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NOTA INTRODUTÓRIA E VIDA ASSOCIATIVA
Este relatório reflete o trabalho desenvolvido durante o ano de 2018 pela Alzheimer Portugal no seu
todo, abarcando as atividades realizadas pelos diversos departamentos, serviços, delegações, núcleos e
gabinetes, sendo justo realçar, desde já, o esforço de todos os nossos colaboradores que, mais uma vez,
se suplantaram para que as Pessoas com Demência e as sua famílias recebessem a atenção e os
cuidados que merecem e que a Alzheimer Portugal tem tentado manter, tanto no que se refere à
quantidade como, e sobretudo, à qualidade.
Foi um ano de continuidade e de consolidação do trabalho realizado nos anos anteriores, tendo havido
mais uma vez a preocupação de cumprir o Plano de Ação e o Orçamento aprovados em Assembleia
Geral para este mesmo ano.
Tudo se tornou possível através dos apoios financeiros regulares concedidos, de outros apoios
esporádicos angariados, de donativos, das quotas dos nossos associados, do contributo da nossa
Comissão Científica, de Parceiros Institucionais e/ou Estratégicos, do trabalho de Voluntários, de muitos
cidadãos anónimos que, das mais diversas formas, nos têm apoiado e, acima de tudo, devido ao
profissionalismo e dedicação da grande equipa de profissionais da Alzheimer Portugal que fazem, de
facto, a diferença nos cuidados às Pessoas com Demência e às suas famílias.
Em 2018, conseguiu-se, assim, manter os mesmos serviços, equipamentos e projetos, sempre com a
enorme preocupação de promover a qualidade de vida das Pessoas com Demência e dos seus cuidadores
familiares, mediante exigentes padrões de qualidade e manutenção de boas práticas que experienciamos
e divulgamos através das ações de formação, na nossa rede, na revista, nos diversos atendimentos, nas
campanhas que temos lançado em que se tenta sensibilizar e alertar a população para a problemática
das Demências.
2018 foi um ano especial, pois que se comemorou a criação, há 30 anos, da Associação de Alzheimer
pelo Professor Doutor Carlos Garcia.
Em Novembro, realizou-se a Conferência comemorativa do 30º aniversário da Alzheimer Portugal –
“Uma Visão Holística sobre as Demências” – na qual houve lugar a homenagem ao nosso fundador e
também à nossa associada, voluntária e dirigente exemplar, Maria Leonor Guimarães.
A Conferência contou com a participação de excelentes oradores nacionais e estrangeiros e foram
desenvolvidos temas como: Políticas, Investigação, Direitos e Combate ao Estigma. Destacamos a
participação de Helen Rocheford Brennan e Joaquim Gil, pessoas com Demência que, corajosamente,
partilharam os seus testemunhos.
Ao longo destes 30 anos nunca deixámos de tentar cumprir os objetivos por que foi criada esta
Associação. Acreditamos que temos conseguido, apesar dos sobressaltos por que por vezes passámos,
sobretudo em consequência da situação atravessada pelo país a partir de 2008.
Certo é que somos uma Associação de referência, e não só em Portugal.
Ao longo deste relatório, é possível verificar e compreender todo o trabalho desenvolvido ao longo do
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ano, em que se teve sempre presente, nunca é demais repeti-lo, a Abordagem Centrada na Pessoa e as
necessidades das famílias, a vários níveis.
Para que assim seja, são necessários recursos humanos de qualidade e em número significativo dadas
as características destas patologias, pelo que 2018 foi mais

um ano difícil no que diz respeito à

situação financeira da Associação. Mas temos conseguido ultrapassar esses momentos, tentando não pôr
fim a serviços que se têm revelado de grande apoio, tendo em conta as falhas existentes no país
relativamente às Pessoas com Demência e às suas famílias, que, de outra forma, não teriam a atenção
de que precisam.
Continuamos a trabalhar com esperança e a atual Direção tudo fará para que se dê continuidade aos
objetivos que nortearam a criação desta Associação.
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I - PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÕES
NACIONAIS E INTERNACIONAIS E GRUPOS DE
TRABALHO
PARTICIPAÇÃO A NÍVEL NACIONAL
GRUPO DE TRABALHO SOBRE AS DEMÊNCIAS
Na sequência da elaboração do documento denominado “ Bases para a Definição de Políticas Públicas na
Área das Demências”, o Despacho nº 5988/2018 de 19.06 do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde
criou a Coordenação do Plano Nacional de Saúde para as Demências. A Alzheimer Portugal integra esta
Coordenação fazendo parte do seu Grupo Executivo, no qual se encontra representada por uma técnica
e por uma dirigente.
A Coordenação tem como missão acompanhar a elaboração dos Planos Regionais de Saúde que são
responsabilidade de cada Administração Regional de Saúde.
Decorreram várias reuniões durante o ano, estando prevista a conclusão dos Planos Regionais durante o
ano de 2019.
A Alzheimer Portugal orgulha-se de participar ativamente nesta iniciativa uma vez que, ao longo dos
anos, o reconhecimento das demências como uma prioridade nacional de saúde pública e a necessidade
de criação de um Plano Nacional para as demências têm sido sua prioridade.

PLATAFORMA “SAÚDE EM DIÁLOGO”
A Alzheimer Portugal continua a ocupar a presidência desta organização que congrega 52 associações de
doentes, de profissionais e promotoras de saúde, bem como de defesa do consumidor.
A Plataforma comemorou em 2018 o seu 20º aniversário, sendo motivo de grande orgulho para a
Alzheimer Portugal ser uma das suas associadas fundadoras.
Durante este ano são de destacar as seguintes iniciativas:


Realização do Encontro Nacional Saúde em Diálogo – Contributos para a revisão da Lei de
Bases da Saúde, a 29 de Maio, na Secção Regional Norte da Ordem dos Farmacêuticos;



Participação no “Projeto Incluir” promovido pelo Infarmed;



Inauguração a 7 de Dezembro do Espaço Saúde em Diálogo de Lisboa, na Av. Almirante Reis.
Trata-se de espaço de coworking, atendimento e formação, destinado às associadas da
Plataforma. Dispõe ainda de zona para alojamento dos membros das associadas que se tenham
que deslocar a Lisboa, por exemplo, para consultas e tratamentos;



Jantar Solidário comemorativo do 20º aniversário da Plataforma, Palácio da Independência, 7
de Dezembro.
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“MAIS PARTICIPAÇÃO MELHOR SAÚDE”
A Alzheimer Portugal integra o Grupo de Trabalho MAIS PARTICIPAÇÃO melhor saúde desde 2016, ano
em que se elaborou a “Carta para a Participação Pública em Saúde” com a qual se pretende promover 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 Petição para a sua discussão na
Assembleia da República e criação de iniciativa legislativa foi entregue em Março de 2018, tendo sido
apreciada pela Comissão Parlamentar de Saúde que emitiu o respetivo Relatório.
A Mais Participação desenvolveu, ao longo do ano, workshops sobre temas relacionados com a Política
de Saúde e com o SNS.

PARTICIPAÇÃO A NÍVEL INTERNACIONAL
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 continuam a ser:
Dar voz às pessoas com demência e aos seus cuidadores através do Grupo de Trabalho de Pessoas com
Demência, composto por membros representativos 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, 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 a demência numa prioridade europeia;



Promover uma abordagem da demência baseada nos Direitos;



Apoiar a investigação sobre a demência;



Reforçar o movimento europeu sobre as demências.

Durante o ano de 2018, 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

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.
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Realizaram-se ainda 3 Almoços Debate no Parlamento Europeu: o 1º em Fevereiro, sob o tema:
“Prevention of Alzheimer´s Disease and Dementia” (Prevenção da Doença de Alzheimer e Demência), o
2º em Junho, sobre “Dementia Care in the European Union” (Cuidados na Demência na União Europeia)
e o 3º em Dezembro, sobre “Dementia as a priority of the EU Health Programme” (Demência como uma
prioridade no Programa de Saúde da EU).
Em Outubro teve lugar, em Barcelona, a 28ª Conferência Anual da Alzheimer Europe, sob o tema
“Making Dementia a European Priotiry” (Tornar a Demência numa Prioridade Europeia).
Como tem vindo a acontecer todos os anos, a Alzheimer Europe edita publicações referentes ao trabalho
que vai desenvolvendo na sua missão de recolher, sistematizar e divulgar informação sobre temas de
interesse para o movimento europeu sobre as demências.
Para além da Dementia in Europe Magazine e da newsletter electrónica, em 2018 a Alzheimer Europe
publicou:
- O Yearbook “Comparison of National Dementia Strategies in Europe on care standards” que se foca nos
cuidados prestados em equipamentos sociais, no qual a Alzheimer Portugal participou fornecendo
informação sobre a legislação e realidade nacionais.

PARTICIPAÇÃO NO “EUROPEAN INSTITUTE OF WOMEN’S HEALTH (EIWH)”
8

Em 2018, a Alzheimer Portugal foi convidada a participar numa iniciativa do ”European Institute of
Women’s Health” (EIWH). Foi preparado o Position Paper on Women and Dementia: Addressing the
disproportionate burden of dementia on women”.
Pelo mundo, existe uma série de iniciativas focadas na Mulher e na Doença de Alzheimer mas nada há a
nível europeu. Por esta razão, o EIWH pretende preencher esta lacuna e colocar o tema nas agendas
europeias sobre saúde, aspetos sociais e investigação.
O “Position Paper” debruça-se sobre a forma desproporcionada como as mulheres são atingidas pela
Doença de Alzheimer, quer como pessoas com demência, quer como cuidadoras.
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II - DEPARTAMENTO DE FORMAÇÃO E
PROJETOS - DFP
No ano de 2018, o Departamento de Formação e Projetos realizou Workshops, diversas Ações de Informação e
de Formação, tendo sido possível formar e informar, na Sede e nas Delegações, 15.880 pessoas, incluindo as
ações de informação nas escolas do Projeto

