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NOTA INTRODUTÓRIA E VIDA ASSOCIATIVA 
 

Em 2017, a Alzheimer Portugal baseou a sua ação em três pilares: Estabilidade, 

Sustentabilidade e Inovação. 

Dando continuidade ao trabalho dos últimos anos, foram encetados esforços com o 

objetivo de estabilizar os múltiplos projetos que garantem o apoio às Pessoas com 

Demência, aos Cuidadores – formais e informais – e às Famílias, procurando 

corresponder às necessidades da comunidade em geral e dos nossos associados em 

particular. A ação que desenvolvemos, tendencialmente crescente, só é possível 

graças ao inestimável contributo dos nossos colaboradores, Comissão Científica, 

Parceiros Institucionais, Parceiros Estratégicos, voluntários, e muito cidadãos 

anónimos que, das mais diversas formas, nos apoiam.   

Este relatório espelha bem a qualidade e quantidade de atividades desenvolvidas 

em diferentes, mas complementares, linhas de ação: atenção direta aos doentes, 

formação de diversos profissionais de saúde, projetos inovadores ao nível das 

abordagens não farmacológicas, divulgação de informação essencial junto da 

comunicação social. 

Permitam-nos destacar dois momentos que consideramos muito importantes, pelo 

reconhecimento da história da Alzheimer Portugal, da ação presente e preparação 

do futuro: a visita do Presidente da República ao Centro de Dia Professor Doutor 

Carlos Garcia, em Lisboa, no dia em que se assinala o Dia Mundial da doença, e o 

vídeo que gravou, dando o mote à Campanha Memórias para Guardar. Durante a 

visita, reafirmou (já o havia feito na Cimeira Mundial de Alzheimer, que teve lugar 

em setembro na Fundação Champalimaud) a importância de um Plano Nacional 

para as Demências e de um Estatuto do Cuidador, duas das nossas bandeiras. A 

Associação continua a desenvolver esforços para que este Plano se torne uma 

realidade e permita um enquadramento dos apoios a prestar às famílias, aos 

cuidadores e às organizações que oferecem respostas sociais e de saúde.  

Por outro lado, urge uma clarificação dos modelos de financiamento que suportam 

os acordos de cooperação com o Estado. Em 2017, acentuaram-se as dificuldades 

orçamentais resultantes do insuficiente financiamento e do crescente investimento 

a que estamos obrigados, por via do Contrato Coletivo de Trabalho e dos custos 

associados ao consumo de energia, combustíveis, manutenção do edificado, entre 
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outros. Por conseguinte, ano após ano, tem-se revelado mais difícil o exercício de 

equilíbrio entre as despesas e as receitas, tendo em conta a especificidade e as 

exigências do cuidar de pessoas com demência. 

Mas, para que possamos oferecer serviços diferenciados, os nossos profissionais, 

enquadrados em equipas multidisciplinares, são devidamente formados e, em 

regra, obedecem a um rácio colaborador/utente acima do que está previsto em 

respostas sociais típicas.  

A somar à não concretização do imperativo acordo atípico nas respostas sociais que 

não o conseguiram negociar e homologar até à data, a anunciada revisão dos 

acordos atípicos existentes, plasmada no Compromisso de Cooperação 2017-2018, 

que prevê a conversão gradual dos acordos atípicos de respostas tipificadas, 

adensam as nossas preocupações quanto ao funcionamento das respostas sociais, 

no que concerne à sustentabilidade e viabilidade do seu funcionamento.  

Estamos preocupados. Mas não deixamos de estar muito motivados para dar 

continuidade à obra iniciada pelo Sr. Professor Doutor Carlos Garcia que assinalará, 

em 28 de Novembro, 30 anos.  

Por fim, queremos deixar uma nota de esperança, pois o compromisso assumido 

pelo Ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, de criação e implementação 

do Plano Nacional para as Demências, é muito entusiasmante,  tema central que 

aborda na recente edição da publicação da Alzheimer Europe  “Dementia In Europe” 

(Fevereiro de 2018).  
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I - PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÕES 

NACIONAIS E INTERNACIONAIS E GRUPOS DE 

TRABALHO 
 

1 - PARTICIPAÇÃO A NÍVEL NACIONAL 

1.1 - GRUPO DE TRABALHO SOBRE AS DEMÊNCIAS 

A Alzheimer Portugal integrou o grupo de trabalho coordenado pelo Prof. Doutor 

Manuel Lopes, coordenador para a Reforma do SNS na Área dos Cuidados 

Continuados Integrados, e pelo Prof. Doutor António Leuschner, Presidente do 

Conselho Nacional de Saúde Mental.  

Este grupo de trabalho, constituído por pessoas de diferentes áreas profissionais e 

experiências diversas, de instituições públicas, privadas ou do terceiro sector, foi 

incumbido de propor uma estratégia para o desenvolvimento de políticas 

públicas para os cuidados à pessoa com demência, nos termos do Despacho nº 

17/2016 de 20.10 do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde. 

O despacho definiu a necessidade de desenvolver “um quadro de referência que 

permita o desenho do percurso de cuidados das pessoas com demência, tendo em 

consideração as características específicas do Serviço Nacional de Saúde, o nosso 

sistema de proteção social, e, bem assim, as características peculiares do nosso 

tecido social e solidário.” 

Orgulhamo-nos de ter feito parte deste grupo sobre tema que tem sido uma 

prioridade da Alzheimer Portugal ao longo dos anos, ou seja, o reconhecimento das 

demências como prioridade nacional de Saúde Pública e a necessidade de criação 

de um Plano Nacional para as Demências. 

O grupo de trabalho elaborou um documento denominado “Bases para a Definição 

de Políticas Públicas na Área das Demências”, entregue ao Governo, esperando-se 

que sejam feitas as recomendações nele contidas.  
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1.2 - PLATAFORMA “SAÚDE EM DIÁLOGO” 

A Alzheimer Portugal continua a presidir a esta organização que congrega 46 

associações de doentes, de profissionais e promotoras de saúde, bem como de 

defesa do consumidor. 

Do trabalho da Plataforma realizado, destacamos: 

1. Criação e funcionamento do grupo de trabalho sobre o Estatuto do Cuidador 

Informal, que culminou na elaboração de uma Proposta de Estatuto 

entregue presencialmente, no Ministério da Saúde, ao Professor Manuel 

Lopes, como contributo para o trabalho que está a ser desenvolvido sobre 

este tema neste Ministério, em articulação com o Ministério do Trabalho e da 

Solidariedade Social; 

2. Criação e funcionamento do grupo de trabalho sobre o Estatuto do Doente 

Crónico, que compreendeu a elaboração de um questionário preenchido 

pelas associações que integram a Plataforma, a fim de apurar quais as suas 

prioridades a incluir no referido Estatuto; 

3. Realização da Conferência “Doença Crónica – Desafio Social do sec. XXI”, 

que contou com palestra do Professor Jorge Soares, Presidente do Conselho 

Nacional de Ética para as Ciências da Vida, bem como com a presença de 

deputados à Assembleia da República; 

4. Participação nas reuniões do Infarmed destinadas às associações de doentes 

e na discussão pública do documento epigrafado “Projeto Incluir”, que trata 

das regras de participação de doentes nos processos de decisão daquele 

Instituto; 

5. Participação, como membro consultivo, nas reuniões do Programa 

SNS+Proximidade – Integração de Cuidados e Literacia em Saúde, 

realizadas no Ministério da Saúde, programa desenvolvido no âmbito do 

Programa Nacional de Educação para a Saúde, Literacia e Autocuidados. 

 

1.3 – “MAIS PARTICIPAÇÃO MELHOR SAÚDE” 

A Alzheimer Portugal está representada neste grupo de trabalho, desde 2016, 

ano em que se elaborou a “Carta para a Participação Pública em Saúde”, onde 

se promove a participação das pessoas que vivem com ou sem doença e dos 

seus representantes na tomada de decisão em saúde, tanto a nível político, 

como institucional. A carta continua a ser divulgada, mas ainda não foi 
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cumprido o objetivo de, através de uma petição, conseguir a aprovação do seu 

conteúdo pela Assembleia da República. 

 

2 - PARTICIPAÇÃO A NÍVEL INTERNACIONAL 

2.1 - ALZHEIMER EUROPE 

A Alzheimer Portugal continua a participar ativamente no movimento europeu sobre 

as demências, sendo membro efetivo da Alzheimer Europe, integrando a sua 

Direção e participando nos vários projetos que aquela vai desenvolvendo. 

As prioridades da Alzheimer Europe são: 

 Dar voz às pessoas com demência e aos seus cuidadores através do 

Grupo de Trabalho de Pessoas com Demência, composto por membros 

representativos de 10 países, incluindo Portugal, representado por 

Idalina Aguiar com o apoio da sua filha Nélida Aguiar.  

 As pessoas com demência estão representadas na Direção da Alzheimer 

Europe pela Presidente do Grupo, Helen Rocheford-Brennan, e 

participam no grupo de trabalho sobre questões éticas, na publicação 

anual (Yearbook), na Conferência Anual e em projetos de investigação 

em curso na Europa.  

 O grupo continua em franco desenvolvimento, com reuniões frequentes e 

desempenhando um papel ativo, quer na vida da organização, quer junto 

da comunidade, demonstrando que é possível manter o exercício da 

cidadania, apesar da existência de um diagnóstico e de manifestações 

próprias da doença de Alzheimer ou de outra forma de demência; 

 Transformar as demências numa prioridade europeia; 

 Promover uma abordagem das demências baseada nos Direitos; 

 Apoiar a investigação sobre as demências; 

 Reforçar o movimento europeu sobre as demências. 

Em 2017, realizaram-se as seguintes reuniões, nas quais a Alzheimer Portugal 

esteve presente: 4 reuniões de Direção (Fevereiro, Junho, Outubro e Dezembro), 3 

“Company Round Table” e 3 “Public Affairs Meetings”, destinadas a dar a conhecer 
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às associações nacionais e aos parceiros financiadores o trabalho desenvolvido pela 

Alzheimer Europe, bem como os projetos em curso na Europa na área das 

demências.  

Realizaram-se ainda 2 Almoços Debate no Parlamento Europeu: 

 Tema 1: “Current and future treatment of Alzheimer’s disease” (Tratamento 

presente e futuro da Doença de Alzheimer);  

 Tema 2: “Improving the diagnosis of Alzheimer´s disease thanks to 

European research collaboration” (Melhorar o diagnóstico da Doença de 

Alzheimer graças à colaboração europeia na investigação). 

Realizou-se ainda a 27ª Conferência Anual da Alzheimer Europe, sob o tema “Care 

today, cure tomorrow”  (Cuidar Hoje, Curar Amanhã).  

A Alzheimer Portugal fez uma apresentação sobre o impacto da Lei do Testamento 

Vital na comunidade, realçando a importância de existir em Portugal um Registo 

Nacional do Testamento Vital, e apresentou poster sob o tema “The memory café 

experience in Portugal: reasons for attending and impact on caregivers’ lives” (A 

experiência Café Memória em Portugal: motivos para participar e impacto na vida 

dos cuidadores). 

A Alzheimer Europe edita todo os anos publicações sobre o 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” e da newsletter electrónica, a 

Alzheimer Europe publicou ainda: 

- “Ethical report on dementia as a disability” (Relatório sobre a demência como 

uma deficiência - implicações éticas, políticas e práticas);  

- “Yearbook on care standards”, que se foca nos cuidados prestados em 

equipamentos sociais, no qual a Alzheimer Portugal participou fornecendo 

informação sobre a legislação e a realidade nacionais; 

- “Carers’ survey” – inquérito realizado em 5 países sobre a experiência dos 

cuidadores face ao diagnóstico de demência. 
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II - DEPARTAMENTO DE FORMAÇÃO E 
PROJETOS - DFP 

 

O DFP realizou workshops, ações de informação e de formação, tendo sido possível 

informar e formar 15 416 pessoas, contando com as ações de informação em escolas 

do projeto “Memo e Kelembra nas Escolas”.  

Este número constitui um aumento do número de destinatários face a anos anteriores: 

em 2016 foi de 11 515 pessoas, em 2015 de 10 575. Desde 2009, o número de 

participantes em atividades formativas e projetos tem aumentado anualmente. 

Em 2016, verificou-se um decréscimo no número de workshops realizados, 

possivelmente devido ao aumento do valor de inscrição dos workshops. Com a redução 

deste valor em 2017, registou-se um aumento significativo de toda a atividade 

formativa, com o consequente aumento da receita. 

Deste modo, o número de workshops em 2017 foi de 39 e no ano anterior de apenas 

20. 

