apostar numa resposta específica para as necessidades atípicas destes 

utentes e garantir alívio ao cuidador, através de atividades de grupo e individuais 

com a pessoa com demência, na Casa do Alecrim e no domicílio. 
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3 Ao abrigo da Plataforma "Envelhecer Melhor em Cascais», iniciativa da 

Câmara Municipal de Cascais, dinamizar e concretizar com o seu financiamento 

determinados projetos e atividades: projeto “PRESENTE NO OUTRO”  – Técnicas de 

Mindfulness para a prevenção e intervenção no Stress” no cuidador formal; 

aquisição de ajudas técnicas e materiais para estimulação cognitiva; reforço da 

resposta da equipa interdisciplinar. 

  

C. LAR 

1 Concretizar o plano e atividades semanal/mensal: Expressão plástica; 

Sessões de Reminiscência e de Estimulação Sensorial; Sessões de Culinária; 

Passeios no jardim; Terapia Assistida por Animais; Musicoterapia; Tecnologia de 

Realidade Virtual (RV) com bonecos terapêuticos; Treinos de AVD; Projetos “Quem 

sou eu?”, “Acordar com música” e «Caixas de ocupação». 

2 Garantir diariamente os melhores cuidados médicos e de enfermagem, em 

estreita relação com os cuidadores informais e em estreita colaboração com a 

restante equipa interdisciplinar, adequando os procedimentos com base em 

conceitos e procedimentos que garantam a dignidade do utente em todas as fases 

da doença. 

3 Delinear e concretizar os «Planos Antecipados de Cuidados» para todos os 

residentes da ERPI, responsabilidade da equipa médica e de enfermagem, em 

estreita relação com os cuidadores informais, salientando junto das famílias a 

importância das Diretrizes Antecipadas de Vontade, dando apoio na execução das 

mesmas. 

4 Ao abrigo da Plataforma "Envelhecer Melhor em Cascais”, iniciativa da 

Câmara Municipal de Cascais, dinamizar e concretizar com o seu financiamento 

determinados projetos e atividades, assim como a reabilitação do espaço: projeto 

«Dignificare», que visa o maior apoio à família, tendo por objetivo promover a 

melhor relação e comunicação entre o familiar e a pessoa com demência 

incentivando ao cumprimento de um plano de atividades a executar nas visitas, da 

responsabilidade da família; Projeto «Apoio ao luto, na morte»; reforço na resposta 

da equipa interdisciplinar; renovação das casas de banho. 



 
 

 

27 

VI - DELEGAÇÃO NORTE 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA DELEGAÇÃO NORTE: 

1 Aumentar o número de orientações sobre a demência através de 

atendimentos telefónicos e presenciais. 

2 Continuar a prestar serviço de psicologia a cuidadores e criar respostas de 

apoio psicológico às pessoas com demência. 

3 Continuar a prestar serviços de estimulação cognitiva, multissensorial e 

motora às pessoas com demência, nas nossas instalações e no domicílio, e alargar 

estes serviços a instituições. 

4 Manter o apoio a cuidadores através do Grupo de Suporte. 

5 Criar um Grupo de Suporte para pessoas com demência. 

6 Dinamizar o Banco de Ajudas Técnicas, aumentando o número de 

equipamentos disponíveis. 

7 Implementar um projeto de consultadoria e formação direcionado a 

respostas sociais a séniores e cuidadores formais. 

8 Criar uma bolsa de prestadores de serviços de áreas complementares à 

intervenção da Delegação (jurídica, nutrição, terapia da fala e saúde oral), 

mediante protocolo de colaboração. 

9 Melhorar a comunicação com os associados. 

 

A. EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 

1 Consolidação dos serviços já implementados, a saber: atendimento geral, 

acompanhamento psicológico, terapia ocupacional, grupo de suporte, grupos de 

memória e banco de ajudas técnicas. 

2 Manutenção do Centro de Dia “Memória de Mim” em Lavra, Matosinhos: 
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2.1. Continuar o trabalho desenvolvido, respeitando o acordo de 

cooperação com a Segurança Social para a valência de Centro de Dia, garantindo 

a qualidade dos serviços, assentes na filosofia da Abordagem Centrada na Pessoa; 

2.2. Continuar a intervenção junto de pessoas com demência, reforçando 

a importância de um modelo de intervenção biopsicossocial, justificando a 

atipicidade desta resposta; 

2.3. Continuar a inclusão das pessoas com demência e seus familiares na 

sociedade, estimulando a sua participação ativa na vida da comunidade, através 

da realização de atividades como visitas a museus, passeios, eventos culturais e 

outros; 

2.4. Realizar almoço convívio entre utentes e cuidadores na semana do 

Dia Mundial da Pessoa com Doença de Alzheimer, 21 de setembro; 

2.5. Realizar lanche de Natal com os utentes, familiares, colaboradores e 

direção da Delegação; 

2.6. Propor a realização de reuniões técnicas com equipas de outros 

Centros de Dia da Alzheimer Portugal, para troca de experiências e estratégias de 

intervenção. 