“Memo e Kelembra nas Escolas”. Este número constitui um

aumento do número de beneficiários face aos anos anteriores: 15.416 pessoas em 2017, 11.515 em 2016 e
10.575 em 2015.
Em 2018, manteve-se a tendência de aumento da atividade formativa realizada que se verifica desde
2017 com a diminuição do valor das inscrições. Como exemplo, pode referir-se que o número de
atividades formativas realizadas a nível nacional em 2017 foi de 207 e em 2018 foi de 256. Desta forma,
a nível nacional, o valor faturado com as atividades formativas foi de 28.299,81€ (- Sede: 24.411,55€
já considerando o pagamento aos formadores externos; - Restantes Núcleos de Formação da
Associação: 3.888,26€), face aos 18.593,16€ faturados em 2017. Nas tabelas abaixo, não foram
contabilizadas as ações de sensibilização realizadas ao abrigo do Passeio da Memória e da Campanha
“Amigos na Demência”.
Atividades Formativas – EXTERNAS – Ministradas pela AP na Sede
SEDE – Lisboa
Atividade Formativa
Nº Ações
Carga Horária
N.º Formandos
Ações de Formação
6 Ações
42H
71 Formandos
SCML
«Prestação de Cuidados a Pessoas com
7H x 6 AF
Colaboradores SCML
Abril - Maio
Demência»
Ações de Formação
9 Ações
63H
112 Formandos
SCML
«Prestação de Cuidados a Pessoas com
7H x 9 AF
Colaboradores SCML
Outubro - Novembro
Demência»
Workshop
Cuidadores Informais (CInf
1 Workshop
3H
6 Formandos
1)
Workshops
99H (3H x33) +
35 Workshops
216 Formandos
Público em Geral
8H (4H x2)
3 Workshops
Workshops
Utilização de Música com Pessoas com
Cuidadores Formais
Demências.
9H (3H x3)
15 Formandos
Nível 5 (CF5)
Demências: Intervenção Social.
Demências: Luto.
4 Ações
Demências. Estimulação Cognitiva.
Ações de Formação
Aspetos Jurídicos. Testamento Vital.
33H
33 Formandos
CF5
Demências. Estimulação Cognitiva.
Introdução à Moderação de Grupos de
Suporte para Cuidadores.
Encontro de Equipas
1
2H
21 Formandos
Uniformização Gabinetes
Atividades Formativas – EXTERNAS – Ministradas pela AP a Entidades Externas
SEDE – Lisboa
Atividade Formativa
Nº Ações
Carga Horária
N.º Formandos
1 Workshop
Workshop CF 1
«Comunicação com a Pessoa com
3H
15 Formandos
AISA
Demência»
1 Workshop
Workshop CF 1
«Estratégias nas Atividades de Vida
3H
15 Formandos
AISA
Diária»
1 Workshop
Workshop CF 1
«Abordagem Centrada na Pessoa
3H
21 Formandos
CM Sines
com Demência»
Workshop CF 1
1 Workshop
Centro Social Paroquial
«Comunicação com a Pessoa com
3H
22 Formandos
Nossa Sra. Livramento
Demência»
Workshop CF 1
1 Workshop
Centro Social Paroquial
«Estratégias nas Atividades de Vida
3H
19 Formandos
Nossa Sra. Livramento
Diária»
Workshop CF 5
1 Workshop
3H
11 Formandos
Agrupamento Escolas
«Demências»
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Romeu Correia
Workshop CF 5
Agrupamento Escolas
Romeu Correia
Workshop CF 5
CM Seixal
Workshop CF 5
CM Seixal
Ação de Informação
Total: SEDE
Actividade Formativa
Workshop
Workshop
Total: CA
Actividade Formativa
Workshop CF 1
TOMAR
Lar de São Mateus
Ação de Informação
Total: NR
Ações de Formação
CAFÉ MEMÓRIA
Workshop CInf
Workshop CF1
Workshop CF5
Ação de Informação
Ação de Informação
Total: CM
Atividade Formativa
Workshop
Público em Geral
Workshop
«Atualização de
Conhecimentos na Área
das Demências»
Workshop
«Aspetos Jurídicos»
Ação de Informação
Total: Delegação Norte
Atividade Formativa
Workshop
Público em Geral
Workshop
«Atualização de
Conhecimentos na Área
das Demências»
Workshop
«Aspetos Jurídicos»
Ação de Informação
Total: Delegação Centro
Atividade Formativa
Workshop
Público em Geral
Ação de Informação
Total: Delegação RAM

1 Workshop
«Demências»

3H

1 Workshop
«Abordagem Centrada na Pessoa
3H
com Demência»
1 Workshop
«Estratégias nas Atividades de Vida
3H
Diária»
28
1H30 (x28)
96
328H
CASA do ALECRIM – Alapraia
Nº Ações
Carga Horária
«Introdução às Demências»

3H

«Eu decido… Por isso faço o meu
3H
Testamento Vital»
2
6H
NÚCLEO do RIBATEJO – Almeirim
Nº Ações
Carga Horária
2 Workshop
«Cuidados com e para a Pessoa com
6H
Demência»
15
1H30 (x15)
17
28H30
CUIDAR MELHOR – CAFÉ MEMÓRIA
7 Ações de Formação Voluntários

8H (x7)

4 Workshops CInf
4H (x4)
5 Workshops CF1
5H (x4)
6 Workshops CF5
4H (x4)
24 Sessões
2H (x24)
Café Memória faz-se à Estrada
36
1H30 (x36)
82
210H
DELEGAÇÃO NORTE – Lavra
Nº Ações
Carga Horária
7 Workshops
3H (x7)
1 Workshop

1 Workshop

15 Formandos

17 Formandos

18 Formandos
2355 Participantes
2998
N.º Formandos
8 - Alunos Estagiários
Escola Val do Rio
12
20
N.º Formandos
28 Formandos
372 Participantes
400
86 Formandos
20 Formandos
72 Formandos
72 Formandos
833 Participantes
(22 sessões)
1324 Participantes
2407
N.º Formandos
126 Formandos

3H

9 Formandos

3H

10 Formandos

9
1H30 (x9)
18
40H30
DELEGAÇÃO CENTRO – Pombal
Nº Ações
Carga Horária
6 Workshop
3H (x6)

1 Workshop

3H

1 Workshop

3H

8
1H30 (x8)
14
30H
DELEGAÇÃO REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA - Funchal
Nº Ações
Carga Horária

440 Participantes
566
N.º Formandos
130 Formandos

6 Formandos

6 Formandos
489 Participantes
631
N.º Formandos

6 Workshop

3H30 (x6)

26 Formandos

8
14

1H50 (x8)
35H30

228 Participantes
254

Carga Horária
1H30 (x4)
6H

N.º Formandos
175 Participantes
175

Carga Horária
3H

N.º Formandos
11 Formandos

GABINETES – Portimão
Atividade Formativa
Ação de Informação
Total: GA Portimão

Nº Ações
4
4
GABINETES – CAAV Viseu

Atividade Formativa
Workshop

Nº Ações
1 Workshop
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Público em Geral
Ação de Informação
Total: GA Viseu
TOTAL NACIONAL

«ACP com Demência»
8
9
256

1H30 (x8)
15H
697H

236 Participantes
247
7717

Atividades Formativas – INTERNAS – Ministradas pela Alzheimer Portugal
Atividade Formativa para
Funcionários Internos

Carga
Horária

Local

Participantes

Data

Workshops SEDE com Formandos(as) Internos(as)
Workshop:
Respostas Sociais
Workshop:
Relações Interpessoais
Workshop:
Como Adaptar o Ambiente à
Pessoa com Demência
Ação de Formação:
Aspectos Jurídicos e
Testamento Vital
Workshop:
ACP com Demência

3H
3H

Sede
Alzheimer Portugal
Sede
Alzheimer Portugal

Sede: 2
Sede: 2

07.03.18

3H

Sede
Alzheimer Portugal

7H

Sede
Alzheimer Portugal

Sede: 1

08.05.18

3H

Sede
Alzheimer Portugal

Sede: 1

09.05.18

Workshop:
Na Tua Pele

3H

Sede
Alzheimer Portugal

Ação de Formação:
Introdução à Moderação de
Grupos de Suporte para
Cuidadores

12H

Sede
Alzheimer Portugal

3H

3H

Workshop:
Comunicação com a Pessoa
com Demência
Workshop:
Demências: Alterações
Cognitivas, Funcionais e
Comportamentais

Workshop
«Actualização de
Conhecimentos na Área das
Demências»

Workshop
«Aspectos Jurídicos»

3H

3H

Sede: 1

16.02.18

Sede: 1
Casa do Alecrim: 1
Cuidar Melhor: 1
Núcleo Ribatejo: 3

13.04.18

07.06.18

CAD: 1

20.09.18
24.09.18
25.09.18
01.10.18

Sede
Alzheimer Portugal

Sede: 1

08.10.18

Sede
Alzheimer Portugal

Sede: 1

11.12.18

Fórum Picoas
Lisboa

Sede: 2
Núcleo Ribatejo: 3
CAD: 2
Cuidar Melhor: 3

11.09.18

Associação de
Farmácias Porto

Delegação Norte: 2

05.09.18

Sede Delegação Centro

Delegação Centro: 2

17.10.18

Fórum Picoas
Lisboa

Sede: 2
Núcleo Ribatejo: 3
CAD: 2
Cuidar Melhor: 3

11.09.18

Associação de
Farmácias Porto

Delegação Norte: 3

05.11.18

Sede Delegação Centro

Delegação Centro: 2

17.10.18

Encontro de Equipas
Uniformização Gabinetes AP

2H

Fundação Calouste
Gulbenkian

Conferência AP
«Uma Visão Holísticas Sobre
as Demências»

14H

Fundação Calouste
Gulbenkian

Sede: 6
Núcleo Ribatejo: 3
CAD: 2
Cuidar Melhor: 4
Delegação Norte: 3
Delegação Centro: 2
Sede: 7
Casa do Alecrim: 11
Núcleo Ribatejo: 3
Cuidar Melhor: 4
Delegação Norte: 5
Delegação Centro: 3
Delegação Madeira: 1

22.11.18

22.11.18
e
23.11.18

Workshops CASA DO ALECRIM com Formandos(as) Internos(as)
«Introdução às Demências»

3

Casa do Alecrim

3

24.05.18

«Introdução às Demências»

3

Casa do Alecrim

8

25.05.18

«Introdução às Demências»

3

Casa do Alecrim

22

28.05.18
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«Introdução às Demências»

3

Casa do Alecrim

11

29.05.18

«ACP com Demência»

3

Casa do Alecrim

5

23.10.18

«ACP com Demência»

3

Casa do Alecrim

4

25.10.18

«ACP com Demência»

3

Casa do Alecrim

7

26.10.18

«ACP com Demência»

3

Casa do Alecrim

9

29.10.18

Workshops CAD com Formandos(as) Internos(as)
«ArteTerapia com Grupo de
Pessoas com Demência»

3

«Grupo Suporte para
Cuidadores de Pessoas com
Demência»

3

Centro de Dia
Prof. Carlos Garcia
Centro de Dia
Prof. Carlos Garcia

5

08.08.2018

5

08.08.2018

Atividades Formativas – INTERNAS – Ministradas por Entidades Externas

Atividades Formativas

Carga
Horária

Participantes
Local | Entidade Formadora

Data

Atividades Formativas lecionadas por Entidades Externas – SEDE
Ações de Formação
Criação de Recursos
Didácticos em Áudio para
e-Learning
Profissional de Plataforma
SIGO
Curso de Iniciação e
Gestão

20H

Evolui.com

2

01.03.18
a
20.03.18

7H

Gesperitus

3

03.05.18

Workshops e Seminários | Congressos
Workshop: Podem os
doentes influenciar a
agenda Politica?
Workshop: Relações de
poder: Quem avalia e
decide a saúde em
Portugal?
Workshop:
Criação de Vídeos para eLearning
Workshop: Comunicação
integrada: A chave do
sucesso na era digital.
Curso de Cogweb
Workshop: Como
conseguir meios e gerir
recursos de forma
inovadora?
2.º Encontro de Boas
Práticas: Perspectivas
sobre o Envelhecimento
Workshop: Os segredos
da negociação
Workshop:
Plataforma Aidhound