1 - FORMAÇÃO  

1.1 - FORMAÇÃO EXTERNA 

 No âmbito da oferta formativa externa, registou-se a seguinte atividade: 

Formação Externa da Sede, Núcleo do Ribatejo, Cuidar Melhor e Serviços de Lisboa 

Modalidade Ações Carga Horária Formandos 

Sede 

Ação de formação 9 
8 ações de 7h 

1 ação de 12h 
116 

Workshop 39 

38 workshops 

de 3h 

1 workshop de 

4h 

296 

Ação de informação (exceto ações de informação nas Escolas: 

7508 participantes) 
38 1h30m 2818 

Núcleo Ribatejo 

Ação de informação 5 

2 ações de 8h 

1 ação 4h 

2 ações de 

217 
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1h30m 

 

Seminário 1 8h 200 

Cuidar Melhor 

Ação de formação 8 8 ações de 8h 129 

Workshop 25 
25 workshops 

de 4h 
379 

Ação de informação 43 1h30m 2633 

4º Encontro de Profissionais “Cuidados a prestar na 

demência: Uma abordagem prática e integrada” 
1 6h 

 

245 

 

Casa do Alecrim 

Workshop 1 8h30m 10 

Total 170 517h 7043 

 

Formação Externa na Delegação Norte 

Modalidade Ações Carga Horária Formandos 

Workshop 6 3h 70 

Ação de informação 6 1h30 240 

Total 12 27h 310 

 

Formação Externa na Delegação Centro 

Modalidade Ações Carga Horária Formandos 

Workshop 1 3h 15 

Ação de informação 8 
5 ações de 1h 

3 ações de 1h30m 
298 

Total 9 12h30 313 

 

Formação Externa na Delegação da Madeira 

Modalidade Ações Carga Horária Formandos 

 

Ação de formação 
3 21h | 25h | 8h 48 

Workshop 2 3h 3 

Ação de informação 10 1h 50m 111 

Conferência: 

“Da Ação Refletida à 

Mudança: Respostas 

Adaptativas Face ao 

Envelhecimento 

Perturbado. 

1 8h 45m 80 

Total 16 87h 05m 242 

 

Total Nacional 207 643h 35m 7908 
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1.2 – FORMAÇÃO INTERNA 

No âmbito da formação interna, registou-se a seguinte atividade: 

Formação Interna 

Modalidade Carga Horária Local Formandos 

Ação de formação 

“Em contexto de trabalho” 

 
46h Casa do Alecrim 1 

“Cuidados a Prestar nas Demências” 9h Sede 10 

“Introdução à Moderação de Grupos de 

Suporte para Cuidadores” 

 

12h Sede 1 

Workshops/Encontros/Seminários/Congressos 

Workshop 

 

“Posturas, transferências e 

mobilizações” 

6h 

 

Delegação Centro 

 

7 

Workshop 

"Abordagem Centrada na Pessoa com 

Demência" 

3h 
Sede 

Casa do Alecrim 
10 

Workshop 

"Estratégias nas Atividades de Vida 

Diária" 

3h 
Sede 

Casa do Alecrim 
12 

Workshop 

“Moderação de Grupos de Suporte para 

Cuidadores: Reflexão e Follow Up” 

4h Sede 1 

Workshop 

"Relações Interpessoais" 
3h Sede 9 

Workshop 

"Comunicação e Assertividade na 

Doença de Alzheimer" 

3h Sede 11 

Workshop 

“Utilização da música em Pessoas com 

Demência” 

3h Sede 3 

Workshop 

"Aspetos Jurídicos" 
3h 

Sede 5 

workshop "Testamento Vital" 3h 

Workshop "Demências: Alterações 

Cognitivas, Funcionais e 

Comportamentais" 

3h Sede 8 

Workshop "Estimulação Cognitiva na 

Demência" 

 

3h 

 

Sede 
3 

Workshop “Nutrição” 3h Sede 5 

Workshop “Ocupação” 3h Sede 6 



 

   
12 
 

www.alzheimerportugal.org  

  

Workshop “Prevenção de Quedas” 3h Sede 8 

Ação de informação 

“Breve abordagem sobre o papel do 

cuidador no período da alimentação” 

1h Casa do Alecrim 11 

4º Encontro de Profissionais “Cuidados a 

prestar na demência: Uma abordagem 

prática e integrada” 

7h 
Cuidar Melhor 

Centro Olga Cadaval 
11 

I Encontro Nacional Doenças 

Neurodegenerativas 
8h 

Palácio dos Desportos 

Torres Novas 
8 

 

Formação Interna realizada por entidades externas 

Modalidade Carga Horária 
Entidade 

Formadora/Local 
Formandos 

Ação de Formação 

"Perspetivas Lúdicas e Terapêuticas 

do Snoezelen no Idoso” 

 

8h 

Instituto de Ciências 

Biomédicas Abel Salazar 

Universidade do Porto 

CASO50+; CA50+; 

UNIFAI; 

1 

Programa Gestão e Qualidade 

“Acrescentar valor no sector social” 
60h 

Escola Jerónimo Martins 

e Fundação Manuel 

Violante 

4 

curso 

“Coordenação de Ajudantes de 

Ação Direta” 

54h 

Federação das 

Instituições de Terceira 

Idade 

1 

 

curso “Formação Pedagógica Inicial 

de Formadores” 
94h 

NHK – Formação e 

Novas Tecnologias 

Unipessoal Lda. 

1 

curso 

“Formação de E-formadores 

Evolui.com” 

20h EVOLUI.COM 1 

Interdição e Inabilitação 4h 
Casa do Brasil - 

Santarém 
2 

Apresentação do PROCOOP 4h 
Segurança Social 

Fórum Lisboa 
2 

3º Laboratório do Voluntariado 

“Desafios do voluntariado: ética e 

comunicação na gestão de 

parceiras” 

6h 

Confederação 

Portuguesa do 

Voluntariado e GRACE 

1 

Musicoterapia e Neurociência 

X Encontro Internacional de 

Musicoterapia 

8h 

Associação Portuguesa 

de Musicoterapia/ 

Universidade Lusíada 

1 

Congresso de Cuidados 

Continuados e Paliativos 
9h 

Instituto São João de 

Deus/ 

Lisboa 

1 



 

   
13 
 

www.alzheimerportugal.org  

  

IV Jornadas Neuropsicologia 

Aplicada 
7h Universidade Lusófona 1 

Projeto Mentha 7 h Projeto Mentha 3 

1º Encontro de Cuidados Paliativos 

do Aces Lezíria 

“Olhar o Presente, Alinhar o Futuro” 

4h 

Instituto Politécnico de 

Santarém / 

Auditório da Escola 

Superior de Educação 

2 

Seminário LX- IPSS- Promotoras da 

saúde- UDIPSS 
4h ISCTE 1 

31ª Reunião do GEECD 15h 

Museu do Oriente/ 

Grupo de Estudo 

Envelhecimento Cerebral 

e Demências 

3 

Summer School “Humanização e 

cuidado: da arte de cuidar” 
9h 

Universidade Católica 

Portuguesa 
2 

“Intervenção multissensorial e 

perspetivas terapêuticas do 

Snoezelen” 

25h 
Associação Internacional 

de Snoezelen 
1 

Alzheimer Global Summit Lisbon 

2017 
13h Fundação Champalimaud 18 

27ª Conferência Alzheimer Europe 17h Alzheimer Europe 2 

XX Seminário Nacional 

“Cérebro e Ética” 
8h30 

Conselho Nacional de 

Ética para as Ciências da 

Vida/ Fundação Calouste 

Gulbenkian 

3 

8.º Encontro Internacional 

Psicogeriátrico 
12h 

Associação para o 

Desenvolvimento em 

Investigação em Saúde 

Menta/l Cérebro & Mente 

1 

Evento “Nós, Cuidadores” 6h Fundação Aga Khan 1 

Formação de Curta Duração 

“Transformação digital na Saúde – 

Registo saúde eletrónico” 
2h 

Serviços Partilhados do 

Ministério da Saúde 
1 

Ciclo de conferências “Conversas no 

Campus sobre saúde: 

Aconselhamento e apoio jurídico na 

“abordagem terapêutica” das 

doenças neurodegenerativas 

2h 
Campus Neurológico 

Sénior 
1 

Workshop “Novas ferramentas para 

a promoção de produção artística 

das pessoas com deficiência” 

2h 

Fundação LIGA – 

Casalinho da 

Ajuda/Associação 

Nacional de arte e 

criatividade de e para 

Pessoas com Demência 

1 
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Em conclusão, a nível nacional, o total apurado com as atividades formativas foi de 

18.593,16€. 

 

2 – PROJETOS  

A área de projetos do DFP tem como principal objetivo a submissão de candidaturas 

a financiamento. As candidaturas podem traduzir-se em Prémios de Mérito ou em 

Projetos de Intervenção, sendo que estes últimos são realizados de acordo com a 

respetiva candidatura. As candidaturas apresentadas, na sua maioria, refletem a 

colaboração entre o DFP e os outros departamentos da Alzheimer Portugal.  

 

Projeto Objetivo 
População-

alvo 
Verba apurada (€) 

INR - Apoio ao 

Funcionamento 

Apoio ao Funcionamento da 

AP 
 22.045,44€ 

INR Projetos 

Informar e Apoiar Mais Todos 17.675,98€ 

Memo e Kelembra nas 

Escolas 

Cuidadores e 

crianças 
16.216,35€ 

Melhoria da Qualidade de 

Vida das Pessoas com 

Demência e Famílias 

Cuidadores e 

Pessoas com 

Demência 

16.493,24€ 

Apoio C. M. Lisboa 

Apoio Financeiro CAD 

Cuidadores e 

Pessoas com 

Demência 

31.125,95€ 

Apoio Financeiro SAD 
População em 

geral 
36.087,98€ 

Apoio Financeiro 

SCE 

População em 

geral 
3.563,00€ 

Frota Solidária Montepio 
Carrinha para CAD e SAD 

Lisboa 

Pessoas com 

Demência 
A aguardar 

Missão Continente 
Com Aromáticas me 

Conquistas, Delegação RAM 

Cuidadores, 

Crianças, 

Pessoas com 

Demência, 

Comunidade 

do Bairro 

A aguardar 

Wiki(in)care, IPS Setúbal Plataforma Virtual Todos A aguardar 

Prémio de Boas Práticas de 

Envelhecimento Ativo e 

Saudável 

Delegação Centro - A aguardar 

Prémio Saúde Sustentável Casa do Alecrim - 
Passagem à 2.ª Fase. 

Considerou-se não ser 
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possível avançar. 

Prémio Fidelidade Passeio da Memória 

Cuidadores e 

Pessoas com 

Demência 

A aguardar 

SIC Esperança (25 Anos 

SIC) 

“Café Memória faz-se à 

estrada” 

Cuidadores e 

Pessoas com 

Demência 

A aguardar 

 

 

Resultados dos Projetos INR 

(Sede, Delegação Norte, Delegação Centro, Núcleo Ribatejo, Serviços de Lisboa) 

Informar a Apoiar Mais 

Pessoas abrangidas pelo apoio telefónico, presencial, consultas, carta e email 

Verificou-se aumento do número de respostas dadas. Para cada 

beneficiário podem ter sido realizadas várias diligências 

Primeiro contacto: 

2859 – Sede 

 

Diligências dos restantes serviços 

após encaminhamento da Sede: 

 

431 – GAPS; 

112 – Núcleo do Ribatejo; 

41 – Delegação Norte; 

17 – Delegação Centro. 

Memo e Kelembra nas Escolas 

Alunos sensibilizados nas escolas 

Verificou-se ligeira diminuição do número de alunos sensibilizados, 

dada a dificuldade de disponibilizar técnicos para agendamento de 

sessões nas escolas 

 

6524 – Sede 

135 – Núcleo Ribatejo 

836 – Delegação Norte 

13 – Delegação Centro 

Total – 7508 

 

Em 2016: 

7542 – Sede 

300 – Núcleo Ribatejo 

446 – Delegação Norte 

Total - 8288 

 

 

 

Em conclusão, em 2017, o montante alcançado com a formação foi de 145 

207,94€. Em 2016, o montante angariado foi de 98 348,00€.   
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De referir ainda que o DFP se articulou com os outros departamentos, fez a gestão 

do Centro de Documentação, articulou-se com o INFARMED, com a Comissão 

Científica, com Gabinetes de Apoio e com estudantes. 
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III - DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES PÚBLICAS  
 

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 e Núcleos, 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 é também responsável pela gestão da 

estrutura de Associados da Alzheimer Portugal e pela Bolsa de Voluntários, como 

adiante se especifica.  

1 - SUPORTES DE COMUNICAÇÃO  

Em todos os seus suportes de informação, a Alzheimer Portugal pretende divulgar 

informações: 

 sobre a Alzheimer Portugal; 

 sobre iniciativas levadas 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 

Site da Alzheimer 

Portugal 

De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2017, verificou-se um total de  

485 984 visitas ao site da Alzheimer Portugal, num total de 379 675 

diferentes visitantes. 
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Destes, 76% são novos visitantes e, por sua vez, 24% são pessoas que 

visitam o site mais do que uma vez. 