2.7. Continuar a realização de estágios curriculares na área da terapia 

ocupacional, técnico de apoio familiar e de apoio à comunidade e técnico auxiliar 

de saúde no Centro de Dia Memória de Mim; 

2.8. Continuar o projeto M.O.V.E; 

2.9. Participar em atividades promovidas pela Câmara Municipal de 

Matosinhos (CMM), nomeadamente, na atividade das Janeiras; 

2.10. Comemorar o 3º ano de funcionamento do CD “Memória de Mim”, 

realizando a exposição do projeto “A’bordar a Demência”; 

3 Continuar o serviço “Apoio Jurídico”. 

4 Continuar a realizar sessões de Reiki para cuidadores e pessoas com doença 

de Alzheimer. 
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B. PROJETOS   

1 Participar nas atividades nacionais, nomeadamente, o Dia Mundial da Pessoa 

com DA e o projeto Amigos na Demência. 

2 Continuar o projeto “A Kelembra Esqueceu” na União de Freguesias Lavra, 

Santa Cruz do Bispo e Parafita. 

3 Colaborar na criação e dinamização da Bolsa de Cuidadores da 

responsabilidade da CMM. 

4 Reforçar a divulgação do Grupo de Suporte, tendo em vista alcançar maior 

número de cuidadores informais. 

5 Continuar a dinamização do Projeto “Café Memória”. 

 

C. FORMAÇÃO/INFORMAÇÃO 

1 Realizar cursos de formação nível III e V com atividades práticas de 

observação dos utentes do Centro de Dia Memória de Mim. 

2 Desenvolver ações de psicoeducação dirigidas especificamente a cuidadores 

informais. 

3 Aumentar o número de workshops, dirigidos à comunidade em geral. 

4 Aumentar o número de ações de informação, promovendo os nossos 

serviços, nomeadamente as ações de formação. 

5 Continuar a colaborar em trabalhos de investigação sobre a doença de 

Alzheimer e outras demências, nomeadamente, o INTERREG. 

 

D. ARTICULAÇÃO COM OUTRAS ENTIDADES   

1 Continuar a colaborar na Rede de Apoio à Reabilitação Psicossocial para 

pessoas com doença mental na área metropolitana do Porto (RARP). 

2 Estabelecer parcerias com Instituições do Ensino Superior, desenvolvendo 

serviços/produtos promotores da qualidade de vida da pessoa com demência e seus 

familiares e cuidadores. 
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3 Estabelecer protocolos com equipas de Cuidados Continuados e de 

Neurologia dos hospitais da zona metropolitana do Porto. 

4 Continuar a promover a Alzheimer Portugal na Rede Social de Matosinhos, 

alargando a nossa participação nas Redes Sociais da área metropolitana do Porto. 

5 Gerir com maior proximidade e frequência os serviços das entidades com 

quem temos protocolos, de forma a avaliar o impacto na qualidade de vida das 

pessoas com demência, seus familiares e cuidadores. 

 

E. FINANCIAMENTO 

1 Apresentar candidatura no âmbito do PROCOOP, com vista a melhorar os 

serviços da Delegação. 

2 Apresentar candidaturas a projetos locais, nacionais e internacionais visando 

obter financiamento para projetos sociais. 

3 Criar uma bolsa de patrocinadores/doadores para colaborarem em pequenas 

iniciativas. 

4 Colaborar na regularização das quotas anuais dos associados da Delegação 

Norte. 
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VII - DELEGAÇÃO CENTRO 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA DELEGAÇÃO CENTRO: 

1 Fazer o Atendimento Geral, Apoio Social, Terapia Ocupacional, 

Acompanhamento Psicológico e Consulta de Avaliação Psicológica, Grupos de 

Estimulação Cognitiva, Hidroterapia, Snoezelen, Grupos de Ajuda Mútua, Grupos 

Psicoeducativos e Banco de Ajudas Técnicas, Serviço de Fisioterapia, Espaço 

Atualidade Informativa. 

2 Prestar todo o apoio e acompanhamento ao Núcleo de Aveiro e ao Gabinete 

de Coimbra. 

3 Dar continuidade aos Grupos de Ajuda Mútua em Coimbra e Aveiro. 

4 Dar continuidade aos Grupos de Estimulação Cognitiva em Coimbra, no 

âmbito da consulta de Neurologia dos HUC. 