6H

Academia Roche

1

19.01.18

6H

Academia Roche

1

16.02.18

2H

Evolui.com

2

08.03.18

6H

Academia Roche

1

13.04.18

3H

Campus - Centro
Neurológico Sénior

1

06.04.18

6H

Academia Roche

1

16.03.18

6H

Auditório Municipal
Lagoa - Algarve

1

20.04.18

6H

Academia Roche

1

18.05.18

3H

CAD Lisboa
Aidhound

Sede: 5
Cuidar Melhor: 2

02.10.18

Sede: 2
Workshop:
Plataforma Aidhound

3H

CAD Lisboa
Aidhound

CAD: 2
Núcleo Ribatejo: 3

11.10.18

Cuidar Melhor: 1
IV Fórum Economia Social
Os Jovens na Economia
Social

5H

Hotel Baía Cascais
Unitate

1

16.10.18

Seminário:

5H

Centro de Medicina de

1

17.10.18
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Serviço Social:
Investigação no Ensino e
na Profissão
Seminário:
O Novo Regime do Maior
Acompanhado

Reabilitação de Alcoitão

3H30

Sociedade de Geografia de
Lisboa

1

06.12.18

Sede: 1
Workshop:
Cuidados Paliativos na
Pessoa com Demência

8H

Fundação Calouste
Gulbenkian
APCP

Casa do Alecrim: 3
CAD: 1

15.12.18

Núcleo Ribatejo: 2
Cuidar Melhor: 1

Atividades Formativas lecionadas por Entidades Externas – CASA DO ALECRIM
Ações de Formação
Segurança Contra
Incêndios em Edif. para
Delegados de Segurança
Gestão de Equipas

24H
25H

Escola Nacional de
Bombeiros

1

17.10.18

Profiforma - Algés

1

03.07.18
a
18.03.18

Workshops e Seminários | Congressos
25.01.18
a
27.01.18
28.05 e
29.05.18

XIII Congresso Nacional
de Psiquiatria SPPSM

14H

Vilamoura

1

Ageing Congress

14H

Coimbra

1

10H

Fundação Cidade de Lisboa

1

29.06.18 e
30.06.18

4H

Escola Superior de Saúde de
Alcoitão

1

04.10.18 a
06.10.18

32.ª Reunião Grupo de
Estudos Envelhecimento
Cerebral e Demência
ENOTHE
European Network of
Occupational Therapy in
Higher Education
Workshop:
Sobre Diabetes Mellitus
«Pensar para Melhor
Cuidar»
Plataforma SAD +
«Cuidados a ter em
alguma Situação de
Emergência»

Workshops | Ações de Informação (carga horária reduzida)
Santa Casa da Misericórdia
1H30
6
de Cascais
Casa do Alecrim
18H
Patrícia Paquete
Equipa SAD: 10
Plataforma SAD +
1H

ACES Cascais

4

28.02.18
23.01.18 a
20.11.18
09.05.18

Atividades Formativas lecionadas por Entidades Externas – NÚCLEO DO RIBATEJO (funcionários)
Ações de Formação
Ação de Formação:
Coaching e Comunicação

25H

Centro de Formação da
EPSA Pontinha

1

02.12.18
a
07.12.18

Workshops e Seminários | Congressos
Workshop:
Regulamento Geral de
Protecção de Dados
Seminário:
III Encontro de Dirigentes
Desafios às Lideranças
Workshop:
Internamento Compulsivo
Workshop:
Metodologias de
Planeamento e Gestão de
Projectos de Intervenção
Social e Comunitária
II Congresso Internacional
de Geriatria e Saúde Mental

3H

CLAS Lisboa

1

06.03.18

4H

Casa do Brasil
Santarém

2

14.06.18

3H

Auditório Centro Distrital
da Segurança Social
ISS Santarém

2

15.06.18

6H

Fórum Lisboa
CML

1

20.06.18

8H

Cineteatro Municipal
Mealhada

3

22.06.18

Atividades Formativas lecionadas por Entidades Externas – CUIDAR MELHOR (funcionários)
Ações de Formação
“O papel dos Psicólogos nos
Cuidados Paliativos”
Curso “Atención centrada
en la persona”
“Intervenção Sistémica
com Famílias”

30H

OPP - Lisboa

1

15h

CRE Alzheimer

1

18h

EAPN Lisboa

1

07.12.17 a
13.01.18
04.06.18 a
17.06.18
21.06.18,
22.06.18 e
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29.06.18
Workshops e Seminários | Congressos
12º Congresso Nacional de
Psicologia da Saúde
“Promover e inovar em
Psicologia da Saúde”

34h

ISPA Lisboa

1

25.01.18 a
27.01.18

V Jornadas de
Neuropsicologia Aplicada

7h

Universidade Lusófona de
Humanidades e
Tecnologias

1

20.03.18

2h

Universidade Nova de
Lisboa

1

23.03.18

6H

Auditório Municipal
Lagoa - Algarve

2

20.04.18

7h

Edifício da loja do Cidadão
- Mafra

1

19.04.2018

6h

Escola Superior de
Enfermagem de São João
de Deus – Évora

1

29.05.2018

3h

Comunidade Impacto
Social

1

21.06.2018

6h

Instituto de Saúde Pública
da Universidade do Porto

1

20.07.18

26h

OPP – Braga

2

12h

Fundação Cidade de
Lisboa

1

2h

ISPA – Lisboa

1

Seminário “Benefit-finding
intervention for dementia
caregivers – Prof. SheungTak Cheng”
2.º Encontro de Boas
Práticas: Perspectivas sobre
o Envelhecimento
Ciclo de Conferências “As
Pessoas: o nosso
património mais valioso”
Encontro “Intervenção
Social com Pessoas com
Problemas de Saúde Mental
– Os Desafios”
Workshop: “Diagnóstico
organizacional”
“Métodos de intervenção
neuropsicológica mediada
por sistema computorizado:
Cogweb.
4º Congresso Ordem
Psicólogos Portugueses
32º Encontro GEECD
Conferência de Oliver
Hugues Terrault “Palhaço
Terapêutico, idoso e
demência: 20 anos de
pesquisa”
Seminário:
Serviço Social: Investigação
no Ensino e na Profissão
Seminário:
O Novo Regime do Maior
Acompanhado

12.09.18 a
15.09.18
12.10.18 e
13.10.18

16.10.18
14

5H

Centro de Medicina de
Reabilitação de Alcoitão

1

17.10.18

3H30

Sociedade de Geografia de
Lisboa

1

06.12.18

Atividades Formativas lecionadas por Entidades Externas – DELEGAÇÃO NORTE (funcionários)
“Curso de formação
profissional de regulamento
geral de proteção de dados”

6H

Workshops e Seminários | Congressos
Viana do castelo
Entidade F3M information
systems SA.

1

27.03.18

Atividades Formativas lecionadas por Entidades Externas – DELEGAÇÃO CENTRO (funcionários)
Curso de Primeiros Socorros

25H

Gestão de Executivos e
Directores de Respostas
Sociais Seniores

35H

Curso de Cogweb

3H

Empreendedorismo Social:
Agir para Transformar

3

IX Encontro de Diretores
Técnicos do Distrito de
Leiria
III Seminário Internacional
- Alzheimer e outras
Demências: Conhecer,
Compreender, Intervir

Ações de Formação
Associação de Industriais
do concelho de Pombal
ISLA
Instituto Superior de
Línguas e administração
Campus - Centro
Neurológico Sénior
Workshops e Seminários | Congressos
Município de
Pombal/APEPI/CLDSTeatro
Cine

1

01.02.18 a
01.03.19
13.01.18
a 02.03.18

1

06.04.18

1

20.04.18

6

7

Leiria – Quinta do Paul

1

29.05.18

14h

Escola Superior de
Tecnologia e Gestão do
IPV/Obras Sociais do
Pessoal da CM e SM de
Viseu

4

13 e 14.12.18
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ÁREA DE PROJETOS

A área de projetos do Departamento de Formação e Projetos tem como principal objetivo a elaboração e
submissão de candidaturas a financiamento. Estas candidaturas podem traduzir-se em Prémios de Mérito
ou em Projetos de Intervenção, sendo que estes últimos, quando aprovados, são realizados de acordo
com a candidatura. As candidaturas apresentadas, na sua maioria, refletem a colaboração entre o DFP e
outros departamentos da Associação.
Em 2017, a apresentação de candidaturas e o desenvolvimento de projetos, em que o Departamento
esteve diretamente envolvido, obteve um resultado apurado de 145.207,94€, pelo que existiu um
aumento das verbas angariadas em 2018, visto que o total apurado até ao momento, em
candidaturas aprovadas, é de 157.868,54€. Aguarda-se ainda o resultado do montante atribuído pelo
Prémio Fidelidade Comunidade.

Projeto
INR Funcionamento
2018
INR Projetos 2018
Apoio CMLisboa
2018
Apoio CMLisboa
2018
Apoio CMLisboa
2018
Bolsa de Cidadania
Roche
Prémio Fidelidade
Comunidade

Objetivo
Apoio ao Funcionamento da
Alzheimer Portugal
Memo e Kelembra nas
Escolas
Apoio Financeiro CAD
Apoio Financeiro SAD
Apoio Financeiro
SCE
Campanha “Amigos na
Demência”
Apoio à Sustentabilidade da
Alzheimer Portugal

População-Alvo

Resultado Apurado (€)

-

20.000,00€

Professores, Auxiliares
Educativos e Crianças
Cuidadores e
Pessoas com Demência
Cuidadores e
Pessoas com Demência
População em Geral

10.475,24€
50.932,94€
50 572,84€
10.887,52€

População em Geral

15.000,00€

-

A aguardar indicação do
montante atribuído.

Resultados dos Projetos INR
Informar a Apoiar Mais
Apoio telefónico, presencial, e-mail, carta e consultas
Denota-se um claro aumento do número de respostas
Total de contactos na Sede: 4707
dadas. De referir que para cada beneficiário podem ter
sido realizadas várias diligências.
(1457 em 2015; 2060 em 2016; 2859 em 2017)
Memo e Kelembra nas Escolas
Participantes abrangidos pelas sessões realizadas nas escolas
Total de participantes: 8163
Repartidos por:
7032 – Sede;
Foram realizadas sessões em 50 escolas públicas e
219 – Núcleo Ribatejo;
privadas em 13 distritos de Portugal Continental.
797 – Delegação Norte;
115 – Delegação Centro.
(5013 em 2015; 8288 em 2016; 7508 em 2017)
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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.