 

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 60% do 

número de visitas. Em segundo lugar, com 35% dos visitantes, encontramos 

o Brasil e em terceiro, com 0,85%, os EUA; 

Newsletter Eletrónica 9968 subscrições 

Página no Facebook 

da Alzheimer 

Portugal 

79 321 gostos 

 

77 504 seguidores 

Instagram 1915 seguidores 

Twitter 566 seguidores 

Boletim 

Quadrimestral da 

Alzheimer Portugal 

4 edições 

 

Tiragem 6000 exemplares 

 

2 – PASSEIO DA MEMÓRIA 2017 

O Passeio da Memória é o grande evento anual da Alzheimer Portugal, que assinala 

o Dia Mundial da Pessoa com Doença de Alzheimer. Consiste numa caminhada 

solidária, revertendo os fundos das inscrições na íntegra para a Alzheimer Portugal.  

Em 2017, o Passeio da Memória teve lugar em 19 cidades: 

 16 de Setembro: Viseu 

 17 de Setembro: Aveiro, Barreiro, Beja, Cabeceiras de Basto, Matosinhos, 

Oeiras, Portimão, Póvoa de Varzim, Resende, Tavira, Viana do Castelo, Vila 

do Conde 

 21 de Setembro: Pombal 

 24 de Setembro: Alcochete, Braga, Campo Maior, Lagos, Penafiel 

Objetivos 

 Informar e alertar para a importância de se reduzir o risco de desenvolver 

demência, para os sinais de alerta da Doença de Alzheimer e, sobretudo, 

para a importância do diagnóstico atempado; 

 Chamar a atenção da população portuguesa, dos meios de comunicação 
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social e dos decisores políticos para o grave problema das demências em 

Portugal; 

 Atrair um maior número de pessoas que se tornem associados e seguidores 

da Alzheimer Portugal. 

Organização 

O Departamento de Relações Públicas foi responsável pela organização e realização 

de todas as diligências necessárias para a concretização do evento anual da 

Alzheimer Portugal, assumindo a coordenação a nível nacional de todos os locais 

onde se realizou o "Passeio da Memória". 

 

Locais Participantes Valor total angariado 

Aveiro 81 470,00 € 

Pombal 133 937,10 € 

Viseu 213 950,00 € 

Braga 87 460,00 € 

Cabeceiras de Basto 35 175,00 € 

Matosinhos 83 390,60 € 

Penafiel 241 1.225,00 € 

Póvoa de Varzim e Vila do Conde 337 1.605,00 € 

Resende 60 300,00 € 

Viana do Castelo 21 205,00 € 

Alcochete 108 740,00 € 

Barreiro 60 295,00 € 

Beja 80 410,00 € 

Campo Maior 83 485,00 € 

Lagos 70 455,00 € 

Oeiras 250 3.511,00 € 

Portimão 20 100,00 € 

Tavira 48 1.065,00 € 

   
Total 1432 13 778,70 € 

 

3 - CAMPANHA “MEMÓRIAS PARA GUARDAR” 

A Alzheimer Portugal assinalou o Mês Mundial da Pessoa com Doença de Alzheimer 

com uma campanha que pretendeu despertar a atenção da população portuguesa 

para a problemática das demências, que afeta mais de 180.000 pessoas no nosso 
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país.  

A campanha, com o mote “A memória que eu gostaria de guardar..." teve início no 

dia 1 de setembro, com um vídeo do Presidente da República, Marcelo Rebelo de 

Sousa.  

Várias figuras públicas, atores, animadores de rádio, deputados, jornalistas e 

bloggers aderiram também ao convite da Alzheimer Portugal e partilharam nas 

redes sociais a sua memória mais importante. 

A associação convidou, assim, todos os portugueses a gravarem um vídeo em que 

partilhassem uma memória. O desafio era gravar um vídeo que começasse com a 

frase "A memória que eu gostaria de guardar...", partilhá-lo nas redes sociais, 

usando as hashtags #memoriasparaguardar e #passeiodamemoria, e desafiando 3 

amigos a fazerem o mesmo. 

Ao longo do mês de setembro, a Alzheimer Portugal partilhou na sua página no 

Facebook e no seu canal no Youtube os diversos vídeos. No total, foram publicados 

58 vídeos, que alcançaram as 8.800 visualizações no youtube e as  100.490 

visualizações no Facebook. 

 

4 - GESTÃO DE ASSOCIADOS 

Em 2017, o Gabinete de Relações Públicas continuou a ser responsável pela gestão 

da estrutura de Associados da Alzheimer Portugal, procurando gerir a respectiva 

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 2017, a Alzheimer Portugal contava com 11.392 

associados, destes sendo ativos 9.638. Estes números representam 510 novos 

associados ao longo do ano. 

 

5 - BOLSA DE VOLUNTÁRIOS 

O Departamento de Relações Públicas é responsável pela Gestão da Bolsa de 

Voluntários da Alzheimer Portugal, que incluiu as seguintes atividades: 



 

   
21 
 

www.alzheimerportugal.org  

  

 Publicação de anúncios de voluntariado; 

 Entrevista e seleção de voluntários; 

 Organização, em conjunto com o Departamento de Formação e Projetos, da 

Ação de Formação para integração dos voluntários; 

 Acompanhamento dos voluntários no trabalho de apoio à gestão da base de 

dados de associados. 
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IV - PROJETO “CUIDAR MELHOR” 

O projeto deu continuidade às atividades dos Gabinetes Cuidar Melhor de Cascais, 

Oeiras e Sintra com financiamento dos respetivos municípios, ao mesmo tempo que 

visou a consolidação da rede Cuidar Melhor, promovendo a ampliação do âmbito 

geográfico de intervenção. No que respeita à expansão geográfica dos Gabinetes de 

Apoio Cuidar Melhor, celebrou-se um protocolo de colaboração com o município de 

Peniche e iniciaram-se negociações com o município de Almada. 

Os gabinetes apoiaram 244 novos cuidadores e, indiretamente, o mesmo número 

de pessoas com Demência. 

Prestaram ainda 591 serviços clínicos, ou seja, avaliações neuropsicológicas, 

sessões de estimulação cognitiva para pessoas com demência e consultas de apoio 

psicológico para cuidadores, a preços sociais. 

Realizaram-se 25 ações de formação para cuidadores familiares e profissionais, 19 

ações de divulgação e 25 ações de informação e sensibilização da comunidade, que 

geraram um ganho de 5 909,55 euros. 

Por outro lado, este projeto assegurou ainda a expansão da Rede Cafés Memória, 

que nos últimos anos tem vindo a crescer de forma expressiva. Durante o ano, 

concretizou-se o lançamento de mais cinco unidades: Leiria, Sintra, Évora e Lisboa, 

no Campo Pequeno e em Marvila. Neste momento, estão a funcionar em Portugal 

18 Cafés Memória, que contaram com 914 participantes e 2639 participações, 

maioritariamente de cuidadores de pessoas com demência, assim como 248 

convidados, tendo colaborado um número alargado de voluntários que trabalharam 

4928 horas no âmbito desta rede de apoio.  

Realizou-se também o convívio anual com os voluntários dos Cafés Memória da 

Grande Lisboa e o 2º Encontro de Equipas Técnicas dos Cafés Memória, em Oeiras.     

Destaca-se ainda a participação de dois elementos da equipa do projeto na Cimeira 

Mundial de Alzheimer na Fundação Champalimaud, em Lisboa, e na 27ª 

Conferência da Alzheimer Europe, em Berlim, para apresentação de dois posters 

com resultados de dois estudos realizados com a colaboração de duas colegas da 

Escola Superior de Educação de Viseu. Um dos posters representou o impacto do 

Café Memória nos voluntários, denominado “Memory Café changes the life of 

volunteers: more personal growth, learning about dementia and social 
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participation” . O outro poster espelhou o impacto da intervenção nos cuidadores 

com o título “The Memory Café experience in Portugal: reasons for attending and 

impact on caregivers’ lives”.   

No âmbito da Rede Cuidar Melhor, sublinha-se a realização da quarta edição do 

Encontro de Profissionais “Cuidados a prestar na demência – uma abordagem 

prática e integrada”, realizada no Centro Cultural Olga Cadaval, em Sintra, que 

contou com 245 participantes. Foi concebido o terceiro folheto informativo criado 

pela Coordenação da Rede Cuidar Melhor “Respostas e Apoios para Pessoas com 

Demência e seus Cuidadores”. 

Finalmente, importa referir que o projeto Cuidar Melhor conta atualmente com mais 

de 50 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 do vários eixos de 

intervenção do projeto Cuidar Melhor em 2017 e os resultados consolidados desde 

o seu início, em 2013. 

 

Eixo Intervenção Serviços/Atividades 2017 
Consolidado 

2013/2017 

Diagnóstico Social Entidades visitadas 6 136 

Gabinetes de Apoio 

Cascais 

Oeiras 

Sintra 

Informação e encaminhamento telefónico  

 Atendimentos beneficiários 
396 1675 

Informação e encaminhamento presencial  

Atendimentos beneficiários 
114 527 

Informação e encaminhamento por e-mail  

Atendimentos beneficiários 
15 77 

Consultas Apoio Jurídico  

Consultas beneficiários 
10 85 

Ações Formação Cuidadores Familiares  

e Profissionais – Participantes 
379 1.054 

Divulgação 

Apresentações Cuidar Melhor e Café 

Memória  

Participantes 

1.578 6106 

Site Cuidar Melhor -- 8461 

Sensibilização 

Comunidade 

Distribuição material informativo em 

eventos e ações 

10.000 folhetos - 5% 

500 3870 

Eventos de Sensibilização Cuidar Melhor  1.353 5.512 
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e Café Memória – Participantes 

Cafés Memória 

Participantes 914 2.500 

Voluntários Formados 163 485 

Convidados 248 858 

TOTAL 5676 31 346 

 

 

Devido à reformulação do site, não foi possível contabilizar o número de 

utilizadores em 2017. De referir que relativamente aos dados consolidados do Café 

Memória, estão em falta os referentes aos meses de setembro a dezembro para o 

Café Memória de Braga. 
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V – CASA DO ALECRIM – CA 
 

A Casa do Alecrim manteve em funcionamento todas as suas valências, a saber, Lar 

- Estrutura Residencial para Idosos (ERPI) -, Centro de Dia (CD) e Serviço de Apoio 

Domiciliário (SAD), cuidando de utentes com demência, em estreita colaboração 

com as famílias, e disponibilizando serviços individualizados e adaptados à 

realidade pessoal, familiar, biopsicossocial e no respeito pela identidade e dignidade 

pessoal.  

É um equipamento de referência a nível nacional que cuida de pessoas com 

demência em todas as fases da doença, em que a humanização tem um papel 

muito significativo. 

 

1 – LAR  - ERPI 

A estrutura funcionou com lotação esgotada. A média etária dos utentes foi de 82 

anos. A predominância de doentes é do sexo feminino. Demos total atenção à 

evolução da patologia dos utentes e ao aumento do grau de dependência, sendo 

que 67% dos utentes já se encontram em fase severa da doença. A maior parte já 

perdeu autonomia na alimentação, bem como a nível da incontinência. Diariamente 

assegurámos assistência médica e serviços de enfermagem. Realizámos sessões de 

fisioterapia, terapia ocupacional e musicoterapia, tendo sido assegurado o 

fornecimento de medicamentos, fraldas e outros serviços. A pontuação média da 

avaliação de satisfação atribuída ao Lar foi de 4, o que corresponde a “muito 

satisfeito”. 

Os indicadores de saúde estão diretamente relacionados com a assistência médica e 

os serviços de enfermagem diários. No entanto, ocorreram 36 quedas. 

Relativamente a úlceras de pressão, houve um aumento significativo nos utentes 

com maior dependência.  As feridas traumáticas são recorrentes devido à idade. 

Ocorreram algumas infeções urinárias originadas pela doença e também pelo 

avanço da idade, apesar da supervisão dos cuidados de higiene e da insistência na 

hidratação. A descompensação de utentes em período noturno foi muitas vezes 

resolvida pelo serviço de enfermagem, evitando-se deslocações às urgências 

hospitalares.  

Em lista de espera registámos 414 pedidos. 
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2 – CENTRO DE DIA - CD 

Mantivemos a lotação esgotada. O CD apoiou 15 utentes, tendo integrado uma 

média de 6 utentes mais autónomos do Lar. A maioria dos utentes apresentou 

declínio global com aumento significativo de dependência, dada a progressão da 

doença.  

O CD assegurou: 

- Concretização dos planos individuais de intervenção; 

- Reunião semanal com equipa técnica para discussão de casos clínicos; 

- Concretização de sessões de terapia ocupacional; 

- Contactos frequentes presenciais ou à distância com cuidadores informais, 

relativamente a envolvimento em atividades, medicação,  e outros; 

- Monitorização de estágios curriculares. 

O CD cumpriu o plano de atividades semanal que contempla, no mínimo, 3 

atividades terapêuticas diárias para cada utente, salientando-se ainda a realização 

de sessões individuais. 