5 Dar continuidade ao projeto de sessões de estimulação cognitiva nas IPSS’s 

do Concelho de Pombal, que têm institucionalizadas Pessoas com Doença de 

Alzheimer ou outras demências. 

6 Manter o funcionamento do Centro de Dia para Pessoas com Doença de 

Alzheimer – Centro de Dia do Marquês. 

7 Dar continuidade ao Grupo de Classes de Movimento “Toca a Mexer”. 

8 Dar continuidade ao Programa de atividades “Reminiscência em Contexto 

Real”. 

9 Dar continuidade ao projeto “Continuar”, no âmbito de cuidados paliativos ao 

domicílio, dinamizado pela equipa técnica. 

 

A. PROJETOS/PARCERIAS 

1 Continuar o projeto “EU Sou, no musEU”, uma parceria com o Museu 

Municipal de Pombal. 

2 Continuar o projeto “Espaço atualidade – tempo de Alzheimer”, programa 

radiofónico. 
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3 Continuar a colaborar no projeto Ageing@coimbra em parceria com a 

Universidade de Coimbra. 

4 Continuar a participação na implementação de um Banco de Voluntariado no 

Concelho de Pombal, da rede social concelhia. 

5 Participar nas atividades nacionais do Dia Mundial da Pessoa com Doença de 

Alzheimer. 

6 Participar na criação de Bolsa Nacional de Voluntários e na Bolsa de 

Cuidadores Formais, de acordo com os parâmetros a definir a nível nacional. 

7 Continuar a desenvolver ações de convívio com utentes e familiares. 

8 Manter a presença nas Festas do Bodo, com um stand.  

9 Realizar a Festa de Natal. 

10 Participar em todas as atividades implementadas pelo Município, no âmbito 

do Plano Sénior do Concelho de Pombal. 

11 Continuar a apoiar e a participar no Projeto Café Memória Leiria. 

 

B. INFORMAÇÃO/ FORMAÇÃO 

1 Realizar cursos de formação/workshops para cuidadores formais e informais, 

de acordo com o Plano Nacional de Formação da Alzheimer Portugal. 

2 Realizar ações de esclarecimento sobre a doença de Alzheimer, seu impacto 

na família e na comunidade, direitos das Pessoas com Demência e formas de lidar 

com os problemas decorrentes desta patologia clínica, bem como sobre as 

atividades desenvolvidas pela Associação. 

 

D. ARTICULAÇÃO COM OUTRAS ENTIDADES 

Participar em parcerias, comissões e grupos de trabalho, nomeadamente a 

participação na rede social dos concelhos de Pombal e de Coimbra e Santa Casa da 

Misericórdia de Aveiro. 
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E. FINANCIAMENTO 

1 Manter o acordo de cooperação com a Segurança Social para Financiamento 

das atividades desenvolvidas pela Delegação com o ISS Leiria. 

2 Continuar a desenvolver diligências junto do ISS Leiria para a reversão do 

acordo típico em atípico, no âmbito do Centro de Dia do Marquês destinado a 

pessoas com doença de Alzheimer. 

3 Desenvolver diligências junto de entidades públicas e particulares para 

obtenção de fundos que permitam o alargamento do apoio aos associados mais 

carenciados. 

4 Desenvolver ações locais para atração de novos financiamentos para as 

atividades da Delegação integradas nas comemorações do Dia Mundial da Pessoa 

com Doença de Alzheimer. 
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VIII - DELEGAÇÃO DA MADEIRA 

  

A. SERVIÇOS 

Na linha de orientação estratégica que tem sido seguida ao longo dos últimos anos 

pela Delegação da Madeira, pretende-se dar continuidade ao trabalho e atividades 

em curso, reforçando os apoios facultados à população da Região, quer ao nível da 

promoção da saúde, da prevenção das demências e quer ainda ao nível dos apoios 

facultados às Pessoas com Demência e respetivos familiares e cuidadores, a fim de 

que usufruam de melhor qualidade de vida com dignidade. Os serviços a disponibi-

lizar na sede da Delegação serão ao nível da Formação; Encaminhamento Social; 

Banco de Ajudas Técnicas; Visitas Domiciliárias; Apoio Técnico de Enfermagem; 

Apoio Psicológico; Atividades de Estimulação Cognitiva, Artes Plásticas, Estimulação 

Psico-Motora, Atividades Musicais; Grupo de Convívio e Jardinagem/Horta terapêu-

tica. 

Considera-se essencial assegurar os apoios disponibilizados aos vários níveis, refor-

çando-os em 2019, a fim de garantirmos a sustentabilidade dos técnicos da Dele-

gação, alargando o respetivo horário de trabalho. 