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 Portuga
Suporte de Comunicação

Site da Alzheimer Portugal

Página no Facebook da
Alzheimer Portugal
Instagram
Twitter
Boletim Quadrimestral da
Alzheimer Portugal

Resultados / Estatísticas
De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018, verificou-se um total de
609.974 visitas ao site da Alzheimer Portugal, num total de 473.126 diferentes
visitantes, mais 25% que no ano anterior.
Destes, 86% são novos visitantes e, por sua vez, 14% 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 41% do número de visitas.
O Brasil representa 54% das visitas e os EUA 0.71%;
83 258 gostos
81 680 seguidores
2 645 seguidores
683 seguidores
4 edições
Tiragem 6000 exemplares

PASSEIO DA MEMÓRIA 2018
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 2018, a propósito do 30º Aniversário da Alzheimer Portugal, desafiámos todos os Municípios a
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abraçar esta iniciativa, a que este ano juntámos (em algumas cidades) a vertente Corrida ou Peddypaper. Tínhamos como ambição fazer crescer este evento a nível nacional e chegar a mais locais pelo
país, não só através da caminhada, como também através da realização de ações informativas para a
população dos municípios aderentes. Em 2017 o Passeio da Memória teve lugar em 20 cidades e em
2018 conseguimos estar em 65.
Os objetivos são: 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 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.
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".
LOCAL
Alcochete
Alenquer
Alvaiázere
Ansião
Arganil
Arruda dos Vinhos
Aveiro
Barreiro
Beja
Benedita (Alcobaça)
Braga
Câmara de Lobos
Campo Maior
Cascais
Castro Verde
Coimbra
Constância
Covilhã
Cuba
Entroncamento
Esposende
Évora
Funchal
Guimarães
Ílhavo
Leiria
Lisboa
Loures
Lourinhã
Lousada
Mação
Machico
Marco de Canaveses
Marinha Grande
Matosinhos
Mirandela
Montijo
Oeiras
Oliveira do Bairro
Penafiel
Peniche
Pombal
Portimão
Porto de Mós
Póvoa de Lanhoso
Póvoa de Varzim
Resende
Ribeira Grande (Açores)
Rio Maior
Santa Cruz

PARTICIPANTES
80
67
21
21
20
7
50
55
160
110
32
152
75
19
25
97
50
15
21
32
25
37
106
38
26
14
31
25
33
45
25
120
40
32
84
55
108
115
37
274
11
119
133
42
40
45
40
12
13
25

VALOR ANGARIADO
480,00 €
863,00 €
110,00 €
80,00 €
100,00 €
31,00 €
290,00 €
265,00 €
855,00 €
560,00 €
183,00 €
316,90 €
405,00 €
170,00 €
125,00 €
505,00 €
197,20 €
80,00 €
105,00 €
155,00 €
175,00 €
215,00 €
226,90 €
215,00 €
140,00 €
70,00 €
240,00 €
105,00 €
188,00 €
235,00 €
167,00 €
242,90 €
270,00 €
177,00 €
364,60 €
360,00 €
548,00 €
766,00 €
287,00 €
1.380,00 €
60,00 €
852,00 €
1.475,00 €
255,00 €
225,00 €
195,00 €
325,00 €
50,00 €
110,00 €
163,50 €
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Serpa
20
530,00 €
Sesimbra
20
120,00 €
Setúbal
25
70,00 €
Tabuaço
12
50,00 €
Tavira
40
197,47 €
Torres Novas
20
115,00 €
Viana do Castelo
30
175,00 €
Vila Franca de Xira
8
50,00 €
Vila Nova da Barquinha
7
35,00 €
Vila Nova de Famalicão
145,00 €
Vila Nova de Poiares
10
60,00 €
Vila Nova de Santo André
38
205,00 €
Vila Verde
28
141,50 €
Viseu
81
575,00 €
Vizela
125
665,00 €
TOTAL
3323
19 092,97 €
PATROCÍNIOS E APOIOS FINANCEIROS
JOGOS SANTA CASA
1.000,00 €
CEPSA
750,00 €
CNLL
250,00 €
CUIDAR MELHOR
2.250,00 €
TOTAL
4.250,00 €
VALOR TOTAL ANGARIADO
23.357,97 €

Apoios Nacionais


Associação Nacional de Farmácias



Cepsa



CNLL



CP – Comboios de Portugal



Delta



Jogos Santa Casa



Lusitânia Seguros



Municipios Aderentes



Vimeca

CAMPANHA “AMIGOS NA DEMÊNCIA”
A Alzheimer Portugal lançou no dia 30 de julho, Dia Internacional da Amizade, a campanha “Amigos na
Demência”, uma iniciativa integrada no movimento global “Dementia Friends”, liderado pela Alzheimer’s
Society no Reino Unido e replicado em vários países por todo o mundo.
O principal objetivo desta campanha consiste em aumentar a compreensão sobre a Demência no nosso
país e convidar todos os cidadãos a comprometerem-se ativamente na melhoria do dia a dia das pessoas
com demência.
Esta iniciativa visa combater o desconhecimento e o estigma associados à demência, assim como
aumentar o nível de consciencialização sobre o tema em Portugal. Pretende também ajudar os
portugueses a compreenderem como é que a demência afeta as pessoas e contribuir para alterar
comportamentos que tornem a sociedade mais amiga das pessoas com demência.
Em 2018, foi, assim, implementado o 1º Eixo de Intervenção da Campanha: Ferramenta digital/site
www.amigosnademencia.org: Os cidadãos tornam-se Amigos na Demência através da visualização de
um filme no site para aprenderem um pouco mais sobre a demência e, de seguida, comprometem-se
com uma ação. Para o efeito, preenchem um formulário para formalizar o seu compromisso. Este passo
concretiza a mudança de comportamentos pretendida pela campanha. Em 2019, serão lançados os Eixos
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2 e 3.
Até Dezembro de 2018, 48 Associações de todo o mundo juntaram-se ao Movimento “Dementia
Friends”, contabilizando mais de 16 milhões de Dementia Friends. Em Portugal, contabilizavam-se a 31
de dezembro 930 Amigos na Demência.
A campanha Amigos na Demência conta com o Alto Patrocínio do Senhor Presidente da República.
A nível internacional, importa destacar a parceria da Alzheimer Portugal com a Alzheimer’s Society, que
desempenha o papel de entidade consultora.
A nível nacional, a Campanha Amigos na Demência conta ainda com o apoio de um número significativo
de parceiros para operacionalização, divulgação e financiamento da campanha, tais como, entidades
públicas da administração central e local, empresas e organizações do terceiro setor. Financeiramente,
conta com o apoio da Associação Mutualista Montepio e Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. A
Campanha recebeu também uma Bolsa de Cidadania da Roche, no valor de 15,000€.

GESTÃO DE ASSOCIADOS
Em 2018, o Gabinete de Relações Públicas continuou a ser responsável pela gestão da estrutura de
Associados da Alzheimer Portugal, procurando gerir a respetiva base de dados de forma ativa e
presente, recebendo novos associados, mantendo atualizados todos os dados relativos a cada associado,
assim como procurando aumentar a percentagem de sócios pagantes.
À data de 31 de Dezembro de 2018, a Alzheimer Portugal contava com 11.862 associados, destes sendo
ativos 9.933. Estes números representam 470 novos associados ao longo do ano.

BOLSA DE VOLUNTÁRIOS
O Departamento de Relações Públicas é responsável pela Gestão da Bolsa de Voluntários da Alzheimer
Portugal, que incluiu as seguintes atividades:


Publicação de anúncios de 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.
Os gabinetes apoiaram 256 novos cuidadores e, indiretamente, o mesmo número de pessoas com
Demência.
Prestaram ainda 443 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 15 ações de formação para cuidadores familiares e profissionais, 13 ações de divulgação e
25 ações informação e sensibilização da comunidade.
No que respeita à expansão geográfica da Rede Cuidar Melhor, foram abertos dois novos Gabinetes, em
Almada e em Peniche.
Criou-se, também, mais um eixo de intervenção com o objetivo de uniformizar os procedimentos dos
diversos gabinetes da Associação Alzheimer Portugal, utilizando o know-how adquirido com o
desenvolvimento da fase piloto dos Gabinetes Cuidar Melhor.
Estão envolvidos cerca de 70 profissionais que desempenham funções nos 28 gabinetes de apoio. Este
processo de uniformização arrancou em 2018 com um diagnóstico da situação que implicou deslocações
da equipa a todos os gabinetes do País. Com vista à capacitação das equipas foram realizados 6
workshops, 2 no Norte, 2 no Centro e 2 no Sul, e ainda uma reunião de trabalho nacional que contou
com cerca de 40 participantes, entre outras atividades. No âmbito deste processo de uniformização foi,
ainda, implementada a plataforma AidHound para gestão de processos e outras atividades dos Gabinetes
de Apoio e para comunicação interna.
Por outro lado, este projeto assegurou a continuidade da expansão da Rede Cafés Memória com o
lançamento de uma unidade em Esposende.
Neste momento, estão a funcionar em Portugal 19 Cafés Memória, que contaram com 860 participantes
e 4.029 participações, maioritariamente de cuidadores de pessoas com demência, assim como 220
convidados, tendo colaborado um número alargado de voluntários que trabalharam 5.737 horas no
âmbito desta rede de apoio, em 2018.
Realizou-se também o convívio anual com os voluntários dos Cafés Memória da Grande Lisboa e o 3º
Encontro de Equipas Técnicas dos Cafés Memória em Viseu.
Depois do sucesso que o Café Memória teve nos primeiros 5 anos, em 2018 decidiu-se tentar chegar às
populações que vivem fora dos grandes centros urbanos, nascendo assim o Café Memória Faz-se à
Estrada. Esta iniciativa consiste na aplicação inovadora de um modelo assente na itinerância, já usado
em outros contextos e épocas, para ir ao encontro de comunidades mais desfavorecidas do ponto de
vista social e geográfico, com o objetivo de informar e sensibilizar estas comunidades para a
problemática das demências, de forma descontraída e informal. No primeiro ano, realizaram-se 24
sessões com cerca de 800 participantes.
Destaca-se ainda a participação de dois elementos da equipa do projeto no 4º Congresso da Ordem dos
Psicólogos Portugueses, em Braga, para apresentação de um poster com resultados deste projeto.
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Finalmente, importa referir que o projeto Cuidar Melhor conta atualmente com mais de 60 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 2018 e os resultados consolidados desde o seu início, em 2013.