 

Realizaram-se ainda 39 sessões de «Tardes de Poesia», da responsabilidade de 

uma voluntária.  

Foram desenvolvidas e mantidas parcerias com entidades externas, nomeadamente 

com a Câmara Municipal de Cascais,  no sentido de se poderem concretizar os 

seguintes projetos: 

- “A fauna e a flora reavivam a memória” (CMC e CERCICA) - financiado pela CMC;  

- 10 sessões terapêuticas em parceria com a CERCICA ao nível do projeto «Horta 

Comunitária da Casa do Alecrim». 

Atividades Terapêuticas de Grupo Sessões semanais Sessões/ano 

Terapia Ocupacional 12 312 

Psicologia 6 220 

Fisioterapia 5 131 

Musicoterapia 1 48 

TOTAL 24 711 
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- Projeto Intergeracional Musicoterapia: Escola das Areias; 

- Projeto “Entre Gerações” – parceria com a Escola Superior de Saúde do Alcoitão; 

- Projeto “ENVOLVE-TE” – Centro Cultural de Cascais.  

Estes 3 projetos realizaram-se sem custos associados. 

Em lista de espera registámos 79 pedidos. 

 

3 - SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO – SAD 

O SAD deu apoio a uma média de 49,3 utentes durante os 12 meses, tendo em 5 

meses alcançado 50 utentes. Registaram-se 79 inscrições, entraram 40 utentes e 

saíram 30. Assumimos o apoio aos utentes e cumprimos os contratos referentes a 

todas as respostas sociais e à monitorização de estágios curriculares. 

Foram prestados 3076 serviços, numa média de 256 mensais. Foram realizadas 73 

visitas domiciliárias pela técnica responsável. Demos resposta a todos os pedidos e 

necessidades dos utentes, a saber: cuidados de higiene e conforto pessoal; 

fornecimento e apoio nas refeições, bem como dietas com prescrição médica; 

higiene habitacional do espaço individual do utente; apoio na toma de medicação; 

companhia; acompanhamento ao exterior; aquisição de bens e serviços; apoio 

social; apoio psicológico; fisioterapia; terapia ocupacional; tratamento de roupas de 

uso exclusivo do utente. 

Implementámos, com financiamento da Câmara Municipal de Cascais, o projeto de 

formação e supervisão «Pensar para melhor cuidar –Alecrim», que visa a melhoria 

da dinâmica da equipa, através da orientação/supervisão das auxiliares de ação 

direta e dos técnicos afetos à equipa de apoio domiciliário.  

A pontuação média da avaliação de satisfação atribuída ao SAD foi de 4, o que 

corresponde a “muito satisfeito”.  

Em lista de espera, registámos 19 pedidos. 

A Casa do Alecrim contou, ainda, com várias parcerias, a saber: 

Parceiros Âmbito da Parceria Atividades desenvolvidas 

Instituto de Segurança Social Protocolo de cooperação Financiamento 

Câmara Municipal de Cascais Plataforma SAD+ 
Financiamento/atividades/linhas de 

financiamento 

Câmara Municipal de Cascais Qualificação dos CD Financiamento/atividades/linhas de 
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financiamento 

Câmara Municipal de Cascais Sustentabilidade da ERPI 
Financiamento em função da 

caracterização dos utentes 

Agrupamento de Escolas de 

Alapraia 

Atividade intergeracional; 

estágios do Curso Vocacional 

de Saúde 

8 estágios 

Escola Vale do RIO 

Estágios de Curso Técnico de   

auxiliar de saúde e Curso 

Técnico de apoio psicossocial 

11 estágios curriculares 

Instituto de Emprego e 

Formação Pessoal 

Financiamento medidas 

de contratação 

3 estágios de emprego 

1 prémio emprego 

1 medida estímulo 

Escola Superior de Saúde de 

Beja 
Estágio TO 2 estágios 

Escola Superior de Saúde de 

Alcoitão 

Estágio TO 

Sessões intergeracionais 

3 estágios 

23 estágios 

Clínica Joaquim Chaves Recolhas e análises Rotina e em situação de doença 

 

Os serviços administrativos da CA foram responsáveis, entre outras, pela tarefa da 

faturação das mensalidades dos utentes, bem como pela gestão dos fundos de 

maneio dos clientes da ERPI. 

Mantivemos um grupo de 12 voluntários que receberam da parte da Câmara 

Municipal de Cascais, em cerimónia pública, um diploma «pelo inestimável trabalho 

prestado à comunidade» e que estiveram envolvidos em:  

Nº de voluntários Atividades 

1 Tardes de poesia (2 horas/semana) 

6 Apoio na atividade e companhia (6 horas/semana) 

1 Apoio administrativo (3 horas/semana) 

3 Arranjos no equipamento (4 horas/semana) 

1 Grupo de suporte (2 horas/mês) 

Contámos com as visitas de dois voluntários, um 4 horas semanalmente e outro 8 

horas mensalmente, que realizaram pequenos trabalhos de que resultou grande 

poupança, tendo em conta o número de reparações necessárias num espaço 

utilizado diariamente por número significativo de pessoas.  

Procedemos à receção, acompanhamento e avaliação, em conjunto com escolas, do 

trabalho desenvolvido por 27 estagiários curriculares.  

A Casa do Alecrim proporcionou, ainda, 13 visitas institucionais de parceiros. 
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Finalmente, salientamos o excelente apoio e a supervisão de um voluntário, 

membro dos corpos sociais da Alzheimer Portugal, que se tem revelado 

imprescindível na análise de problemas/triagem de soluções referentes à 

manutenção de equipamentos e outros trabalhos.  
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VI - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE LISBOA 

– SDL 
 

O enfoque do DSL foi, como habitualmente, nos utentes e famílias, procurando-se 

respeitar o seu bem estar, segundo o modelo de cuidados centrados na pessoa, 

promovendo parcerias sustentáveis, trabalhando em rede e garantindo apoio 

psicossocial.  

Prestámos apoio aos cuidadores familiares dos utentes, através do funcionamento 

do Grupo de Ajuda Mútua, do Grupo Competências e Estratégias, do Grupo de 

Suporte e de respostas de alívio e promotoras de bem estar, tais como, a título de 

exemplo, sessões de Terapia Reiki, através da Associação Nacional de Reiki. 

Mantivemos parcerias com a Escola Básica de Vale de Alcântara, a Unidade de 

Saúde Familiar de Santo Condestável, a Associação Casapiana de Lisboa,  a 

Sociedade Portuguesa de Arte terapia, o Banco Alimentar e Banco de Bens Doados 

e a Universidade Lusíada.  

Realizámos iniciativas não previstas, como a visita do Presidente da República ao 

Centro de Dia e a organização de um Concerto Solidário para assinalar o Dia 

Mundial da Pessoa com Doença de Alzheimer, que contou com a presença de 700 

pessoas. Ambas foram relevantes pela oportunidade de reflexão sobre questões 

centrais relacionadas com as demências.  

Participámos ainda no trabalho em rede com as Juntas de Freguesia de Ajuda, 

Avenidas Novas, Santa Maria de Belém, Alvalade, Campo de Ourique, São 

Domingos de Benfica, Estrela, Campo de Ourique e Santo António.  

Participámos também no projeto Europeu EuroHealthy e na formação de Gestão de 

Qualidade, iniciativa de capacitação na área da qualidade, levada a cabo pela CML e 

pela Fundação Manuel Violante. 

A comparticipação financeira do ISS e a participação em projetos garantiram, em 

parte, a sustentabilidade financeira do DSL, tal como as candidaturas submetidas 

aos projetos do INR e da CML.   

Verificaram-se várias admissões e saídas de utentes, destacando-se a tendência 

crescente para a prevalência de institucionalização em lares, o que gerou mais 

avaliações para admissão de outros utentes, embora alguns tenham desistido de 

entrar porque os familiares alegaram terem sentido falta de segurança no bairro, 

problema que se verificou também com alguns colaboradores, causando desgaste 
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na equipa. As diligências para a deslocalização do DSL para outro bairro foram, no 

entanto, infrutíferas.  Temos consciência de que a localização é um problema grave 

que interfere na escolha.  

Participámos na Rede Social de Ação Local de Lisboa, onde fazemos parte da 

comissão executiva do Grupo dos Idosos e da Saúde Mental. 

O Programa de Apoio na Incontinência (PAI) apoiou 92 associados economicamente 

frágeis. Esta ajuda deve-se à realização da Venda de Natal, cuja receita reverte na 

íntegra para este programa, graças a uma equipa incansável de voluntárias.  

Apostámos ainda na formação, contribuindo para a motivação e sentido de 

pertença dos colaboradores, com a realização de 3 ações de formação para a 

equipa de Auxiliares do CD, SCE e SAD.  

De seguida, são descritas com algum pormenor as atividades da responsabilidade 

das respostas sociais: 

 Área Social e de Programas Sociais 

 Centro de Dia Prof. Dr. Carlos Garcia - CD 

 Serviço de Apoio Domiciliário - SAD 

 Serviços Clínicos Externos- SCE (onde se inclui o Centro de Atividades 

Terapêuticas - CAT) 

 

1 - ÁREA SOCIAL E DE PROGRAMAS SOCIAIS 

A Área Social do DSL contempla o GAPS - Gabinete de Apoio Psicossocial, o 

Programa de Apoio na Incontinência (PAI), o Programa Ajudar é Cuidar, o Banco de 

Ajudas Técnicas e ainda a Venda de Natal. 

 

GAPS de Lisboa – Gabinete de Apoio Psicossocial 

Atividades desenvolvidas Resultados 

Atendimentos Psicossociais 
819 [53 presenciais+ 814 telefónicos] e 527 

diligências 

Atendimentos a candidatos a voluntariado 1 

Bolsa de Auxiliares 30 ações 

Triagem e encaminhamentos de solicitações 119 (para CD, SAD, SCE) 
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sociais 

Participação nas Atividades do CLAS LISBOA 18 reuniões 

Voluntariado no GAPS 88 horas 

 

Programas/Atividades Sociais 

Programa Beneficiários Resultados 

Programa Apoio na 

Incontinência – PAI 

92 associados 

144€ /associado 

 

Valor da Venda de Natal de 2016 = 12 450€ + 

Donativo de 1154,14€ 

Total = 13 604,15€ (montante utilizado em 2017) 

Programa Ajudar é 

Cuidar 
158 

Relatórios/Contatos  836 

Banco Ajudas 

Técnicas (AT) 

Atendimentos  196 

AT cedidas 22 

AT devolvidas 10 

Equipamentos doados  6 

Venda de Natal 
Resultados finais 

apurados em 2018 

- Realização de Venda de Natal e Venda Solidária 
 

-Articulação com a equipa de voluntárias que 

organizam há largos anos a Venda de Natal, cujo 

valor angariado reverte para o PAI 

 

2 - CARACTERIZAÇÃO DOS UTENTES DOS SERVIÇOS DE LISBOA 

 

RESPOSTAS 

SOCIAIS U
te

n
te

s
  

Média 

Idade 

Género Integrações e Encerramento 

 

M 

 

F 

C
ô

n
ju

g
e
 

F
il

h
o

/
a

 

O
u

tr
o

  

A
d

m
is

s
õ

e
s
 

S
a
íd

a
s
 

E
n

c
e
r
r
a
d

o
s
 

 

Motivos 

Centro de Dia 

“Professor 

Dr. Carlos 

Garcia” 

26 77 10 16 11 15 - 12 12 2 

1  falecimento 

7 institucionalizações 

4 agravamentos da 

mobilidade 

14 avaliações 

Serviço de 

Apoio 

Domiciliário 

– SAD 

27 83 8 19 15 12 - 9 9 4 

1 falecimento 

4 institucionalizações 

13 avaliações 

Serviços 

Clínicos 

Externos – 

SCE 

22 76 11 11 13 8 1 12 18 4 

6  valências CD 

3 institucionalizações 

9  agravamentos/    

doença 

16 avaliações 
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Verificámos que apenas 4 utentes se mantiveram a frequentar o CD durante todo o 

ano, o que gerou grande rotatividade na entrada/saída de utentes.  A utente mais 

nova tem 56 anos.   

No serviço de SAD, permaneceram 12 utentes ao longo do ano, sendo que o utente 

mais novo tem 72 anos. O apoio mais antigo do nosso SAD é prestado desde 2007. 

No SCE,  houve número elevado de transições do CAT para o CD. O utente mais 

novo tem 69 anos. 

 

3 - CENTRO DE DIA “PROFESSOR DR. CARLOS GARCIA” - CD 

As atividades desenvolvidas foram bem sucedidas, tendo sido cumprido o definido 

no Acordo de Cooperação com o ISS. Adotámos o modelo de intervenção 

biopsicossocial e sua componente clínica, reforçámos a inclusão dos utentes em 

atividades na comunidade e aprofundámos laços intergeracionais, melhorámos a 

qualidade ao nível dos processos e da metodologia (documentação, reuniões, 

comunicação, etc) e fortalecemos as parcerias já existentes. E criámos, também, 

novas sinergias.  