 

B.  PROJETOS 

1 Comemoração do Dia Mundial da Pessoa com Doença de Alzheimer. 

2 Realização do Passeio da Memória. 

3 Realização de “dias de alívio” para os cuidadores. 

4 Projeto: “Grupos de Partilha” para apoio aos cuidadores. 

5 Participação em projetos de âmbito nacional (quando oportuno). 

6 Café Memória Madeira. 

7 Estimulação cognitivo-motora com tecnologia interativa (Wii). 

8 Projeto “Educar para o autocuidado”. 

9 Projeto “Horta Terapêutica”. 
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10 Projeto em parceria com a Associação de Desenvolvimento Comunitário do 

Funchal expresso através do apoio técnico científico à equipa de profissionais do 

Centro de Dia para Pessoas Idosas com demência “Lugar de Memórias”. 

11  Projeto “Aproximando Gerações”. 

 

C. FORMAÇÃO/ INFORMAÇÃO 

1 Realização de Cursos de Formação para Cuidadores Formais e Familiares, 

bem como de Workshops para responsáveis de Centros de Dia e Lares, de acordo 

com o Plano Nacional de Formação. 

2 Continuação da realização de ações de sensibilização e esclarecimento sobre 

a doença e seus efeitos, direitos das Pessoas com Demência e formas de lidar com 

os problemas decorrentes da patologia, bem como sobre a ação desenvolvida pela 

Associação, nomeadamente através da presença em feiras, congressos, jornadas ou 

outras iniciativas, com mesas de informação. 

3 Grupos Psicoeducativos para Cuidadores Familiares. 

 

D. ARTICULAÇÃO COM OUTRAS ENTIDADES 

1 Destaca-se a importância da continuidade das parcerias e do reforço da par-

ticipação da Delegação na elaboração e consecução de planos, programas e proje-

tos de trabalho regionais, que visem a melhoria da qualidade de vida no envelheci-

mento quer saudável quer quando se evidenciam situações de declínio cognitivo e 

demências. Continuar o trabalho com a Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos 

Sociais, na implementação do Plano Regional para o Envelhecimento Ativo, mor-

mente no que se refere às medidas insertas no Eixo 2, direcionadas ao apoio das 

pessoas afetadas por défices cognitivos e por demências, respetivos cuidadores 

informais e formais, bem como instituições envolvidas nos cuidados. 

2 Continuidade da parceria com a Associação de Desenvolvimento Comunitário 

do Funchal para cooperação na gestão e apoio técnico específicos ao Centro de Dia 

“Lugar de Memórias”. 

3 Reforço das ações a desenvolver com a Secretaria Regional da Saúde e com 

a Universidade da Madeira. Salientam-se a conjugação de vontades e meios no co-
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nhecimento da magnitude e problemáticas relativas às demências na RAM, em par-

ceria com o Instituto da Administração da Saúde e Assuntos Sociais, IP-RAM; com o 

Serviço de Saúde da RAM, EPE. e/ ou Universidade da Madeira; a representação em 

grupos específicos de trabalho e a manifestação, sempre que oportuno, sobre as 

necessidades de apoios, cuidados e respostas/serviços disponibilizados ou a dispen-

sar, nas diferentes comunidades e contextos, às pessoas com défices cognitivos e 

demências e aos seus cuidadores/representantes. Reforçar a importância da forma-

ção sobre as demências e estratégias e metodologias para intervir face às mesmas. 

quer ao nível dos 1ºs ciclos de estudos nas áreas da saúde, psicossocial e afins, 

quer ainda ao nível pós-graduado e de ações formativas destinadas ao reforço da 

aprendizagem ao longo da vida. 

4 As parcerias de trabalho com organizações não governamentais sem fins 

lucrativos bem como organizações públicas dedicadas à melhoria de condições de 

vida e saúde dos cidadãos, nomeadamente ao nível da formação e no desenvolvi-

mento de projetos educativos e de apoio/suporte conjuntos, deverão ser reforça-

das, desde que para benefício mútuo. 

5 A colaboração com Autarquias dos diferentes Concelhos da Região será re-

forçada. Prevê-se a realização de ações de sensibilização e educativas a nível local, 

procurando-se mudar atitudes e comportamentos negativos face às pessoas que 

sofrem processos demenciais. 

6 A participação da Delegação em eventos ou grupos de trabalho e projetos/ 

programas nacionais e internacionais dedicados a fins semelhantes e de interesse 

para a causa prosseguida é desejável, desde que exequível. 