EIXO INTERVENÇÃO

SERVIÇOS/ATIVIDADES

Diagnóstico Social

Nº Entidades visitadas
Informação e encaminhamento telefónico
Nº atendimentos beneficiários
Informação e encaminhamento presencial
Nº atendimentos beneficiários
Informação e encaminhamento por e-mail
Nº atendimentos beneficiários
Consultas Apoio Jurídico
Nº consultas beneficiários
Ações Formação Cuidadores Familiares
e Profissionais –Nº Participantes

Gabinetes de Apoio
Cascais
Oeiras
Sintra

Processo de
Uniformização

Ações desenvolvidas com os Gabinetes - Nº Técnicos

Divulgação

Sensibilização
Comunidade

Cafés Memória

1

0

Consolidado
2013/2018
136

508

2.183

102

629

13

90

16

101

164

1.218

61

61

2018

Apresentações Cuidar Melhor e Café Memória
774
Nº participantes
Site Cuidar Melhor - Nº utilizadores (% novos)
1.306
Distribuição material informativo em eventos e ações
500
10.000 folhetos - 5%
Eventos de Sensibilização Cuidar Melhor
753
e Café Memória – Nº Participantes
Nº Participantes
860
Nº Voluntários Formados
72
Nº Convidados
220
Café Memória Faz-se à Estrada - Nº Participantes 2
833
TOTAL 6.182

6.880
9.767
4.370
6.265
3.360
557
1.078
833
37.528

Notas:
1

Os dados do Café Memória estão atualizados até dezembro 2018, à exceção das sessões de Outubro e Dezembro do
CM Lisboa-Castilho
2

Faltam os dados das Sessões do Café Memória Faz-se à Estrada de Beja e de Reguengos de Monsaraz

ALZHEIMER PORTUGAL
Sede: Av. Ceuta Norte, Lote 15, Piso 3 Quinta do Loureiro - 1300-125 Lisboa
Telefone: +351 213 610 460 | E-mail: info@alzheimerportugal.org
www.alzheimerportugal.org | www.amigosnademencia.org
facebook.com/alzheimerportugal.org | instagram.com/alzheimer_portugal | twitter.com/alzheimerpt

21

V – CASA DO ALECRIM – CA
A Casa do Alecrim fez cinco anos e manteve em funcionamento, no ano de 2018, os seus serviços de
Estrutura Residencial Para Pessoas Idosas (ERPI), de Centro de Dia (CD) e dos Serviços de Apoio
Domiciliário (SAD), cuidando de 101 utentes com demência, em estreita relação com as suas famílias,
assumindo a sua missão de «Disponibilizar serviços individualizados e ajustados à realidade pessoal,
familiar, social, psicossocial e situacional de cada pessoa com demência, promovendo condições e
projetos de vida centrados no respeito da sua identidade e dignidade pessoal, em contexto domiciliário e
equipamento ou em contexto de residência».
A equipa interdisciplinar teve como foco a pessoa com demência, seguindo o modelo da Abordagem
Centrada na Pessoa com Demência, que se põe em prática através da avaliação permanente das
necessidades de cada utente, através do debate e validação sistemática dos procedimentos pela equipa
interdisciplinar, e através da adequação sistemática do espaço e da disponibilização de todos os recursos
materiais necessários.
Teve também esta equipa que salvaguardar o bem-estar dos cuidadores informais (famílias), fazendo a
sistemática gestão e adequação das suas expectativas, face à progressão da doença do seu familiar.
Os serviços administrativos da Casa do Alecrim assumiram a gestão dos fundos de maneio dos utentes
da ERPI (36) e colaboraram no processo de faturação das mensalidade dos utentes (101), assim como
na gestão da faturação dos fornecedores e na procura de melhores soluções.

ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL (ERPI, CD E SAD)
Tiveram as famílias o apoio e a disponibilidade de todos os responsáveis de serviço (ERPI, CD e SAD),
que com o conhecimento da doença e da pessoa com demência, dos seus comportamentos e das suas
capacidades e dificuldades, as foram esclarecendo, em cada situação e etapa, apoiando e orientando,
para o maior entendimento e aceitação do processo demencial em curso.
Na integração dos novos utentes, durante o primeiro mês, foram realizadas as avaliações dos diferentes
técnicos e foi feito o plano de acolhimento e respetivo relatório que deu origem ao Plano Individual (PI),
assim como se procedeu ao acompanhamento mais regular e sistemático das respetivas famílias,
envolvendo-as em todas as estratégias que permitiram uma melhor adaptação do utente ao serviço.
Em todos os serviços foram sendo atualizados os Planos de Acolhimento e Planos Individuais. E foram
realizadas reuniões formais com equipa técnica e gestor de negócios/tutores, para partilha e debate do
Plano Individual do utente.
Realizaram-se também reuniões com gestor de negócios/tutores em momentos em que se tornou
necessária uma partilha de expectativas e esclarecimentos, ou em que sentiu a necessidade de se firmar
a relação de confiança entre a equipa da Casa do Alecrim e a família.
As famílias tiveram acesso a 8 cartas da diretora, enquadrando acontecimentos marcantes da Casa do
Alecrim/ Alzheimer Portugal.
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Manteve-se a parceria com o Gabinete Cuidar Melhor – Cascais, no que respeita a serviços para os
cuidadores - apoio psicológico e apoio jurídico - e divulgaram-se as suas formações.
Realizou-se uma festa no Natal para todas as famílias de CD e ERPI, e contámos ao longo do ano com 2
visitas de grupos corais/momentos musicais, tendo as famílias dos utentes do centro de dia sido
convidadas a assistir ao evento.

ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA PESSOAS IDOSAS (ERPI) - 24H/365 DIAS

Foi avaliada a satisfação dos utentes/familiares e os resultados mostram que a pontuação média obtida
foi de 3,93, o que corresponde à designação de «Muito Satisfeito». Todos os inquiridos afirmam que
recomendariam a Casa do Alecrim se um amigo seu precisasse e que não mudariam de instituição
(100%).
A ERPI manteve 30 utentes ao abrigo do acordo, durante 12 meses. As 6 vagas privadas estiveram
sempre ocupadas. Durante o ano de 2018, existiram 79 novas inscrições na lista de espera, entraram 5
utentes e saíram 5 utentes.
Mantêm-se, neste momento, em lista de espera para resposta social 412 pedidos e para resposta
privada 80 (que também são da lista da resposta social).
A Casa do Alecrim, no serviço da ERPI, manteve-se sem horário de visita e teve disponível para todas as
famílias, num contato diário, telefónico, por email e presencial, a equipa de enfermagem, que, apoiada e
orientada pelo médico responsável, sempre avaliou e cuidou do estado de saúde de cada utente,
prestando todos os esclarecimentos e enquadramentos necessários.
A responsável de serviço assumiu a Gestão de Utentes, do plano de atividades e dos projetos afetos à
ERPI, levou a cabo a concretização de sessões de terapia ocupacional e a monitorização de estágios
curriculares, assim como procedeu a: realização e atualização dos Planos Individuais de Intervenção de
36 utentes; realização de reuniões formais de gestão de utente com cuidadores; contactos
telefónicos/email/presenciais (diários/semanais) com cuidadores informais, mediante necessidade, assim
como com parceiros; contactos por escrito com cuidadores (email/telemóvel) sobre envolvimento nas
atividades, necessidade de medicação ou de bens de consumo individuais dos utentes; reunião semanal
com equipa técnica para discussão de casos clínicos; supervisão e gestão de ocorrências durante a
prestação de cuidados em contexto direto, em colaboração com auxiliares de ação direta.
A média de idade dos utentes da ERPI, em dezembro de 2018, foi de 80,7. Em 2018, o utente mais
idoso tinha 97 anos de idade e o mais jovem 65 anos.
Caracterização utentes segundo a idade e sexo:

10
5

F

0

M
65-69

70-74

75-79

80-84

85-89

90 e
mais
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Caracterização segundo fase da doença:

Caracterização segundo o grau de autonomia na locomoção:

8
7

10

acamados
/cadeirão
CR

11
Apoio

Caracterização segundo autonomia na alimentação:

autonomos

4

24

11
apoio parcial
15

6

apoio total

Caracterização segundo nível de (in)continência:

Relativamente ao programa de atividades, este foi cumprido segundo o previsto, tendo-se realizado nos
dias úteis, diariamente, sessões de terapia ocupacional, sessões de fisioterapia, musicoterapia 2 vezes
semana e terapia assistida com animais, semanalmente.
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Em 2018, uma restruturação do horário de uma terapeuta ocupacional permitiu haver atividade ao
sábado, o que garantiu maior bem-estar aos utentes e um maior envolvimento das famílias que
puderam participar nas atividades.
Relativamente ao ano anterior, continuamos a assistir a uma evolução da patologia nos nossos utentes e
consequentemente ao aumento do seu grau de dependência, necessitando estes cada vez mais de apoio
nas atividades de vida (ver gráficos de caracterização), onde se adensa com uma componente fortíssima
de trabalho, na área da saúde.
Os utentes mantiveram acesso ao serviço de manicura e cabeleireiro quinzenalmente, a um fornecedor
de fraldas e a um fornecedor de medicamentos, tanto para medicamentos não habituais como para os
receitados pela psiquiatra referenciada, sendo a sua gestão feita pela Casa do Alecrim.
Estabeleceu-se com a cooperativa LinQue uma resposta especializada em cuidados paliativos, um
contrato de prestação de serviços, e a ERPI contratualizou o serviço médico.
Todos os utentes da ERPI necessitaram diariamente de cuidados permanentes de enfermagem e de
muita vigilância médica, devido à patologia e ao seu grau de autonomia.
Os utentes da ERPI mantiveram acesso a uma médica psiquiátrica referenciada pela Alzheimer Portugal,
sendo as consultas realizadas mensalmente e geridas pela equipa de enfermagem. Foram seguidos
nesta consulta de psiquiatria a maioria dos utentes.
No ano de 2018, foi iniciada uma abordagem paliativa na Casa do Alecrim. Esta abordagem foi centrada
na definição do Plano Antecipado de Cuidados discutido com as famílias. Foi também feita a avaliação
funcional e cognitiva com estadios da doença bem como a definição de medidas adequadas a casa fase
(decisão de não reanimar, decisão de envio ao serviço de urgência, entre outros). Desta forma, foram
realizadas 21 conferências familiares.
Neste ano, tivemos 5 mortes. Um dos clientes faleceu no hospital, outro faleceu de forma súbita e os
outros 3 faleceram na Casa do Alecrim. Estes três casos desenvolveram-se na sequência da elaboração
do Plano Antecipado de Cuidados, feito em conjunto com as famílias, que resultou em mortes serenas,
sem sofrimento, com controlo de sintomas e com o acompanhamento da família e de toda a equipa.
Relativamente aos dados de ocorrências nos clientes, em 2018 ocorreram 22 quedas. Um número menor
que o ano passado uma vez que existem menos utentes a realizar marcha.
No âmbito das úlceras de pressão, tivemos 20 sendo que foram todas tratadas com sucesso. As feridas
traumáticas também são recorrentes devido a características do avançar da idade em que a pele fica
mais frágil e sensível ao toque.
As infeções urinárias são uma realidade frequente em utentes que usam fraldas e onde é mais difícil a
ingestão de líquidos. Foram realizadas várias uro-culturas, por suspeita de infeção do trato urinário, mas
na maior parte dos casos não foi prescrito antibiótico, uma vez que se encontravam colonizados e não
revelavam alterações nas análises de sangue que indicassem infeção ativa. Assim sendo, foram tratadas
apenas 6.
Em 2018, foi necessário encaminhar ao serviço de urgência 20 situações em que não foi possível
resolver no ambiente da Casa do Alecrim. Das 20 situações, 7 foram na sequência de quedas com
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necessidade de suturar, 4 por descompensação respiratória, outras 4 por prostração com necessidade de
exames, 2 por suspeita de fratura do cólon do fémur, 1 por suspeita de Clostridium, 1 por queimadura
infetada e por último 1 por suspeita de AVC.