Revelou-se eficaz a contratação externa do serviço de transporte para os utentes 

de Centro de Dia. 

Atividades desenvolvidas pelo Centro de Dia Professor Dr. Carlos Garcia: 

 Atividades desenvolvidas Resultados 

 

 

Intervenção 

Individual 

Estimulação Cognitiva 43 

Sessões Fisioterapia 178 

Sessões de Snoezelen 19 

Intervenção na saúde 900 

Avaliações e reavaliações multidisciplinares 164 

Apoio psicossocial e psicopedagógico aos cuidadores 351 

Visitas domiciliárias 12 

 

Intervenção em 

Grupo 

Domínio estimulação 

cognitiva 

Grupo de Memória 47 

Terapia de Orientação para a 

Realidade –TOR 
198 

Domínio 

psicomotricidade e 

atividades motoras 

Grupo Movimento 178 

Hidroterapia 11 

Grupo Psicomotricidade 211 

Domínio estimulação 

sensorial e bem estar 
Grupo Relaxamento 15 
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Domínio competências 

sociais 
Grupo Intergeracional 16 

Domínio Atividades 

Ocupacionais –Ateliers 

Música, Culinária, Jardinagem, 

Expressivas, Aniversários 
299 

Atividades 

Comunidade 

Religiosas, Museus, Passeios, 

Cultura 
75 

Total Intervenções em Centro Dia 2716 

 

4 - SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO – SAD   

Os objetivos foram cumpridos, garantindo o apoio prestado num horário alargado e 

num modelo de intervenção baseado nas necessidades atípicas dos utentes com 

demência e em proximidade com o meio familiar, através do acompanhamento e 

realização de visitas domiciliárias pela equipa técnica. Foram organizadas ações de 

formação, que permitiram a aquisição e a reciclagem de conhecimentos da equipa, 

garantindo um serviço de apoio domiciliário especializado.  

A caraterização dos utentes revela que 56% são totalmente dependentes, 26% são 

parcialmente dependentes e apenas 18% são autónomos, o que revela que a 

procura deste serviço incide mais nas fases da doença mais avançadas.  

Foram prestados 9.729 apoios, distribuídos da seguinte forma: 

Serviços prestados Resultados 

Fornecimento de refeições 211 

Apoio na medicação 570 

Apoio na refeição 1171 

Cuidados de higiene e conforto pessoal 3567 

Socialização 1603 

Higiene habitacional 2094 

Serviço especializado – fisioterapia 416 

Intervenção enfermagem – visitas domicliárias 60 

Intervenção social – visitas domicliárias 41 

Total 9729 

 

5 - SERVIÇOS CLÍNICOS EXTERNOS – SCE 

Os objetivos foram na sua maioria cumpridos, à exceção do alargamento a maior 

número de utentes, dado que a manutenção das pessoas avaliadas em fase inicial 

foi de enorme instabilidade. 



 

   
35 
 

www.alzheimerportugal.org  

  

As respostas do SCE para cuidadores, importantes para o alívio dos familiares, 

foram bem sucedidas, com o desenvolvimento de sessões mensais. Mantiveram-se 

as consultas de especialidade, tendo sido alargado o espetro de intervenção com a 

consulta de nutrição. 

No âmbito do SCE e do CAT, realizaram-se as seguintes atividades: 

 Atividades desenvolvidas Resultados 

 

Intervenção Individual 

Estimulação Cognitiva 65 

Intervenção na saúde 18 utentes/610 Intervenções 

Intervenção motora 97 

 

Intervenção em Grupo 

Atividades na comunidade 63 sessões /456 participações 

Atividades Intergeracionais 16/91 participações 

Atividades psicomotricidade e 

motoras (grupo movimento e 

hidroterapia) 

90 sessões/384 participações 

Ateliers [música, jardinagem, 

culinária, de expressão) 
131 sessões/384 participações 

Grupo da Memória 41 sessões / 151 participações 

 

No que respeita às consultas de especialidade existentes para os utentes dos Serviços de 

Lisboa e para Associados da Alzheimer Portugal verificou-se que:             

Tipologia / Atividades Desenvolvidas Resultados 

Atendimento psicológico individual 2 

Grupo Ajuda Mutua 12 sessões/49 participações 

Grupo Competências e Estratégias 8 sessões/39 participações 

Grupo de Suporte 
12 Sessões (30 horas) / 70 participações 

10 Entrevistas individuais/novos participantes 

Sessões de Reiki 7 

Atendimentos-apoio a famílias em diferentes 

domínios social/psicológico e cuidados saúde 
143 

 

Tipologia / Atividades Desenvolvidas Resultados 

Consulta de Psiquiatria 44 

Consulta Nutrição 1 

Avaliações Neuropsicológicas Externas 17 

Avaliações Neuropsicológicas DSL (CAD/CAT) 32 realizadas  (27 SCE + 5 CAD) 

Atendimento psicológico individual 2 

Grupo Ajuda Mútua 12 sessões/49 participações 

Grupo Competências e Estratégias 8 sessões/39 participações 

Grupo de Suporte 12 Sessões (30 horas) / 70 participações 
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10 Entrevistas individuais/novos participantes 

Sessões de Reiki 7 

Atendimentos/apoio a famílias em diferentes 

domínios social/psicológico e cuidados saúde 

143 
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VII – DELEGAÇÃO NORTE 
 

Em 2017, o trabalho desenvolvido foi intenso. Aprofundámos a relação de 

proximidade com estruturas da nossa área de intervenção. O empenho de todos os 

colaboradores foi fundamental à boa prossecução dos objetivos operacionais.  

 

Programa/Serviço Objetivo 
Atividades 

Desenvolvidas 
Destinatários Beneficiários 

Grupo de Suporte 

Apoio psicológico em 

grupo a cuidadores 

informais de Pessoas 

com Demência; 

 

Partilha de 

experiências e 

sentimentos; 

 

Fornecimento de 

informações acerca 

da doença. 

19 grupos de 

suporte com 

apoio e 

orientação de 

Psicóloga. 

 

 

 

Cuidadores 

Informais de 

Pessoas com 

Demência 

90 Cuidadores 

Informais 

Atendimentos 

 

Prestação de 

informações e 

conhecimentos acerca 

das Demências. 

 

Prestação de 

informações sobre os 

serviços da 

Delegação. 

50 Atendimentos 

presenciais 

Cuidadores ou 

Familiares de 

Pessoas com 

Demência 

150 Cuidadores 

ou familiares de 

Pessoas com 

Demência 

Estimulação 

cognitiva 

individual 

Maximização da 

funcionalidade, 

autonomia e 

qualidade de vida das 

Pessoas com 

Demência, durante 

mais tempo; 

 

Prevenção da 

deterioração das 

competências 

cognitivas, 

sensoriomotoras e 

sociais do indivíduo. 

500 sessões de 

estimulação 

cognitiva no 

domicílio; 

 

195 sessões de 

Estimulação 

cognitiva na 

Delegação 

Pessoas com 

Demência 

29 Pessoas com 

Demência 
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Consultas de 

Psicologia 

Prestação de apoio 

psicológico individual 

a Cuidadores 

informais de Pessoas 

com Demência. 

29 Consultas 

Individuais de 

apoio psicológico 

no domicílio; 

 

86 Consultas 

individuais de 

apoio psicológico 

na Delegação. 

 

Cuidadores 

Informais de 

Pessoas com 

Demência 

12 Cuidadores 

Familiares 

Projeto “A 

Kelembra 

Esqueceu” 

Sensibilização dos 

alunos do  1º e 3º 

Ciclos para a 

compreensão da 

doença de Alzheimer 

20 Sessões 

11 escolas 

27 turmas 

Alunos do 3º, 

4º, 8º e 9º anos 

 

Matosinhos, 

Porto, 

Guimarães, 

Viana do Castelo 

e Marco de 

Canaveses 

437 Alunos 

32 professores 

11 auxiliares 

Café Memória 

Porto 

Melhoria da qualidade 

de vida dos 

participantes 

 

Redução do 

isolamento social 

 

Sensibilização para a 

problemática das 

demências 

 

Redução do estigma 

12 Sessões 

Pessoas com 

problemas de 

memória; 

 

Pessoas com 

Demência; 

 

Cuidadores ou 

Familiares de 

Pessoas com 

Demência. 

243 

participantes 

Passeio da 

Memória 

 

Consciencialização 

para a importância do 

diagnóstico precoce 

da doença de 

Alzheimer 

Caminhada de 6 

km e exercícios; 

Rastreios de 

saúde; 

Rastreios 

cognitivos; 

Aula de 

aquecimento; 

 

Aula de Zumba 

Público em geral 84 Inscrições 

Banco de Ajudas 

Técnicas 

Ajudas Técnicas aos 

associados 

Empréstimo de 

equipamentos 
Associados 

Pessoas com 

Demência 
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Formação 

Modalidade Ações 
Carga Horária 

Total 
Formandos 

Workshop 6 18h 81 

Ação de Informação 6 12h 240 

 

 

Centro De Dia 

O Centro de Dia “Memória de Mim” tem acordo de cooperação com a Segurança 

Social para dez utentes, existindo ainda 5 vagas para extra-acordo. 

A equipa é constituída por uma psicóloga, que assume também a Direção Técnica; 

uma terapeuta ocupacional; uma administrativa a meio tempo e quatro ajudantes 

de ação direta.  

Para garantir o bom funcionamento do CD, a direção técnica realiza reuniões 

semanais de equipa com as ajudantes de ação direta e diariamente com a técnica. 

Apresentamos, de seguida, a caracterização da intervenção levada a cabo neste 

Centro de Dia. 

 

Programa/Serviço Objetivo 
Atividades 

Desenvolvidas 

População-

Alvo 

N.º 

Beneficiários 

Centro de Dia 

“Memória de 

Mim” 

Promover a 

estimulação das 

diferentes 

competências 

motoras, 

cognitivas e 

sensoriais junto 

das pessoas com 

Doença de 

Alzheimer e 

outras demências; 

 

Permite ainda 

que, durante um 

maior período de 

tempo, estas 

pessoas se 

Atividade Artesanal 

Atividade Expressiva 

Atividade Lúdica 

Atividade Recreativa 

Atividade  

    Intergeracional 

Atividade Projectiva 

At. Est. Cognitiva   

    Individual e em  

    Grupo 

Est. Multisensorial 

Atelier de Culinária 

Atelier de Jardinagem 

Atelier de Notícias 

Atelier de Cinema 

Atividades 

    Montessori 

Pessoas com 

Demência 

15 Pessoas com 

Demência 
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mantenham 

autónomas, 

realizando as suas 

actividades de 

vida diária, 

dando-lhes um 

maior sentimento 

de bem-estar e 

auto-eficácia. 

Sessão de Movimento 

Sessões Psicomotoras 

Treino AVD's  e  

    AVDI´S 

Sessão  

    Neuropsicologia 

Atelier de Música 

Terapia de Orientação 

    na realidade 

Sessões de  

    Reminiscências 

Saídas ao exterior –  

    Caminhadas  

    diárias sempre que 

    a meteorologia o  

    permite, e saídas 

    programadas  

   (descrito abaixo) 

 

Designação do 

Serviço 
Atividades Desenvolvidas 

Centro de Dia 

“Memória de 

Mim” 

Realização de atendimentos presenciais a familiares interessadas no CD, resposta 

e-mails e telefonemas 

Realização de avaliações de utentes para ingresso no CD – 16 Avaliações 

Participação em reuniões (CLAS e Comissão Social de Freguesia Lavra) 

Participação em reunião da segurança Social - PROCOOP 

Sessão de demonstração do projeto – Cão Vida 

Colaboração em Estudo de Doutoramento em Ciências Forenses –Dra. Carina 

Fernandes 

Sessão de demonstração do projeto -Dia de Cão 

Visita com utentes ao Farol da Boa Nova 

Visita com os utentes ao Senhor de Matosinhos e Igreja 

Visita com utentes às Caves de Vinho do Porto - Sandeman 

Visita com os utentes ao terminal de Cruzeiros no Porto de Leixões 

Inicio do projeto MO.VE (sessão semanal) 

Almoço do 21 de setembro e sessão de risoterapia 

Almoço de Natal e sessão de dança 

 

 

 

 



 

   
41 
 

www.alzheimerportugal.org  

  

 

 

Estágios  

Tipologia de estágio Entidade Parceira 
Nº de 

alunos 
Data 

Estágio curricular de 

Terapia Ocupacional 

Escola Superior de Tecnologia da 

Saúde – Politécnico do Porto 
2 

28/11/2016 

17/02/2017 

e 

15/05/2017 a 

07/07/2017 

 

Caracterização dos Utentes: 

Caracterização dos utentes que frequentaram o Centro de Dia 

2017 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul 
Ag

o 
Set Out 

No

v 
Dez 

N
º
 u

te
n
te

s
 

Acordo com 

SS 
10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 

Vagas não 

comparticip

adas 

0 3 3 0 1 0 0 0 0 1 1 2 

TOTAL 10 13 13 10 11 10 9 10 10 11 11 12 

 

2017 Jan Fev Mar Abril Maio Jun Jul Ago Set. Out Nov Dez 

Nº De 

Utentes 
10 13 13 10 11 10 9 10 10 11 11 12 

Homens 8 9 9 6 7 6 4 4 4 4 3 4 

Mulheres 2 4 4 4 4 4 5 6 6 7 8 8 
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VIII - DELEGAÇAO CENTRO   
 

Ao longo do ano, conseguimos aprofundar a relação de proximidade com estruturas 

da nossa área de intervenção.  Implementámos o projeto “Estimulação Cognitiva 

em IPSS’s”, abrangendo Instituições de Idosos do concelho de Pombal que acolhem 

pessoas com demência, cujas respostas não são suficientes. O projeto sensibiliza 

técnicos das várias instituições para a problemática dos comportamentos 

sintomatológicos da demência, que interagem com pessoas que se encontram 

institucionalizadas e desprovidas de intervenção especializada à sua problemática.  