7 Manutenção da colaboração com os meios de comunicação social regionais, 

com a finalidade de dar visibilidade à “causa que defendemos” e para reforço da 

sensibilidade social para os direitos e necessidades das pessoas com demência. 

 

E. FINANCIAMENTO 

1 Assinatura do Contrato Programa com o Instituto da Administração da Saúde 

e Assuntos Sociais, IP-RAM. 

2 Continuação da parceria com a Investimentos Habitacionais da Madeira, EPE, 

a fim de melhorar as condições estruturais para o funcionamento e concretização 

das atividades e projetos propostos. 
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3 Continuação das diligências, junto de entidades públicas e particulares, para 

obtenção de fundos que permitam o alargamento do apoio aos associados mais 

carenciados. 

4 Candidaturas a apoios dos Municípios do Funchal e de Câmara de Lobos quer 

a nível da utilização de alguns equipamentos quer económicos, afetando os 

recursos técnicos e humanos da Delegação Regional para desenvolvimento de 

projetos e atividades de sensibilização dirigidas à população residente nos 

concelhos e de apoio na resposta qualificada e dignificante às necessidades e 

problemas específicos de pessoas com demências e cuidadores. 

5 O alargamento do número de Associados e da respetiva participação ativa. 

6 Eventuais candidaturas a projetos financiados dirigidos a IPSS. 

7 Candidatura a apoios para aquisição/cedência de transporte para as 

deslocações nos apoios à comunidade, nomeadamente estendendo-os a outros 

concelhos para além do Funchal. 

8 Expressão pública de interesse na aceitação de donativos e apoios e da 

respetiva utilidade para a Delegação Regional. 
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IX – NÚCLEO DO RIBATEJO - NR 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO NÚCLEO DO RIBATEJO: 

1 Prestar apoio a cuidadores e Pessoas com Demência do Distrito de Santa-

rém, numa ótica de cuidados de proximidade, tendo em conta a dimensão do distri-

to, as dificuldades de deslocação, a diminuta rede de transportes e as dificuldades 

de acompanhamento por parte dos familiares que trabalham, o que muitas vezes 

inviabiliza o acompanhamento e o acesso à prestação dos referidos cuidados. 

2 Continuar a sensibilizar os diversos municípios do distrito para a necessidade 

de uma intervenção mais próxima das comunidades, criando respostas e dando 

apoio à equipa do Núcleo do Ribatejo na prestação dos diversos tipos de serviços e 

cuidados. 

3 Desenvolver esforços no sentido do NR poder instalar os seus Gabinetes – 

GAPS – em todo o distrito. 

4 Consolidar a atividade da sede, localizada em Almeirim, numa perspetiva de 

trabalho em rede com os agentes locais, tendo em consideração que o seu funcio-

namento se deve em boa parte ao incondicional apoio da autarquia, numa relação 

de saudável parceria, sendo considerada, a nível nacional, um dos mais antigos 

apoiantes da causa das Demências e da Alzheimer Portugal. 

5 Participar ativamente em diversas iniciativas, tais como nos Passeios da 

Memória, Campanha Amigos na Demência e outras. 

 

OBJETIVOS OPERACIONAIS DO NÚCLEO DO RIBATEJO: 

1 Manter as respostas existentes de forma a garantir no distrito a existência e 

a qualidade de serviços especializados para Pessoas com Demência e seus familia-

res, assegurando o cumprimento do Acordo de Cooperação com a Segurança Social. 

2 Garantir a estratégia de intervenção local e de proximidade, através da ma-

nutenção e dinamização dos seus Gabinetes de Apoio Psicossocial – GAPS, em Rio 

Maior, Mação, Torres Novas, Coruche e Santarém, respeitando a filosofia e a meto-

dologia de intervenção da Alzheimer Portugal, através da sua equipa técnica, que 
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intervém em áreas como a prestação de cuidados diretos de Psicologia e Serviço 

Social, Formação, Sensibilização da população e projetos na área educativa e da 

saúde. 

3 Estudar e promover a criação de novos GAPS em outras áreas do distrito. 

4 Aumentar o número de pessoas a apoiar no distrito, apoiando, sempre que 

solicitado, pessoas do Distrito de Évora que procuram o NR dada a proximidade 

geográfica. 

5 Informar as instituições para a importância das boas práticas na área das 

demências, continuando o trabalho desenvolvido e promovendo ações de sensibili-

zação e formação em diversas instituições de todo o distrito. 

6 Apoiar os cuidadores das Pessoas com Demência, através do Grupo de Ajuda 

Mútua – GAM, mensalmente, em Almeirim e através de consultas de Psicologia. 

7 Manter as parcerias existentes, como a parceria com a Santa Casa de Mise-

ricórdia de Fátima, Ourém e outras, e continuando a apostar no desenvolvimento 

do trabalho em rede com parceiros das áreas social, da educação e da saúde. 