CENTRO DE DIA (CD) - DIAS ÚTEIS, DAS 8.30H ÀS 19H

Foi avaliada a satisfação dos utentes/familiares, tendo-se entregue 14 inquéritos e recebido 10.
Os resultados obtidos mostram que na globalidade a pontuação média obtida nas respostas a este
inquérito foi de 4.31, o que corresponde à designação de “Muito Satisfeito”.
Todos os inquiridos afirmam que recomendariam a Casa do Alecrim se um amigo seu precisasse e que
não mudariam de instituição (100%).
O CD manteve durante os 12 meses a sua capacidade máxima. Na lista de espera tem neste momento
90 pedidos.
Durante o ano de 2018, existiram 29 inscrições, saíram 7 utentes e entraram 7 utentes.
O CD integrou no seu plano de atividades uma média mensal de 6 utentes mais autónomos da ERPI.
Caracterizando os utentes segundo o grau de dependência podemos dizer que no final de 2018 tínhamos
3 utentes com dependência grave, 9 com dependência moderada e 3 com dependência ligeira.
26

A responsável de serviço assumiu a Gestão de 11 Utentes e a Psicóloga a Gestão de 4, incluindo:
realização e atualização dos Planos Individuais de Intervenção; realização de reuniões formais de gestão
de utente com cuidadores; contactos por escrito com cuidadores (email/telemóvel) sobre envolvimento
nas atividades, necessidade de medicação e outros.
A responsável de serviço assumiu ainda a gestão do plano de atividades e dos projetos afetos ao CD,
dos horários e rotas da carinha, levou a cabo a concretização de sessões de terapia ocupacional e a
monitorização de estágios curriculares, assim como procedeu a: contactos telefónicos/email/presenciais
(diários/semanais) com cuidadores informais, empresa de transporte e parceiros; reunião semanal com
equipa técnica para discussão de casos clínicos; supervisão e gestão de ocorrências durante a prestação
de cuidados em contexto direto, em colaboração com auxiliares de ação direta.
O CD da Casa do Alecrim distingue-se pela apresentação de um Plano de Atividades Semanal que
contempla, no mínimo, 3 atividades terapêuticas diárias para cada utente, salientando-se ainda a
realização de sessões individuais.
Atividades Terapêuticas de Grupo
Terapia Ocupacional
Psicologia
Fisioterapia
Musicoterapia

Nº de sessões por semana
10
6
5
1

Nº sessões registadas ano
269
231
140
48

Em 2018, realizaram-se ainda sessões semanais de «Tarde da Poesia» por uma voluntária, bem como
várias sessões dinamizadas por estagiários de Terapia Ocupacional e do mestrado de Neurociências, sob
supervisão de Terapeuta responsável pelo serviço.
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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), outubro 2018 – abril 2019,

financiado pela CMC.
–

Projeto Intergeracional Musicoterapia: Escola das Areias (Alapraia), outubro 2017 – junho 2018,

sem custos associados.
–

Projeto “Entre Gerações” – parceria com a Escola Superior de Saúde do Alcoitão, outubro 2018

– janeiro 2019, iniciativa da Casa da Alecrim.
–

Projeto “ENVOLVE-TE” – Centro Cultural de Cascais, outubro 2018 – junho 2019, iniciativa do

Centro Cultural de Cascais.

SERVIÇO DE APOIO DOMICILIARIO (SAD) - DIAS ÚTEIS DAS 8H ÀS 18H
Foi avaliada a satisfação dos utentes/familiares, tendo-se recebido 25 respostas.
Os resultados mostram que na globalidade a pontuação média obtida foi de 4, o que corresponde à
designação de «Muito Satisfeito». Todos os inquiridos afirmam que recomendariam a Casa do Alecrim se
um amigo seu precisasse e que não mudariam de instituição (100%).
A responsável do serviço assumiu a Gestão dos 50 clientes, do plano de atividades e dos projetos afetos
ao SAD, dos horários das AADs, rotas e transporte de clientes, levou a cabo a monitorização de 3
estágios curriculares da escola Vale do Rio, assim como procedeu à realização e atualização dos Planos
Individuais de Intervenção de 50 clientes; realizou com Cuidadores reuniões formais de Gestão de
Cliente;

manteve

contactos

telefónicos/email/presenciais

com

cuidadores

informais,

mediante

necessidade, contactos por escrito (email/carta) com cuidadores, sobre envolvimento nas atividades,
necessidades de alteração de serviços, entre outras; reunião semanal com equipa técnica para discussão
de casos; reunião semanal com equipa de SAD; supervisão e gestão de ocorrências durante a prestação
de cuidados, em colaboração com auxiliares de ação direta.
Foi cumprido o plano de atividades previsto, fazendo-se face aos pedidos e necessidades dos utentes:
Cuidados de higiene e conforto pessoal; Fornecimento e apoio nas refeições, respeitando as dietas com
prescrição médica; Higiene habitacional restrita ao espaço individual do cliente; Apoio na toma da
medicação; Companhia; Acompanhamento ao exterior; Aquisição de bens e serviços; Apoio Social;
Apoio Psicológico; Terapia Ocupacional; Fisioterapia; Tratamento de roupas de uso exclusivo do utente.
Na lista de espera, o SAD tem neste momento 22 pedidos. Houve 48 inscrições, entraram 44 utentes e
saíram 45 utentes.
O SAD deu apoio a uma média de 49,6 utentes durante os 12 meses, tendo em 9 meses alcançado os
50 utentes e só num mês, agosto, teve o seu mínimo - 48 utentes.
Foram contratualizados 2328 serviços, numa média de 194 serviços mensais, de que resultou uma
média de 4 serviços prestados a cada cliente. Foram realizadas 84 visitas domiciliárias pela técnica
responsável.
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Em 2018, foi dado início à preparação de um projeto com financiamento da Câmara Municipal de
Cascais, que arrancou a 08 de Janeiro de 2019 e que termina em Dezembro de 2019. Trata-se de um
projeto de formação e de supervisão realizado por uma entidade externa. O Projeto designa-se
“PRESENTE NO OUTRO” que visa, através de técnicas de Mindfulness, a redução de stress e ansiedade
nos cuidadores formais e a promoção do bem-estar e da serenidade na equipa afeta ao Serviço de Apoio
Domiciliário. Pretende-se melhorar as competências pessoais e profissionais dos membros da equipa
como um todo, no desenvolvimento da sua atividade profissional, através da melhoria da dinâmica da
equipa, da aplicação e integração de técnicas de Mindfulness em contexto de trabalho.

RECURSOS HUMANOS - A EQUIPA - SUA SELEÇÃO, CONSTITUIÇÃO, ACOMPANHAMENTO,
FORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO
Durante o ano de 2018, constituímos uma equipa de 66 pessoas (colaboradores, prestadores e
outsourcings). Iniciámos o ano com carência de 2 ajudantes de ação direta (AAD). Durante o ano de
2018, 4 AAD rescindiram contrato, a Alzheimer Portugal rescindiu contrato com 3 AAD, e no final do ano
estava em curso uma licença sem vencimento e uma baixa prolongada. Chegou-se ao fim do ano com
três lugares de AAD em aberto na ERPI, sendo um uma vaga por licença sem vencimento e o outro uma
vaga no SAD de prestadora. Realizaram-se 28 entrevistas. Foram selecionadas e integradas 8 AADs.
No perfil de AAD assegurou-se a sua formação de base na área dos cuidados, nomeadamente, formação
em agente em geriatria, ou auxiliar de saúde ou técnico psicossocial. A integração destes elementos foi
de 6 dias em formação no posto de trabalho, com supervisão do responsável de serviços, da
enfermagem e com acompanhamento sistemático de colega da mesma função.
Realizaram-se 5 entrevistas para integrar 3 enfermeiros prestadores que vieram substituir 2 colegas que
terminaram a sua prestação. Estes técnicos fizeram uma integração de 2 turnos, valorizando-se a sua
capacidade de liderança e conhecimentos da doença.
A figura do médico de clínica geral foi substituída em junho pelos serviços de médico especialista em
cuidados paliativos, decisão que exigiu um esforço financeiro maior mas que reverteu numa resposta
totalmente ajustada à população da ERPI.
Para melhor adequação do quadro de recursos humanos, garantindo-se uma maior eficácia do plano de
atividades da ERPI, foi possível contratar um prestador, terapeuta ocupacional, que foi financiado por um
donativo espontâneo de um familiar de um utente.
Assumiu em 2018 a Alzheimer Portugal o lugar de porteiro/rececionista antes assumida por uma
empresa em outsourcing, após confirmação da sua pertinência e após avaliação da melhor solução em
face da despesa.
Equipa da Casa do Alecrim (no final do ano 2018)
ERPI
Diretor T.
Responsável TO
Terapeuta Ocupacional (prestação)
Terapeuta Ocupacional responsável pelo serviço
Fisioterapeuta
Assistente S. responsável pelo serviço SAD
Psicólogo
Enfermeiro contrato

CD

SAD

1
1
1
1
1*
1
1
1**
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Enfermeiro prestação
Medico C. Geral
Ajudante de Ação Direta CONTRATO
Ajudante de Ação Direta Prestação
Lavadeira (dias uteis)
Administrativa
Musicoterapeuta (prestação)
Portaria/rececionista
Outsourcing limpeza (4 elementos)
Outsourcing alimentação (2 elementos)
Outsourcing lavandaria ( fim de semana e feriados)

15 (escala)
1 (6 horas semana)
19 (turnos)

3

4
6

1
1
10%

10%
1

13h diárias
16 horas diárias
16 h semanais

*Apesar de não estar no quadro dos RH do CD, realiza sessões de grupo em conjunto com utentes da
ERPI e do CD; **O enfermeiro, apesar de não estar no quadro dos RH do CD, acompanha a toma da
medicação.
Na falta dos ajudantes de ação direta e de lavadeira, estes foram sempre substituídos por colaboradores
de uma empresa certificada, na modalidade outsourcing. Assegurou-se a presença de enfermagem 29 h
por dia (24h mais 5h de reforço de manhã).
A equipa da Casa do Alecrim recebeu na totalidade 417 horas de formação, no ano de 2018.
Foi dado enfoque ao acompanhamento diário das práticas das ajudantes de ação direta, por parte dos
técnicos, numa média de 12 horas diárias na ERPI e de 6h no CD.
Foram realizadas diariamente reuniões de equipa de enfermagem, na troca de turno.
Semanalmente, realizaram-se reuniões de equipa técnica e reuniões da equipa de SAD.
Realizaram-se mensalmente reuniões da equipa de AADs da ERPI e trimestralmente reuniões com a
equipa de AADs do CD.
De todas as reuniões se fizeram atas e discutiram-se as alterações necessárias aos planos de
intervenção, assim como todas as questões relacionadas com os serviços: equipa, utentes, cuidadores,
procedimentos e equipamento.
Os técnicos da Casa do Alecrim estiveram presentes na Conferência da Alzheimer UMA VISÃO
HOLÍSTICA SOBRE AS DEMÊNCIAS como/com: apresentação com o tema «Estimulação e intervenção
sócio cultural»; poster com o tema «O impacto da musicoterapia intergeracional na Pessoa com
demência em fase avançada-Uma abordagem transdisciplinar»; poster sob tema «Apoio ao luto na Casa
do Alecrim onde estamos e onde queremos chegar?»; poster com apresentação sob o tema «O meu
familiar tem demência, e agora?».
Estiveram também presentes no lll Seminário Internacional Demências e Similares, em Viseu, em
Dezembro, representando a Associação Alzheimer Portugal, com a apresentação "Musicoterapia nas
demências".
Foram divulgados: Artigo publicado na Revista da Associação Alzheimer, nº 69: "Quem canta seus males
espanta: a importância de cantar com a Pessoa com demência".
A diretora divulgou pela equipa 54 comunicados e 2 ordens de serviço, que permitiram maior
esclarecimento e melhor enquadramento de todos os acontecimentos relevantes e determinantes para a
melhor organização da Casa do Alecrim e para o sentido de pertença.
Festejou a equipa, em convívio/jantar natalício, os resultados do ano de 2018 e as boas relações de
trabalho, tendo todos recebido o habitual cabaz de Natal, oferta de fornecedores e da diretora, que
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também ofereceu e leu a cada elemento da equipa uma carta reforçando os valores que nos regem e
incentivando a uma cada vez maior autoconsciência dos nossos atos para assim, em equipa ou
individualmente, podermos garantir as melhores condutas e atitudes.
A direção ofereceu a todos os colaboradores dois dias, na época do Natal.