A avaliação foi positiva e todas as instituições mostraram interesse em aderir, 

apoiando a sua continuidade. 

 

  

Designação Actividades Desenvolvidas Destinatários Resultados 

 

 

Serviço 

Social 

Abertura do processo familiar; 

Estudo diagnóstico das situações; 

Articulação com vários 

serviços/Instituições profissionais de 

Saúde; 

Acompanhamento psicossocial 

Pessoas com demência 

Cuidadores 

296 utentes 

 

2521 

atendimentos 

 

Terapia 

Ocupacional 

Sessões individuais/grupais 

Pessoas com demência 

30 utentes 

2192  

atendimentos 

 

Psicologia 

Apoio psicológico em consulta (avaliação e 

intervenção) 

Pessoas com 

demência/cuidadores 

48 utentes 

 

1670  

atendimentos 

 

 

Fisioterapia 

Fisioterapia ao domicílio para grandes 

dependentes; Fisioterapia em Ginásio; 

Aprendizagem da utilização de ajudas 

técnicas ao domicílio; 

Sessões de relaxamento em sala 

Snoezelen; Aprendizagem do cuidador a 

lidar com a postura do doente; classes de 

movimento 

Pessoas com 

demência/cuidadores 

 

36 utentes 

 

1143  

atendimentos 
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Designação Técnico Atividades Desenvolvidas Destinatários Resultados 

 

 

Snoezelen 

 

 

 

Psicóloga 

Movimento e motivação; 

Libertação de stress; 

Estimulação de emoções positivas, 

como: promoção do desenvolvimento 

da capacidade de 

atenção/concentração, capacidades 

linguísticas e sensoriais 

Pessoas com 

demência 

9 utentes 

 

55 sessões 

Hidroterapia 

 

Fisioterapeuta 

Relaxamento muscular; 

Diminuição da dor e tensão muscular; 

Fundamentos da psicomotricidade 

como a lateralidade; 

Coordenação, ritmo, equilíbrio, 

estrutura temporal e espacial 

Pessoas com 

demência 

 

 

11 utentes 

 

 

81 sessões 

 

 

Projeto 

Serviço 

Dinamizador 

Atividades desenvolvidas Destinatários Resultados 

Projeto de 

Estimulação 

Cognitiva 

Terapia 

Ocupacional 

Atividades psicomotoras 

Pessoas com 

demência das IPSS 

do C/Pombal 

5 sessões 

11 utentes 

Projeto 

“EU SOU NO 

MUSEU” 

 

Psicologia 

Estimulação através da arte 

Ateliers de atividades 

Pessoas com 

demência 

5 sessões 

9 utentes 

Projeto 

“Continuar” 

 

Fisioterapia 

Estimulação de 

competências físicas 

 

Estimulação de 

competências sensoriais 

Pessoas com 

demência em 

estádios mais 

avançados da 

doença. 

 

164 sessões 

5 utentes 

Espaço 

Atualidade 

“Tempo de 

Equipa técnica 

e técnicos 

convidados 

Emitido na última 4º feira de 

cada mês 

Comunidade em 

geral 
5 sessões 



 

   
44 
 

www.alzheimerportugal.org  

  

 

 

Formação 

Modalidade Ações Carga Horária Formandos 

Workshop 1 3h 15 

Ação de informação 8 
5 ações de 1h 

3 ações de 1h30m 
298 

Total 9 12h30 313 

 

O trabalho desenvolvido só foi possível com o empenho da excelente equipa 

multidisciplinar, constituída por 6 técnicos responsáveis pelas atividades nas áreas 

de Serviço Social, Terapia Ocupacional, Psicologia e Fisioterapia, ajudados por 2 

auxiliares de ação direta afetos ao Centro de Dia. 

 

  

Alzheimer” 

Projeto 

“Memórias e 

Recantos” 

Equipa técnica 1 vez por mês 

Doentes de 

Alzheimer 

 

3 sessões 

 

6 utentes 

 

Grupos de 

Ajuda Mútua 

Assistente 

Social 

1 vez por mês 

Troca de experiências e 

aprendizagem de novos 

procedimentos relacionados 

com o cuidar, legitimando a 

experiência de cuidadores 

que vivenciam desafios 

similares. 

Cuidadores 

 

 

9 sessões 

10 utentes 
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IX – DELEGAÇÃO DA MADEIRA  
 

Cumprimos o plano de ação numa linha de continuidade, mas avançando de forma 

positiva. 

Para além das atividades de apoio direto aos utentes e familiares/cuidadores, 

salientamos a presença ativa da nossa Delegação no contexto regional, 

nomeadamente, intervindo em vários órgãos de comunicação social, no sentido de 

sensibilizar e mobilizar a comunidade para a prevenção do risco de demência e para 

o apoio à participação e inclusão das pessoas. 

Neste sentido, estivemos presentes em vários eventos públicos de solidariedade 

social, colaborando na partilha de experiências e no reforço da solidariedade para 

com os mais vulneráveis. 

Perante um cenário internacional, nacional e regional em que se prevê que a 

incidência e prevalência das demências continuem a aumentar, a articulação de 

saberes e a vontade de ajudar grupos populacionais mais vulneráveis necessitam 

de ser incontornavelmente potenciados entre diferentes organismos. Neste sentido, 

colaborámos no Plano Regional para o Envelhecimento Ativo, do Instituto de 

Segurança Social da Madeira, IP-RAM, e no Projeto Europeu HoCare, do Instituto de 

Desenvolvimento Empresarial, IP-RAM. Estabelecemos uma parceria com a 

Associação de Desenvolvimento Comunitário do Funchal, no Centro Comunitário da 

Várzea, que culminou com a abertura do primeiro Centro de Dia para Pessoas com 

Demência - “Lugar de Memórias” - apoiado pelo Instituto de Segurança Social da 

Madeira, IP-RAM.  

A assessoria técnica ao Centro de Dia envolve serviços especializados e requer 

conhecimentos e competências diferenciadas na área da demência, a fim de serem 

facultados apoios qualificados e dignificantes das pessoas que frequentam a 

estrutura. O apoio técnico científico facultado ao Centro de Dia tem sido 

integralmente voluntário. Salientamos o apoio concedido pelos técnicos na 

disponibilização de informação e material educativo-didático. 

O imprescindível apoio económico da Secretaria Regional da Saúde, através do 

contrato programa com o Instituto de Administração da Saúde e Assuntos Sociais,  

IP-RAM, permitiu a prossecução da missão. De salientar também o esforço 

desenvolvido no sentido de angariar financiamento mediante a apresentação de 
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projetos e candidaturas a apoios locais, nomeadamente ao projeto “Frota 

Solidária”, da Fundação Montepio, candidatura a “Apoios para o Desenvolvimento 

de Atividades de Interesse Municipal”, da Câmara Municipal do Funchal e 

candidatura ao prémio Missão Continente 2017. 

 

1 - ATIVIDADES 

Designação do Serviço Atividades Desenvolvidas 

Estimulação Cognitiva individual 

na Sede 

Exercícios de estimulação das capacidades cognitivas intactas 

 

370 Sessões 

Estimulação Cognitiva 

no Domicílio 

Exercícios de estimulação das capacidades cognitivas intactas 

 

130 Sessões 

Primeira Avaliação Psicológica 

Avaliação realizada através de escalas de avaliação cognitiva e da 

entrevista de Perfil Ocupacional 

 

26 Avaliações 

Grupo de Estimulação e 

Animação Musical 

Conjunto de exercícios para estimular física e cognitivamente os 

utentes 

 

Dinâmicas para fomentar a interação grupal 

 

Exercícios rítmicos 

 

Acompanhamento de canções 

 

Percussão de instrumentos 

Grupo Intergeracional 

Dia da Árvore 

 

Adultos e crianças fizeram 3 pequenos jardins com flores, 

legumes e pequena árvore 

 

Dia dos Avós- 

Construção de família de espantalhos (avós e netos) com 

crianças 

 

São Martinho 

Partilha de castanhas e cantigas com os utentes 

 

Convívio de Natal 

Grupo de jogos de mesa 
Jogos de carta, dominó, outros jogos de mesa 
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43 Sessões de grupo 

Consulta de Psicologia 36 Consultas de psicologia 

Café Memória 

da Madeira 

 

12 Sessões do Café Memória em 2017 

 

Grupo de suporte 

e alívio para cuidadores 
1 Grupo de cuidadores 

Participação no European 

Working Group People 

with Dementia 

 

 

 

 

 

Idalina Aguiar fez 3 sessões: 

 

- Participação no Café Memória. 

 

- Diálogo com alunos do Curso de Agente em Geriatria 

 

- Participação em ação de sensibilização na Alzheimer Portugal 

Participação em  encontros de trabalho: Bruxelas, Luxemburgo, 

Berlim, onde participou na Conferência da Alzheimer Europe. 

 

Ver blogue: 

http://mymemoryidalina.blogspot.pt/ 

Atividades de Alívio para 

Cuidadores 
Passeio para cuidadores 

Acompanhamento de casos Contactos e diligências telefónicas 

Apoio Social 

90 Atendimentos sociais 

 

Informação sobre equipamentos sociais da área de residência 

(Centros de Dia, Lares, entre outros 

 

Informações sobre modalidades de Apoio Domiciliário 

 

Informação sobre aquisição de Ajudas Técnicas; 

 

Informação sobre apoios/subsídios eventuais 

 

Banco de Ajudas Técnicas 

Total de empréstimos = 83 unidades: 

 

Camas Articuladas: 16 

 

Material Anti-Escaras: 35 

 

Cadeiras de Rodas e banhos: 32 

 

Atividades de divulgação da 

Associação e sensibilização das 

populações. 

 

 

Participação na II Feira da Economia Social e Solidária, 

organizada pela Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos 

Sociais, 

 

Participação na Feira das Vontades 
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Angariação de fundos 

Participação em eventos 

solidários 

II Marcha/ Corrida da Solidariedade para a Inclusão, 

 

Participação na XI Festa da Solidariedade, organizada pela 

Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade e União 

das IPSS-Madeira 

 

 

 

Formação  

Modalidade Ações Carga Horária Formandos 

 

Ação de formação 
3 21h | 25h | 8h 48 

Workshop 2 3h 3 

Ação de informação 10 1h 50m 111 

Conferência: 

“Da Ação Refletida à 

Mudança: Respostas 

Adaptativas Face ao 

Envelhecimento 

Perturbado. 

1 8h 45m 80 

Total 16 87h 05m 242 

 

 

Estas atividades apenas foram possíveis através do empenho demonstrado pelos 

técnicos, em cooperação com a Direção Regional, e a colaboração dos nossos 

associados e voluntários. Continuamos a contar com todos para a melhoria das 

respostas sociais à comunidade.  
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X - NÚCLEO DO RIBATEJO – NR 
 

2017 foi um ano de trabalho intenso, pois foram levadas a cabo diversas iniciativas 

de grande exigência organizacional, tais como: 

- I Encontro Nacional das Doenças Neurodegenerativas, realizado em Torres Novas, 

que contou com a participação de cerca de 700 pessoas; 

- Concerto Solidário que assinalou o dia Mundial da Pessoa com doença de 

Alzheimer a que assistiram cerca de 700 pessoas. Esta foi uma iniciativa de 

assinalável importância pelo seu significado, isto é, a divulgação da doença e da 

Associação Alzheimer Portugal. O número de figuras publicas, músicos, profissionais 

da televisão e outros contactados para este evento possibilitou que se lhes desse a 

conhecer, tal como ao público em geral, o trabalho desenvolvido pela nossa 

Associação. 

- Colaboração na Campanha “Memórias para Guardar”, motivando figuras públicas 

conhecidas a participar na mesma através da gravação de vídeos; 

-  Colaboração na “Revista é Linda”, com um grupo de artistas de teatro, e cujos 

fundos reverteram para o nosso Núcleo; 

- Diligências junto do Grupo Delta para a divulgação da doença de Alzheimer nos 

pacotes de açúcar, durante o mês de Setembro, campanha da responsabilidade do 

Departamento de Relações Públicas – DRP da AP.  