8 Manter relação de compromisso e proximidade com o município de Almeirim 

em prol das Pessoas com Demência e suas famílias, promovendo atividades em 

conjunto, tal como a realização do Projeto “ A Kelembra esqueceu”. 

9 Estabelecer novas parcerias que beneficiem os associados e as Pessoas com 

Demência, assim como projetos que valorizem a dimensão comunitária e intergera-

cional, tal como a prossecução do Projeto “A Kelembra Esqueceu”, em parceria com 

as Escolas, Universidade Sénior e municípios. 
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X - PROJETO “CUIDAR MELHOR” 

 

OBJETIVOS GERAIS DO PROJETO: 

1 Dar continuidade às atividades dos Gabinetes Cuidar Melhor de Cascais, 

Oeiras e Sintra (Ano 7). 

2 Monitorizar o funcionamento dos Gabinetes Cuidar Melhor de Almada e de 

Peniche (Ano 1). 

3 Consolidar e expandir a rede Cuidar Melhor ampliando o âmbito geográfico 

de intervenção. 

4 Dar continuidade ao processo de uniformização dos Gabinetes de Apoio da 

Alzheimer Portugal (Ano 2). 

5 Dar continuidade aos Cafés Memória de Lisboa-Colombo e Cascais (Ano 7). 

6 Consolidar e expandir a rede de Cafés Memória, a nível nacional. 

7 Dar continuidade ao Café Memória faz-se à Estrada (Ano 2). 

 

Para que estes objetivos sejam alcançados, será necessário desenvolver as 

seguintes tarefas: 

1 Renovação das parcerias e apoios referentes à Coordenação da Rede Cuidar 

Melhor e da Rede Cafés Memória. 

2 Renovação de protocolos celebrados com os municípios de Cascais, Oeiras e 

Sintra referentes aos Gabinetes Cuidar Melhor. 

3 Renovação de protocolos celebrados com os parceiros locais referentes aos 

Cafés Memória já existentes. 

4 Criação das parcerias locais necessárias à abertura de novos Gabinetes 

Cuidar Melhor e Cafés Memória. 
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A. GABINETES CUIDAR MELHOR 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DOS GABINETES CUIDAR MELHOR DE CASCAIS, 

OEIRAS E SINTRA: 

1 Dar continuidade à prestação dos serviços efetuados nestes concelhos: 

a) Informação e Encaminhamento (Linha de Apoio, Atendimentos 

Presenciais e Acompanhamento de Casos);  

b) Informação sobre os direitos das pessoas com demência; 

c) Prestação de serviços clínicos através da realização de Avaliações 

Neuropsicológicas, Estimulação Cognitiva e Apoio Psicológico ao Cuidador; 

d) Realização de iniciativas formativas para Cuidadores Familiares e 

Profissionais; 

e) Realização de sessões de sensibilização/informação da comunidade 

em geral. 

2 Garantir a autosustentabilidade parcial: Manter modelo definido, 

assegurando que o volume de receitas dos serviços clínicos reverte para o 

financiamento dos referidos Gabinetes em 2020. 

3 Realizar visitas às instituições/equipamentos da Rede Social de cada 

concelho, com vista à articulação com os Gabinetes e criação de rede de contactos 

para intervenção integrada. 

4 Garantir a articulação com os Cuidados de Saúde Primários e Hospitalares 

para intervenção integrada. 

5 Garantir a participação de cada elemento da equipa técnica em, pelo menos, 

dois eventos/ações formativas. 

6 Realizar auto e heteroavaliação anual de desempenho. 

7 Atualizar Manuais de Recursos. 

8 Utilizar a Plataforma AidHound para gestão dos processos e atividades dos 

Gabinetes Cuidar Melhor. 
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9 Dar continuidade à colaboração prestada no âmbito de grupos de trabalho 

sobre envelhecimento, cuidadores e saúde mental, dinamizados pelos municípios de 

Cascais, Oeiras e Sintra. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA “REDE CUIDAR MELHOR”: 

1 Acompanhar os Gabinetes Cuidar Melhor já existentes. 

2 Promover a expansão geográfica desta resposta, assegurando as parcerias 

locais necessárias à sua implantação noutros concelhos. 

3 Conceber e/ou produzir material de divulgação. 

4 Divulgar a Rede, potenciando os meios próprios acrescidos dos meios dos 

parceiros bem como dos meios da comunicação social. 

5 Realizar o 5º Encontro de Profissionais Cuidar Melhor. 

6 Colaborar na organização e divulgação do Passeio da Memória 2019. 

7 Elaborar candidaturas a financiamentos em articulação com o Departamento 

de Formação e Projetos da Alzheimer Portugal. 