VOLUNTARIADO
Manteve-se um grupo de 14 voluntários que receberam da parte da Câmara Municipal de Cascais, em
cerimónia pública, um diploma «pelo inestimável trabalho prestado à comunidade».
Este grupo contribuiu de forma significativa para os resultados, sendo um estímulo e dando um brilho
muito especial à nossa atividade. Foi sendo orientado, enquadrado, acompanhado e acarinhado pelos
responsáveis de serviço, pela diretora e por todos os colaboradores.
Receberam também os voluntários as cartas temáticas e notícias da diretora e manteve-se com cada
voluntária uma relação próxima, em que se valorizou sistematicamente o fantástico contributo destes
elementos e os seus efeitos nos utentes da Casa do Alecrim.
1
6
1
3
1
1
1

Tardes de poesia (2h semanal)
Apoio na atividade e companhia (6 h semanal)
Apoio administrativo (3 h semanal)
Arranjos no equipamento (4 h semanal)
Grupo de suporte (2.30 h mensal)
Apoio musicoterapia e Apoio espiritual/religioso (3 h
semanais)
Atividade Biodanza ( 3 horas semanais)

DONATIVOS
Recebemos em 2018 donativos de famílias, da BUS - Bens de Utilidade Social, do Bazar
Diplomático, de empresas, da Inner Wheel, em géneros e numerário, num valor calculado e
aproximado de 21.000,00€, o que nos permitiu a contratação de serviços e diversas aquisições: 1 Cama;
4 cadeiras de duche; 3

cadeirões; 1 trituradora; 1 Varinha mágica; loiça de material inquebrável; 1

bimby; produtos de enfermagem; 1 cabaz de Natal.

FORNECEDORES E NECESSIDADES DO EQUIPAMENTO
Foi feito um acompanhamento regular de todos os 15 fornecedores, na validação da sua adequação quer
da qualidade do serviço quer do valor do contrato/produtos.
Foram executados e respeitados todos os 15 planos de manutenção em curso e foram reparados, pelas
empresas de manutenção, os equipamentos da lavandaria, da cozinha e o sistema da AVAC.
De salientar que contámos com o apoio e supervisão próxima e regular de um voluntário e elemento dos
corpos sociais da Alzheimer Portugal, para a análise dos problemas e para resoluções estratégicas, no
que diz respeito a determinados fornecedores e manutenção de equipamento.
Contámos também com a visita semanal de um voluntário (4h), e de outro voluntário (8 horas
mensalmente), estando este de chamada, que realizaram a maioria dos pequenos trabalhos, tendo-se
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realizado 134 reparações durante o ano (estores, mesas de refeição, cadeiras de roda, autoclismos,
colocação de várias prateleiras, fechaduras, grades de camas, puxadores de portas, portas de correr,
dobradiças, fixações várias, arranjo de cadeiras de rodas, etc.). O rececionista/porteiro acompanhou
estes voluntários e também ele assumiu pequenos arranjos, tendo intervindo em 93 situações. Tais
intervenções resultaram numa economia extraordinária e numa resolução célere de problemas.
De salientar maiores intervenções no equipamento: a finalização do arranjo das portas dos armários dos
quartos; a substituição da caldeira que avariou, por duas, que se substituem, em caso de avaria.
Não se realizou a recuperação de 2 pavimentos de casa de banho, uma vez que através das linhas de
financiamento da Câmara Municipal de Cascais iremos ter a possibilidade de em 2019 fazer a
recuperação de 11, das 19 que estão em falta.
Tal com contratualizado, beneficiou-se do rapel de 3 fornecedores: Nivelfarma (donativo em produtos);
Farmácia das Areias (donativo em numerário); Matéria Activa (donativo em produtos).
A Farmácia das Areias assumiu descontos para todos os sócios da Alzheimer Portugal e equipa, com
benefícios também para a Casa do Alecrim.
Concretizou-se a ação de team building para pintura do pátio, ficando a empresa em questão de vir
terminar os trabalhos na próxima época de calor.
Tendo o elemento que assume as funções de Delegado de Segurança recebido formação pela escola
Nacional de Bombeiros, avançou-se no processo de revisão e atualização das Medidas de Autoproteção,
prevendo-se um simulacro no ano de 2019.

GRUPO DE SUPORTE, ABERTO À COMUNIDADE.
Sob orientação de uma psicóloga voluntária, o Grupo de Suporte reuniu 11 vezes, estando este recurso
disponível para receber todas as famílias da Casa do Alecrim e da comunidade, sendo divulgado nos
nossos meios de informação. Houve uma média de 5,45 (em 2017 foi de 5,36) participantes por sessão,
e em 4 sessões houve o máximo de 7.

PARCERIAS
Parceiros

Âmbito da Parceria

Objetivo

ISS

Protocolo de cooperação

CMC

Programa da Plataforma de

Apoio financeiro para Projetos, e

Qualificação SAD+, CD e

intervenção interdisciplinar e aquisição

ERPI

de bens, e Apoio Financiamento em
função da caracterização dos utentes

Universidade Católica de lisboa – Instituto de

Estágio de Mestrado

Ciências da Saúde

Neurociências

Escola Vale do RIO

Estágio de curso técnico de

1 estágio

11 estágios curriculares

auxiliar de saúde e curso
técnico de apoio
psicossocial.
IEFP

Financiamento medidas de

1 Premio emprego

contratação

ALZHEIMER PORTUGAL
Sede: Av. Ceuta Norte, Lote 15, Piso 3 Quinta do Loureiro - 1300-125 Lisboa
Telefone: +351 213 610 460 | E-mail: info@alzheimerportugal.org
www.alzheimerportugal.org | www.amigosnademencia.org
facebook.com/alzheimerportugal.org | instagram.com/alzheimer_portugal | twitter.com/alzheimerpt

31

Escola Superior de Saúde Beja

Estágio TO

2

Escola Superior de Saúde de Alcoitão

Estágio TO

3

Sessões intergeracionais

23

Recolhas e análises

Rotina e em situação de doença

Clinica Joaquim chaves

A Nova Business School propôs a realização de parceria num projeto associado ao MBA internacional que
promoveu este ano com a Universidade de Roterdão, para o qual convidou vários parceiros, tendo a
Casa do Alecrim sido um deles. Desta forma, a equipa da Casa do Alecrim acompanhou debates e
recebeu um grupo de 19 alunos mestrandos de cerca de 20 países, tendo estes cumprido um programa
de atividades com os nossos utentes.

CONCLUSÃO
A Casa do alecrim no seu todo, no ano de 2018, respeitou a sua missão mantendo todos os lugares
ocupados e o foco nos seus utentes, suportados por uma equipa interdisciplinar especializada e em
número suficiente.
De mais relevante podemos salientar:


A oportunidade de ter acesso ao Programa da Plataforma de Qualificação dos Centros de Dia,

dos Serviços de Apoio Domiciliário e das Estruturas Residenciais para Idosos, iniciativa da Câmara
Municipal de Cascais.


A existência de Acordos Atípicos nos três serviços sob a tutela do ISS, que garante o seu

funcionamento enquanto resposta especializada para pessoas com demência.


Os donativos e ajudas da sociedade civil.



A assinatura de contrato com a LinQue, integrando um médico paliativista.



A aquisição de 2 caldeiras, que vieram tornar mais eficaz o aquecimento das águas.



A existência de grupo de voluntários consistentes e presentes em áreas significativas para os

resultados da Casa do Alecrim.


A oportunidade que damos a estágios curriculares, futuros profissionais, e a visitantes

institucionais que pretendem adequar as suas respostas à população com demência e conhecer uma
resposta especializada e ajustada a essas pessoas.
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VI - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE LISBOA
– SDL
A qualidade dos cuidados prestados e o respeito absoluto pela dignidade das pessoas com demência
continua a ser a premissa e a inspiração para o modelo de cuidados adotados pelos Serviços de Lisboa
da Alzheimer Portugal naquelas que são as suas respostas sociais.
Durante o ano de 2018, verificou-se o agravamento das condições de segurança e higiene do bairro do
Loureiro, no qual se inserem as nossas instalações, o que foi fator de sobrecarga para as equipas dos
serviços, gerando medo e insegurança nos trabalhadores, tendo tais condições influenciado de forma
assinalável o bem-estar psicológico das mesmas. Para contrariar esta conjuntura, foram desenvolvidos
esforços junto das entidades competentes para possível mudança de instalações ou melhoramento do
ambiente e da requalificação das nossas instalações, esforços estes sem sucesso.
Acresce a esta conjuntura a desistência das pessoas que pretendem as nossas respostas de Centro de
Dia e Centro de Atividades Terapêuticas, as quais, após visita às nossas instalações, optam por não
integrar os seus familiares devido ao ambiente que observam no bairro.
Persistiram, também, durante o ano de 2018, as dificuldades já sentidas nos últimos anos no
recrutamento e assiduidade de novos elementos da equipa, o que provoca uma rotatividade nas equipas
não desejada e não saudável para a prestação de cuidados, já que os serviços de Lisboa prezam como
boa prática nas demências a constância do cuidador formal que presta cuidados específicos e centrados
naquela pessoa com demência.
As dificuldades financeiras existentes exigiram um esforço de contenção que os Serviços de Lisboa
sempre procuram cumprir e que se viu refletido na proposta de orçamento apresentado e na sua
exequibilidade.
Um último aspeto a considerar foi o término do Projeto Ajudar é Cuidar, por iniciativa do Laboratório
Farmacêutico, projeto que existia desde 2005.
Os Serviços de Lisboa continuaram a intervir adotando o modelo de cuidados centrados na pessoa, que
desenvolve as suas atividades no binómio pessoa com demência e familiar, segundo uma metodologia
de cariz clinico, com foco biopsicossocial e numa perspetiva de integração e combate ao estigma.
Para além das atividades com as pessoas com demência e os seus familiares, os Serviços de Lisboa
levaram a cabo outras atividades, tais como:
- Participação nos grupos de trabalho da Associação e nas suas iniciativas, tais como participação ativa
nos Passeios da Memória e no lançamento da Campanha Amigos na Demência.
- Organização da Venda de Natal de 2018 e de uma Festa de Homenagem às voluntárias de longa data
da Venda de Natal.
- Dinamização de diversas iniciativas (Festa Natal, Jantar de Voluntárias, etc), captando a atenção e
sensibilizando figuras públicas (Eládio Clímaco, Lenita Gentil, Henrique Garcia, António Pinto Basto) para
a questão das demências e da importância de uma Sociedade que integre as pessoas e os seus
familiares atingidos pela doença.
- Participação ativa nos vários fóruns de trabalho da cidade de Lisboa, nomeadamente na Rede Local de
Ação Social, na qual pertencemos ao núcleo do Envelhecimento e somos responsáveis pelo subgrupo das
ALZHEIMER PORTUGAL
Sede: Av. Ceuta Norte, Lote 15, Piso 3 Quinta do Loureiro - 1300-125 Lisboa
Telefone: +351 213 610 460 | E-mail: info@alzheimerportugal.org
www.alzheimerportugal.org | www.amigosnademencia.org
facebook.com/alzheimerportugal.org | instagram.com/alzheimer_portugal | twitter.com/alzheimerpt