Para além das ações acima descritas, realizámos as seguintes tarefas, em 

conformidade com os objetivos estratégicos e operacionais definidos: 

- Preenchimento das vagas estipuladas pelo ISS; 

- Atendimentos sociais, consultas de Psicologia, sessões de intervenção não 

farmacológica e ainda apoio psicossocial aos cuidadores; 

- Cuidados diretos à população do concelho de Santarém, Rio Maior,  Mação e 

Torres Novas; 

-Avaliação diagnóstica das necessidades formativas para realização de cursos de 

formação para as instituições do concelho de Almeirim, projeto em parceria com a 

Unidade de Saúde Familiar; 

- Ações de formação em instituições do Distrito, bem como participação em vários 

eventos para abordagem do tema das demências;  
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- Diligências para a criação de novo GAPS do NR em Coruche; 

- Formação especializada em demências dos elementos técnicos da equipa do NR; 

- Parceria com a Unidade de Saúde Familiar de Almeirim; 

- Parceria com a Santa casa de Fátima/Ourém; 

- Parceria com o Agrupamento de Escolas de Almeirim e a Universidade Sénior de 

Almeirim; 

- Projeto Kelembra e sua intervenção na Escola dos Charcos, em Almeirim. 

Quantificam-se de seguida as atividades acima descritas distribuídas por áreas: 

Área de Intervenção Pessoas com Demência 

 Atividades desenvolvidas Resultados 

 

Intervenção Pessoas 

com demência 

Estimulação Cognitiva Individual 212 

Avaliações e reavaliações multidisciplinares 12 

Apoio Psicossocial e psicopedagógico aos cuidadores 327 

Total intervenções pessoas com demência 551 

 

Área de Intervenção Psicossocial – GAPS para Cuidadores  

 Atividades desenvolvidas Resultados 

 

 

Intervenção 

Cuidadores 

Atendimentos Sociais 1313 

Avaliações e reavaliações multidisciplinares 9 

Apoio Psicossocial e psicopedagógico aos cuidadores 

(Psicologia) 
65 

Visitas Domiciliárias 1 

Atendimentos a candidatos para voluntariado ou 

estudantes 

 

0 

Triagem e encaminhamentos de solicitações sociais 197 

Total Intervenções Cuidadores 1585 

 

Área Social e de Programas Sociais 

A Área Social do Núcleo do Ribatejo contempla os Programas de Apoio PAI 

(Programa de Apoio na Incontinência), bem como o Banco de Ajudas Técnicas. 

Programas Beneficiários Resultados 

Programa Apoio na 

Incontinência - PAI 

30 associados 

144€ /associado 

Valor da Venda de Natal de 2016 =  

12 450€ (montante utilizado em 2017) 
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Banco Ajudas Técnicas 

Atendimentos   35 

AT cedidas  7 

AT devolvidas  1 

Donativos 290€ 

 

Trabalho em Rede/Parcerias 

 

Ações de Informação e Consciencialização  

 

Angariação de fundos  

 

Todas as atividades mobilizaram a equipa, que manteve a qualidade de apoio diário 

junto dos utentes e dos seus familiares.  Todo o trabalho se deveu ao esforço 

incansável da equipa, nomeadamente da assistente social, da psicóloga e da 

administrativa.  

Foi ainda contratada nova psicóloga, cuja prestação foi uma mais valia.   

Salientamos o trabalho dos diversos GAPS, que imprimiu mais dinamismo ao 

modelo da rede de gabinetes do Núcleo do Ribatejo, existente desde 2005.  

De referir também as diligências realizadas para a criação de um novo GAPS em 

Coruche.  

Atividades Desenvolvidas Resultados 

Gabinetes de Apoio psicossocial 246 Total de dias em todos os gabinetes 

Participações nas Atividades do CLAS Almeirim e 

Santarém 
4 Reuniões 

Reuniões com parceiros 26 

Atividades Desenvolvidas Resultados 

Ações de Informação em Instituições e/ou eventos 
5 Ações Sensibilização 

Total 351 pessoas 

Projeto Kelembra 134 Alunos/ sessões 

I Encontro Nacional 700 

Atividades Desenvolvidas Resultados  

Formação 2.390,44€ 

I Encontro Nacional Doenças Neurodegenerativas 1.746€ 

Concerto Solidário (bilhetes de Almeirim) 690€ 

Total 4 826,44€ 
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XI - NÚCLEO DE AVEIRO  
 

O Núcleo de Aveiro apoia pessoas com demência e seus cuidadores do distrito de 

Aveiro, que procuram respostas sociais. Todo o planeamento anual, 

nomeadamente, a receção e o estudo de processos de utentes residentes no 

distrito, bem como as ações de formação, é feito em estreita colaboração com a 

Delegação do Centro.  

O planeamento obedece aos procedimentos abaixo descritos. 

Designação Objetivo Conteúdos 
População-

alvo 

 

 

 

Serviço Social 

Disponibilizar informação a 

pessoas com demência e/ou 

cuidadores, sobre respostas 

sociais existentes na 

comunidade e na Alzheimer 

Portugal 

Fazer atendimento psicosocial 

a pessoas com demência e 

seus cuidadores 

Fazer intervenção sócio-

familiar e social 

Abertura do processo 

familiar 

 

Avaliação diagnóstica das 

situações 

 

Articulação com 

serviços/instituições da 

comunidade 

 

Acompanhamento 

psicossocial 

 

 

22 

beneficiários 

 

Estimulação 

cognitiva 

e sensorial 

Promover contextos favoráveis 

à estimulação dos recursos 

cognitivos existentes; 

 

Desenvolver atividades 

promotoras de motivação e 

autossatisfação por perceção 

de competência 

Avaliação cognitiva e 

emocional 

Abertura de processo 

individual 

 

Desenvolvimento de 

atividades de estimulação 

de diferentes áreas 

cerebrais 

Desenvolvimento de 

atividades sensoriais com 

dimensão indutora de 

estados de relaxamento e 

bem-estar 

18 

beneficiários 

Consulta Psicológica 

ao Cuidador e à 

pessoa com 

demência 

Fazer consulta 

psicológica/orientação ao 

cuidador; 

 

Fazer consulta 

Consulta psicológica 

16 

beneficiários 

(familiares e 

doentes) 
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psicológica/orientação à pessoa 

com demência 

Grupo de 

intervenção 

psicoeducativo 

Formar de maneira a constituir 

bom suporte, com vista a 

esclarecer e a promover a 

gestão emocional do cuidador 

Sessões de 60 a 90 

minutos, dinamizadas por 

técnicos de formação 

diferenciada (TSSS, 

enfermeiro, fisioterapeuta, 

psicólogo, psicomotricista), 

no âmbito da demência 

 

As sessões são realizadas 

em parceria com a Unidade 

de Cuidados na Comunidade 

do Centro de Saúde de 

Aveiro 

6 sessões 

 

11 

beneficiários 

 

Grupo de Suporte 

 

 

Diminuir a sobrecarga e o 

impacto emocional dos 

cuidadores informais das 

pessoas com demência 

 

 

Fomentar a partilha de 

experiências entre 

cuidadores 

 

Formar cuidadores 

informais, através da 

transmissão de novos 

procedimentos úteis à sua 

prática, enquanto 

cuidadores 

 

Estimular o autocuidado, 

sublinhando a importância 

da consciência do cuidador 

 

Apoiar os membros do 

grupo na superação de 

acontecimentos vitais e 

stressantes 

10 sessões 

Passeio da Memória 

 

 

 

 

 

 

Consciencializar para a 

importância de reduzir o risco 

de desenvolver demência, 

identificando sinais de alerta 

da doença de Alzheimer, 

promovendo o diagnóstico 

atempado 

 
89 

participantes 

Formação “Doença 

de Alzheimer e 

outras Demências: 

uma abordagem 

Sensibilizar os profissionais de 

saúde para a 

temática/complexidade 

inerente, numa abordagem 

Enquadramento clínico das 

demências, feito por médico 

neurologista 

 

35 

participantes 
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multidisciplinar” multidisciplinar 

Divulgar o Núcleo de Aveiro e 

serviços disponíveis, junto de 

doentes e cuidadores. 

 

Formação em parceria com a 

Unidade de Cuidados na 

Comunidade do Centro de 

Saúde de Aveiro 

A importância do papel do 

médico de família no 

diagnóstico e consequente 

acompanhamento do 

doente e seu cuidador, feito 

por médico de família 

 

Aspetos jurídicos da 

Demência: direitos das 

pessoas com demência, 

formas legítimas de atuação 

e Testamento Vital, feito 

por advogada 

 

Estimulação Cognitiva: a 

importância da intervenção 

não farmacológica, feito por 

psicóloga clínica do Núcleo 

Sessão de 

sensibilização 

“Demência: para 

lembrar quem 

cuida” 

Sensibilizar para a Demência; 

Promover contextos de alívio 

para o cuidador informal. 

Divulgar o Núcleo de Aveiro da 

e serviços disponíveis, junto de 

doentes e cuidadores 

Formação em parceria com a 

Unidade de Cuidados na 

Comunidade do Centro de 

Saúde de Aveiro 

Demência e o Ato de 

Cuidar, feito por psicóloga 

clínica do Núcleo 

 

Compreender e Viver a 

Demência” – médica 

externa 

 

Relaxamento para 

cuidadores, feito por 

enfermeiro 

59 

participantes 
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XII – PARCERIAS INSTITUCIONAIS 

ESTRATÉGICAS E APOIOS 
 

Ao longo de 30 anos, 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. 

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, elencados mais adiante neste capítulo: 

 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; 

 Instituto de Emprego e Formação Profissional: através de apoios à realização 

de estágios profissionais; 

 Autarquias: tal enumeradas em cada um dos projetos ou serviços abaixo 

especificados; 

 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. 

 

PROJETOS, PROGRAMAS E APOIOS GERAIS 

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

 Delta Cafés – Campanha 1 Milhão de Pacotes de Açúcar “10 sinais de alerta 

para a Doença de Alzheimer” 
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 E.P.E. Instituto Nacional de Reabilitação – apoio ao funcionamento da 

Associação; 

 EDP Solidária – Apoio ao funcionamento da Linha Telefónica “Informar e Apoiar 

Mais” (Vide Departamento de Formação e Projetos) 

 Instituto Nacional de Reabilitação – Apoio ao Financiamento dos Projetos 

“Informar e Apoiar Mais”, “Memo e Kelembra nas Escolas” e “ Promoção da 

Melhoria da Qualidade de Vida das Pessoas com Demência e Famílias” 

 Navegação Aérea de Portugal - NAV Portugal – Apoio Financeiro 

 Pfizer - Programa “Ajudar é Cuidar” 

 Prémio Maria José Nogueira Pinto 2015 – apoio ao projeto “Memo e Kelembra 

nas Escolas” 

 PSP – “Estou aqui Adultos” 

 Zincke dos Reis Advogados (Dra. Ana Isabel Zincke dos Reis) - Apoio Jurídico 

 

CENTRO DE DIA PROF. DOUTOR CARLOS GARCIA 

 Instituto de Segurança Social – Acordo de Cooperação para o funcionamento do 

Centro de Dia Prof. Dr. Carlos Garcia 

 Município de Lisboa – apoio ao funcionamento do Centro de Dia Prof. Dr. Carlos 

Garcia, aos Serviços Clínicos Externos e ao Serviço de Apoio Domiciliário 

 

CASA DO ALECRIM 

 Externato Maristas – Apoio em espécie 

 Instituto de Segurança Social – Acordo de Cooperação para o funcionamento 

da Casa do Alecrim 

 Município de Cascais – linhas de financiamento através das plataforma de 

Qualificação de Centros de Dia e SAD/ Protocolo de Qualificaçao e  

sustentabilidade das ERPIs  

 Inner Wheel Club – Apoio em espécie 

 Nivelfarma – Apoio em espécie 

 Farmácia das Areias – Apoio Financeiro 

 Materia Ativa – Apoio Financeiro 

 Imotools - Investimentos Imobiliários e Gestão de Obras, Lda. – Apoio 

Financeiro 

 

NÚCLEO DO RIBATEJO 

 Al Frigo  

 Casa das Botas  
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 Churrasqueira o Janeiro  

 Instituto de Segurança Social – Acordo de Cooperação para o funcionamento do 

Núcleo do Ribatejo  

 Minipreço de Almeirim  

 Município de Almeirim  

 Município de Mação  

 Município de Rio Maior  

 Município de Santarém  

 Padaria Bom Caseiro  

 Sumol + Compal – projeto Kelembra do Núcleo do Ribatejo 

 

DELEGAÇÃO CENTRO 

 EDP Solidária – apoio funcionamento projeto Linha Apoiar e Informar Mais; 