8 Dar continuidade ao processo de uniformização dos gabinetes de apoio da 

Alzheimer Portugal, em articulação com a Direção Nacional, a coordenadora do 

Departamento de Formação e Projetos, o Gabinete de Relações Públicas e as 

diversas Delegações e Núcleos. 

9 Promover estágios - Serviço Social e/ou Psicologia. 

10  Consolidar a metodologia do Projeto Cuidar Melhor e atualizar o Manual de 

Procedimentos. 

11  Apresentar o Projeto em eventos de caracter científico. 
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A. CAFÉ MEMÓRIA 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO CAFÉ MEMÓRIA: 

1 Dar continuidade aos dois Cafés Memória sob gestão direta da coordenação 

do Projeto (Lisboa-Colombo e Cascais). 

2 Consolidar as atuais parcerias do Projeto, captando novos 

investidores/recursos financeiros. 

3 Realizar o IV Encontro de Equipas Técnicas da Rede Cafés Memória. 

4 Realizar ações de formação para novos voluntários dos Cafés Memória da 

Grande Lisboa. 

5 Organizar o evento de convívio anual dos voluntários dos Cafés Memória da 

Grande Lisboa. 

6 Atualizar o Manual de Procedimentos. 

7 Dar continuidade à vertente do Projeto “Café Memória faz-se à Estrada” com 

a realização de 30 sessões em 2019. 

8 Apresentar o Projeto em eventos de carácter científico. 
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Centro de Dia 0 54 000 0 0 0 0 44 532 0 0 52 200 46 004 196 736

Apoio Domiciliario 0 0 28 800 0 0 0 0 0 0 0 85 260 114 060

Sessões e Consultas 200 9 460 5 760 2 900 9 500 22 272 0 5 500 23 000 0 0 78 592

Lar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 372 409 372 409
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De Outras Entidades 0 0 0 0 65 600 0 0 0 13 835 0 0 79 435

Donativos 0 500 0 200 23 500 2 335 0 1 500 0 0 3 000 31 035
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Outros Rendimentos: 124 450 9 000 0 100 0 3 036 17 468 1 500 5 400 450 28 060 189 464

Reembolso Deslocações e Outros 450 0 0 100 0 0 9 084 0 0 0 0 9 634
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Consignação Irs 90 000 0 0 0 0 0 700 0 0 0 0 90 700

Outros Rendimentos Suplementares 34 000 500 0 0 0 3 036 7 684 0 5 400 450 28 060 79 130

JUROS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 300

Juros de Depósitos 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 300
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GLOBAL

GASTOSLivros/Artigos Dinamização/Outros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FORNECIMENTO E SERVIÇOS EXTERNOS 98 529 85 563 23 730 6 100 70 526 8 327 28 444 18 990 10 400 38 150 499 681 888 441

Eletricidade,Combust, Agua e Outros Fluidos (Gas) 1 500 6 000 2 400 0 1 140 3 271 7 622 0 0 7 200 86 253 115 386

Ferramentas e Utensílios 0 500 100 0 0 58 253 0 0 800 3 000 4 711
Livros Doc Técnica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 150
Material Escritorio 2 280 1 100 400 250 2 610 1 365 295 700 300 150 1 000 10 450
Rendas e Alugueres: 4 347 1 400 96 0 0 0 0 0 300 500 24 098 30 741

Instalações/Viaturas/Outros 4 347 1 400 96 0 0 0 0 0 300 500 24 098 30 741

Comunicação 9 300 500 600 1 600 0 1 607 618 800 500 500 2 700 18 725

Seguros 2 500 780 0 50 0 0 1 092 80 0 150 2 500 7 152

Deslocações e Estadas: 17 850 22 000 4 500 2 900 8 694 379 60 360 3 500 150 18 058 78 451

Pessoal/Utentes 8 850 22 000 4 500 2 900 8 694 379 60 180 2 000 150 18 058 67 771

Orgãos Directivos/Voluntariado 9 000 0 0 0 0 0 0 180 1 500 0 0 10 680

Honorários (Recibos Verdes) 7 200 5 808 5 808 0 50 768 0 0 15 000 2 700 0 142 332 229 616