 Escola Gualdim Pais – Donativo mensal 

 Horizonte - Associação Juvenil – venda do Livro 

 Instituto de Segurança Social – Acordo de Cooperação para o funcionamento do 

Centro de Dia do Marquês 

 Lions Club Marques de Pombal – Apoio em espécie 

 Mary Kay - Donativo 

 Município de Pombal – apoio à Delegação Centro 

 Parte das vendas do CD "Que me falte tudo..." de Padre João Paulo Vaz 

 Quermesse Bodo 

 

DELEGAÇÃO NORTE 

 Blink It Solution – oferta de material informático 

 Instituto de Segurança Social – Acordo de Cooperação para o funcionamento do 

Centro de Dia “Memória de Mim” 

 Município de Matosinhos – apoio à Delegação Norte; Verba de 26.160,00 euros 

(em 30 de Dezembro 2017) para a compra de uma carrinha 

 Pingo Doce – donativo em bens alimentares 

 Porto Editora - oferta de livros 

 

DELEGAÇÃO DA MADEIRA 

 Farmácia de São Martinho - Conferência Comemorativa do Dia Mundial da 

Pessoa com Doença de Alzheimer 

 Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, IP - Conferência 

Comemorativa do Dia Mundial da Pessoa com Doença de Alzheimer 
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 Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus – Casa de Saúde Câmara 

Pestana - Conferência Comemorativa do Dia Mundial da Pessoa com Doença de 

Alzheimer 

 J. Nelson Abreu, SA - Conferência Comemorativa do Dia Mundial da Pessoa com 

Doença de Alzheimer 

 Lido Sol II – Distribuição de Produtos Alimentares SA - Participação em Feiras 

 Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais - Conferência 

Comemorativa do Dia Mundial da Pessoa com Doença de Alzheimer 

 Serviços de Ação Social da Universidade da Madeira - Participação em Feiras 

 

VENDA DE NATAL / VENDA SOLIDÁRIA 

 Cronos - Apoio em espécie 

 Leya - Apoio em espécie 

 MTKM – Acessórios de Moda S.A. (Accessorize) - Apoio em espécie 

 Tempus distribuição, S. A. - Apoio em espécie 

 

REVISTA TRIMESTRAL ALZHEIMER PORTUGAL 

 Associação Portuguesa dos Nutricionistas – Contribuição com artigo para o 

Boletim 

 Marketividade – Design e paginação 

 Residências Montepio – Financiamento da produção e expedição da Revista 

 

CAFÉ MEMÓRIA 

 Fundação Calouste Gulbenkian  - Apoio Institucional e Financeiro 

 Fundação Montepio - Apoio Institucional e Financeiro 

 Sonae Sierra - Apoio Institucional e Financeiro 

 Companhia de Seguros Lusitania - Apoio Financeiro 

 Santa Casa da Misericórdia de Lisboa - Apoio Financeiro 

 Município de Lisboa - Apoio Financeiro 

 Atmosfera M – Associação Mutualista Montepio - Apoio em espécie 

 Sumol+Compal - Apoio Financeiro e em espécie 

 CascaiShopping - Parceria 

 Centro Colombo  - Parceria 

 Celeiro – Dietimport - Apoio Financeiro 

 CPP - Apoio Financeiro 

 Delta Cafés - Apoio Financeiro 

 Portugália Restauração -  Apoio Financeiro 
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 Restaurante “Taberna do Valentim” - Apoio em espécie 

 Cooperativa Hope - Parceria 

 Estação Viana Shopping - Parceria 

 Câmara Municipal de Viana Castelo - Apoio Financeiro 

 Delta Gourmet Café - Apoio em espécie 

 Empresa Bernardo da Costa - Apoio Financeiro 

 ACES de Braga - Apoio em espécie 

 Café “A Brasileira” de Braga - Apoio em espécie 

 Rotary Club Algés - Apoio em espécie 

 Associação APOIO - Apoio Financeiro e em espécie 

 Município de Oeiras - Apoio em espécie 

 Astúrias Café - Apoio em espécie 

 Obras Sociais do Pessoal da Câmara Municipal e Serviços Municipalizados de 

Viseu - Apoio em espécie 

 Escola Superior de Educação de Viseu - IPV  - Apoio em espécie 

 Município de Viseu - Apoio Financeiro 

 Lar Santa Estefânia - Apoio Financeiro 

 Município de Guimarães - Parceria 

 Rotary Club de Guimarães - Parceria 

 Lions Club de Guimarães - Parceria 

 Restaurante Centro Cultural Vila Flor - Apoio em espécie 

 Grupo Enotel - Apoio Financeiro 

 MadeiraShopping - Parceria 

 Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais Parceria 

 Restaurante Yuan Sushi Wok - Apoio em espécie 

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

em espécie 

 Câmara Municipal de Barcelos  - Apoio Financeiro 

 Café na Praça - Apoio em espécie 

 Santa Casa da Misericórdia de Almada - Apoio Financeiro 

 Município de Almada - Apoio Financeiro 

 Grupo Concelhio de Idosos - Almada  - Parceria 

 Município de Leiria - Apoio em espécie 

 Instituto S. João de Deus - Casa de Saúde do Telhal - Apoio em espécie 

 Centro Cultural e Desportivo Sintrense - Apoio em espécie 

 Universidade de Évora - Apoio em espécie 

 Câmara Municipal de Évora - Parceria 
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 Nephrocare - Apoio Financeiro 

 Decsis - Apoio Financeiro 

 Fundação Alentejo - Apoio em espécie 

 Fundação Eugénio de Almeida -  Parceria 

 Direção Regional de Cultura do Alentejo - Apoio em espécie 

 

PROJETO CUIDAR MELHOR  

 Fundação Montepio - Apoio Institucional e Financeiro 

 Fundação Calouste Gulbenkian - Apoio Institucional e Financeiro 

 Instituto Ciencias da Saúde – Universidade Católica Portuguesa - Apoio Institucional 

 Companhia de Seguros Lusitania - Apoio Financeiro e em espécie 

 Sonae Sierra - Parceria 

 Fundação PT - Apoio Financeiro e em espécie 

 Agência de Comunicação Llorente & Cuenca - Apoio em espécie 

 Município de Cascais - Apoio Institucional e Financeiro 

 Município de Oeiras - Apoio Institucional e Financeiro 

 Município de Sintra - Apoio Institucional e Financeiro 

 Município de Peniche - Apoio Institucional e Financeiro 

 

I ENCONTRO NACIONAL DAS DOENÇAS NEURODEGENERATIVAS, TORRES 

NOVAS 

 Digidelta . Torres Novas - I Encontro Nacional das Doenças Neurodegenerativas 

 JJ Gráfica, Almeirim - I Encontro Nacional das Doenças Neurodegenerativas 

 Município de Torres Novas - I Encontro Nacional das Doenças 

Neurodegenerativas 

 

 

CONCERTO SOLIDÁRIO, 21 DE SETEMBRO, LISBOA 

 Adegas Vinhos Fiúza, Almeirim 

 Bling Entertainment 

 Café Pessa, Forum Lisboa 

 Fnac (divulgação) 

 Hotel D. Pedro V, Lisboa 

 Janelas de Frescura, Almeirim 
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 Janita Sound 

 Município de Lisboa – Fórum Lisboa 

 Rádio Amália (divulgação) 

 Restaurante Zézano, Almeirim 

 RTP 1  

 SIC  

 Sumol Compal 

 

 

PASSEIO DA MEMÓRIA 2017 

Apoios Nacionais 

 ANF 

 Cepsa 

 CP 

 Delta Cafés 

 Infarme 

 Jogos Santa Casa 

 Público 

 Renascença 

 Sumol + Compal 

 

 

Promotores e Apoios Locais 

 

Alcochete 

 Junta de Freguesia de Alcochete 

 Junta de Freguesia de S. Francisco – Alcochete 

 Junta de Freguesia de Samouco – Alcochete 

 Município de Alcochete 

 Santa Casa da Misericórdia de Alcochete 

 

Aveiro 

 Município de Aveiro 

 Santa Casa da Misericórdia de Aveiro 

 

 

Barreiro 



 

   
62 
 

www.alzheimerportugal.org  

  

 União das Freguesias de Alto do Seixalinho, Santo André e Verderena 

 Rostos – Diário Digital rostos.pt 

 

Beja 

 Município de Beja 

 Hapinez 

 Gabinete Alémemória 

 

Braga 

 Banco Local de Voluntariado do Município de Braga 

 Junta de Freguesia S. Vicente 

 Junta de Freguesia S. Victor 

 Município de Braga 

 Neurodia 

 Transportes Urbanos de Braga 

 União de Freguesias de Braga (Maximinos, Sé e Cividade) 

 União de Freguesias de Braga, S. José de S. Lázaro e S. João Dosouto 

 

Cabeiras de Basto 

 Centro Social Paroquial de Silvares 

 Grupo Desportivo de Cabeceiras de Basto 

 Município de Cabeceiras de Basto 

 

Campo Maior 

 Gabinete Alzheimer M@ior 

 Município de Campo Maior 

 Santa Casa da Misericórdia de Campo Maior 

 

Lagos 

 Município de Lagos 

 

Matosinhos 

 ALLCAN –coaching and Training ( Na pessoa de Luis Fernando) 

 Associação Nacional de NeuroPsicologia ( Dra. Ana Oliveira pelos rastreios 

cognitivos) 

 Atsvl (Colunas) 

 Bar Lais de Guia (Eletricidade) 
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 Capitania do Porto de Leixões (autorização ocupação da via) 

 Dieticare (donativo 150€) 

 Ginásio Inspire Studio (pelos professores que deram a aula e o 

acompanhamento na caminhada) 

 Inspire – Fitness, Pilates e Ioga 

 Médicos de Mundo ( Sara Moura) 

 Município de Matosinhos 

 PSP ( presença) 

 Revendedor de gás (Joaquim Oliveira, pelas garrafas de água) 

 

Oeiras 

 Kalorias 

 Município Oeiras 

 Vimeca - Lisboa Transportes 

 

Penafiel 

 Associação Empresarial de Penafiel 

 Crédito Agrícola 

 Farmácia da Misericórdia 

 Frutas Moreira 

 IdealKorpus 

 Instituto Optico Penafiel 

 Invulgar - Gráfica 

 KrizPhoto 

 M.Cunha 

 Manuel Pinto da Cunha  

 Mc Donalds 

 Misericórdia de Penafiel 

 Moreira & Carneiro Lda. 

 Município de Penafiel 

 Pingo Doce 

 Tena 

 

Pombal 

 Município de Pombal 

 Gullón 

 Sumol + Compal 
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Portimão 

 Município de Portimão  

 Gardénias Living 

 

Resende 

 GNR 

 Irmandade S. Francisco Xavier 

 Município de Resende 

 

Tavira 

 Associação Semear Saúde 

 Chanson 

 Crédito Agrícola 

 Farmácia Sousa 

 Forma e Animus 

 Gymnasium 

 International Termography 

 Monte-pio Artístico Tavirense 

 Município de Tavira 

 O Forno 

 Ortopediética 

 Oxigenesis Portugal 

 Postal 

 Raposo, Sá Miranda e Associados 

 Rui André Personal Trainer 

 Snack Bar Romba 

 Taah Billa Guest House 

 Transpessoal 

 União de Freguesias de Santa Maria e Santiago 

 

Viana do Castelo 

 Município de Viana do Castelo 

 Páginas da Vida 

 Grupo Quercia 
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Vila do Conde e Póvoa de Varzim 

 Centro Hospitalar Póvoa de Varzim e Vila do Conde E.P.E. 

 Fernando Ramos Fotografia 

 Município de Póvoa de Varzim  

 Município de Vila do Conde  

 Smart Fitness 

 Solinca 

 

Viseu 

 Bem Boa 

 Centro Apoio Alzheimer Viseu 

 Ergovisao  

 For Life Desporto e Bem-Estar 

 Freguesia de Viseu 

 Global Sport 

 GNR 

 Jorge Silva Clínica Médica 

 Município de Viseu 

 Obras Sociais do Pessoal da C.M. e dos S.M. Viseu 

 Viriathvs Runners Viseu 
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NOTA FINAL 
 

 

 

A terminar este Relatório de Atividades, não podemos deixar de sublinhar o nosso 

apreço a todos os nossos colaboradores diretos, a todos os nossos parceiros, sem 

esquecer uma enorme lista de empresas que nos têm ajudado com elevada 

consciência da nossa causa, que é, em última análise, uma causa nacional e 

coletiva a que o Estado e a sociedade civil têm de estar permanentemente atentos. 

Destacamos a disponibilidade dos nossos stakeholders para ajudar, de diversas 

formas, um significativo número de pessoas com demência e seus silenciosos 

cuidadores. 

Sentimo-nos respeitados pelas atividades que realizamos e temos a certeza de que 

a confiança que em nós depositam será concretizada, ano após ano. 

Por isso, agradecemos a todos a sua generosidade. Relembramos que só existimos 

porque fomos sensibilizando progressivamente um largo setor da sociedade 

portuguesa. 
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