Contencioso e Notariado 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400

Conservação e Reparação: 0 600 500 200 350 611 1 361 150 0 4 500 19 147 27 419
Conservação e Reparação-Equip Jardim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Conservação e Reparação-Viaturas e Equipamento 0 0 500 0 350 0 1 361 0 0 1 500 19 147 22 858
Conservação e Reparação-Outros 0 600 0 200 0 611 0 150 0 3 000 0 4 561
Publicidade e Propaganda 4 850 450 0 400 5 750 0 0 250 0 0 0 11 700
Limpesa Higiene e Conforto 50 2 800 360 150 0 757 4 011 1 350 0 5 000 13 150 27 628
Vigilância e Segurança 0 1 350 104 0 0 228 228 0 0 0 0 1 910
Trabalhos Especializados 44 292 11 400 6 900 200 0 0 0 0 0 0 78 934 141 726
Outros Fornecimentos e Serviços 3 960 30 875 1 962 350 1 214 51 12 904 300 3 100 19 200 108 360 182 276
Material Didáctico 100 0 0 0 0 0 297 0 100 100 350 947
Encargos Saude com Utentes 0 800 850 0 0 0 175 0 0 200 10 000 12 025
Rouparia 0 475 0 0 0 0 0 0 0 200 600 1 275
Alimentação 360 18 600 1 032 0 0 0 12 432 300 0 18 000 96 200 146 924
Ajudas Técnicas 0 8 500 0 0 0 0 0 0 0 0 1 210 9 710
Outros Fornecimentos 3 500 2 500 80 350 1 214 51 0 0 3 000 700 0 11 395

GASTOS COM O PESSOAL 130 574 131 905 128 555 61 534 70 499 78 305 44 290 21 642 30 726 93 210 545 758 1 336 997
Remunerações Certas 91 104 92 593 91 409 45 108 51 044 55 272 31 871 17 053 23 444 68 768 371 253 938 920
Remunerações Adicionais 16 445 16 596 15 403 7 202 6 979 7 745 4 437 785 1 942 8 454 86 018 172 006
Subsídio de Alimentação 7 275 10 326 11 123 4 712 2 079 4 763 2 596 785 1 648 6 984 28 216 80 508
Horas Extraordinárias 0 100 500 0 0 0 0 0 0 0 17 890 18 490

Subsidios Coordenação e Outros 2 100 1 400 0 0 0 1 400 1 400 0 0 0 4 722 11 022

Abono para falhas 406 203 203 0 0 406 0 0 0 0 528 1 746

Isenção Horário 4 900 2 450 490 1 960 4 900 0 0 0 0 0 5 460 20 160
Diuturnidades e Turnos 1 764 2 117 3 087 529 0 1 176 441 0 294 1 470 29 202 40 080

Encargos sobre remunerações 23 025 21 950 21 743 9 225 12 476 15 287 7 982 3 803 5 340 15 988 85 733 222 551

Seguros Acidentes Trabalho 0 766 0 0 0 0 0 0 0 0 136 902

Medecina, Higiene, Seg Trabalho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 618 2 618
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ANO 2019

2019 
ORÇAMENTO 

GLOBAL

GASTOS
OUTROS GASTOS E PERDAS 22 500 0 0 75 4 450 0 0 0 0 0 58 710 85 735

Quotizações 2 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 500

Actividades Formativas 20 000 0 0 75 4 450 0 0 0 0 0 0 24 525
Conferencias e Jornadas 12 000 0 0 0 4 450 0 0 0 0 0 0 16 450

Comemorações ( 21 de Setembro)+Passeio Memória 8 000 0 0 75 0 0 0 0 0 0 0 8 075

Acordos e Programas: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 710 58 710
IEFP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CMCascais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 710 58 710

TOTAL  GASTOS 251 603 217 468 152 285 67 709 145 475 86 632 72 734 40 632 41 126 131 360 1 104 150 2 311 172

 Resultado antes de depreciações, juros e impostos (EBITDA) 7 547 2 616 1 254 2 786 5 625 -21 705 2 550 -432 11 309 115 139 922 151 588

GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO 9 000 0 0 0 2 182 0 0 0 50 715 61 897

 Resultado operacional (antes de gastos de financiamento juros e impostos (EBIT) -1 453 2 616 1 254 2 786 5 625 -23 887 2 550 -432 11 309 115 89 207 89 691

GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO 2 500 0 0 0 32 000 34 500
Juros Suportados 2 500 0 0 0 0 32 000 34 500

 Resultado Liquido -3 953 2 616 1 254 2 786 5 625 -23 887 2 550 -432 11 309 115 57 207 55 191

GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO(+) 9 000 0 0 2 182 0 0 0 50 715 61 897
AMORTIZAÇÃO DE CAPITAL(-) 13 464 0 85 273 98 737DIUTURNIDADES DE ANOS ANTERIORES (+) 0 0 0

 Resultado sem Depreciações , com Amortização de Capital -8 416 2 616 1 254 2 786 5 625 -21 705 2 550 -432 11 309 115 22 648 18 351
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