33

demências e da não utilização das contenções físicas. Participamos ativamente na organização e
realização da II Feira do Cuidador em Lisboa. Participamos ativamente na Comissão Social da Junta de
Freguesia de Campo de Ourique.
- Realização de atividades na Comunidade com a equipa, utentes e familiares, através de Passeios de
Convívio na cidade das Caldas da Rainha e de Setúbal. O apoio dos municípios para a realização destes
convívios é simultaneamente uma oportunidade de convívio e de sensibilização destes municípios e das
suas populações locais para a problemática das demências.
- Dinamização das parcerias já existentes – Escola Europeia de Cabeleireiros, com a Escola Básica de
Vale de Alcântara, Unidade Saúde Familiar de Santo Condestável, a Associação Casapiana de Lisboa, a
Sociedade Portuguesa de Arteterapia, o Banco Alimentar e o Banco de Bens Doados. Demos vida a uma
nova parceria com a Escola de Formação Profissional do Setor Alimentar da Pontinha, em que os nossos
utentes participam ativamente nas oficinas da Escola na atividade da doçaria e no contexto da qual a
equipa de Lisboa da Alzheimer Portugal deu formação sobre as demências em Lisboa e no Porto.
- Consolidação dos conhecimentos e aquisição de novas competências das equipas através da formação,
tais como das ações sobre Grupos de Suporte; Intervenção em Grupos de Arte Terapia, Coaching e
Comunicação; Cuidados Paliativos; II Congresso Internacional de Geriatria e Saúde Mental; Metodologia
de Planeamento e Gestão de Projetos de Intervenção Social e Comunitária; Atualização de
Conhecimentos na área das demências e aspetos jurídicos.
De seguida, serão descritas com algum pormenor as atividades da responsabilidade das respostas
sociais:

34

- Área Social e de Programas Sociais
- CAD – Centro de Dia Prof. Dr. Carlos Garcia
- SAD – Serviço de Apoio Domiciliário
- SCE – Serviços Clínicos Externos (onde se inclui o CAT – Centro de Atividades Terapêuticas)

ÁREA SOCIAL E DE PROGRAMAS SOCIAIS
A Área Social do DSL contempla o GAPS- Gabinete de Apoio Psicossocial, o Programa de Apoio na
Incontinência, 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
Atendimentos Sociais
Atendimentos a candidatos a voluntariado
Bolsa de Auxiliares
Triagem e encaminhamentos de solicitações sociais
Participação nas Atividades do CLAS LISBOA

Resultados alcançados
1238 [56 presenciais + 523 telefónicos e 659 diligências]
1
43 ações [8 presenciais e 17 telefónicos]
127 (para CAD, SAD, SCE)
11 reuniões
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PROGRAMAS/ATIVIDADES SOCIAIS
Programa
Programa Apoio Incontinência
– PAI

Beneficiários
85 associados
144€ /associado

Programa Ajudar é Cuidar
Banco Ajudas Técnicas

Término Projeto Novembro
Atendimentos = 204
AT cedidas = 14
AT devolvidas = 4
Resultados finais apurados em
2019

Venda de Natal

Diligências
Valor da Venda de Natal de 2017 = 2.900€ +
Donativos de 11.893,08€
Total = 14.793,08€
Relatórios/Contactos = 463 diligências
Donativos = 8

Realização de Venda de Natal no Mercado de
Alvalade

CARACTERIZAÇÃO DOS UTENTES DOS SERVIÇOS DE LISBOA
Género

Encerrados

22

76

11

11

14

7

1

7

9

9

30

82

25

5

8

22

-

10

10

10

Utentes
Centro
de
“Professor
Garcia”

Dia
Carlos

SAD – Serviço
Apoio Domiciliário

de

SCE
–
Serviços
Clínicos Externos

Motivos

Saídas

F
Outro
(cunhada,
nora, neta)
Admissões

M

Integrações e Encerramento

Filho/a

Média
Idades

Conjugue

RESPOSTAS
SOCIAIS

11

78

7

4

5

5

1

9

2

4 Falecimento
4
Institucionalização
Lar
1 Agravamento estado
saúde
18 Avaliações
3 Falecimento
7 Opção pelo CAD
20 Avaliações
1
Institucionalização
Lar
1 Agravamento doença
25 Avaliações

No CAD verifica-se, cada vez mais, a saída desta resposta para integração em ERPI, o que resulta da
sobrecarga manifestada pelos familiares cuidadores.
No SAD, permaneceram 12 utentes. O apoio ao utente mais antigo é prestado desde 2011. Em 2018,
faleceu o utente que apoiávamos continuamente há 11 anos.
Nos SCE, houve um acréscimo de pedidos para ECI.
De ressalvar que a saída e admissão de utentes é um processo de difícil gestão e de grande exigência
devido à necessidade de avaliação multidisciplinar.

CENTRO DE DIA “PROF. DR. CARLOS GARCIA”
Todas as atividades desenvolvidas foram bem sucedidas, tendo sido cumprido o definido no Acordo de
cooperação com o ISS; adoção do modelo de Intervenção Biopsicossocial e sua componente clinica;
reforço da inclusão dos utentes em atividades na comunidade e sedimentação de laços intergeracionais;
melhoria contínua das componentes da qualidade ao nível dos processos e metodologia (documentação,
reuniões, comunicação, etc) e, ainda, fortalecimento das parcerias já existentes e criação de novas
sinergias em rede. Não foi possível aumentar o número de vagas, porque não se concretizou a execução
de obras de adaptação do Centro de Dia exigidas pelo ISS.
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Atividades desenvolvidas pelo Centro de Dia Profº Carlos Garcia:
(1)

Atividades
desenvolvidas

Intervenção Individual

Intervenção em Grupo

Sessões Fisioterapia

135

Sessões de Snozolen

15

Intervenção na saúde

97

Avaliações e reavaliações multidisciplinares

144

Apoio Psicossocial e psicopedagógico aos cuidadores

320

Visitas Domiciliárias

12

Domínio

Grupo de Memória

136

Cognitiva

Estimulação

Grupo TOR – Orientação Realidade

152

Domínio

Grupo Movimento

106

Psicomotricidade

e

Treino Marcha

385

atividades motoras

Grupo Psicomotricidade

161

Domínio

Grupo Relaxamento

24

Domínio Competências

Grupo Intergeracional

37

sociais e emocionais

Grupo Psicoterapêutico Arte Terapia

15

Domínio

Música; Culinária, Jardinagem, Expressivas,

376

Estimulação

Sensorial e Bem-estar

Atividades

Ocupacionais –Ateliers

Aniversários, Jogos Lúdicos

Atividades Comunidade

Religiosas, Museus; Passeios, Cultura

TOTAL INTERVENÇÕES EM CENTRO DIA

95
2210
36
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SAD – SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO
Os objetivos do SAD foram na generalidade todos cumpridos, garantindo o apoio prestado num horário
alargado e num modelo de intervenção baseado nas necessidades atípicas dos nossos utentes com
demência e numa proximidade com o seu meio familiar, através do acompanhamento e realização de
visitas domiciliárias pela equipa técnica. Foram organizadas ações de formação, que permitiram a
aquisição e reciclagem de conhecimentos da equipa, garantindo um serviço de apoio domiciliário
especializado.
A caraterização dos utentes revela que 47% são totalmente dependentes, 40% são parcialmente
dependentes e apenas 13% são autónomos, o que indica que a procura deste serviço incide mais nas
fases da doença mais graves.
Foram prestados 9829 apoios, distribuídos da seguinte forma:
SERVIÇOS PRESTADOS NO SAD
Fornecimento De Refeições
Apoio Na Medicação
Apoio Na Refeição
Cuidados De Higiene E Conforto Pessoal
Socialização
Higiene Habitacional
Serviço Especializado – Fisioterapia
Total De Serviços Prestados
Intervenção Enfermagem – Visitas Domicliárias
Intervenção Social – Visitas Domicliárias
Total De Visitas Domiciliárias

RESULTADOS
732
849
1206
3062
1487
2160
333
9829
7
79
86
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SCE – SERVIÇOS CLÍNICOS EXTERNOS
Os objetivos foram na sua maioria cumpridos. A manutenção das pessoas avaliadas em fase inicial da
doença foi de enorme instabilidade, o que está associado à ausência de condições do espaço físico, para
que os utentes permaneçam em espaços diferenciados e de acordo com o estadio da doença e as
condições de insegurança do bairro. A dificuldade em assegurar a deslocação dos utentes resulta num
esforço acrescido para os cuidadores/familiares, o que influencia negativamente a escolha e frequência
desta resposta social, bem como o atual horário de funcionamento do CAT.
As respostas dos 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.
Nos serviços dos SCE e do CAT – Centro de Atividades Terapêuticas – realizaram-se as seguintes
atividades no âmbito da Intervenção Não Farmacológica:
Intervenção Não Farmacológica
Intervenção Individual
Total INF = 350
Intervenção em Grupo
Total INF = 490

TOTAL
INTERVENÇÃO
FARMACOLOGICA

NÃO

Estimulação Cognitiva
Intervenção na saúde
Atendimento/apoio individual
Atividades
psicomotricidade
e
motoras
(grupo
movimento
e
Hidroterapia)
Ateliers
[música,
Jardinagem,
culinária, expressivas)
Grupo da Memória
840

Nº Atividades desenvolvidas
94
3 utentes /185 Intervenções
71
106 sessões/848 participações

266 sessões/148 participações
118 sessões / 487 participações

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

Comunidade

–

Museus;

Jardins;

Número de atividades
desenvolvidas

atividades

culturais,

87 /292 participações

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

Consultas e Avaliações realizadas

Consulta de Psiquiatria
Consulta Nutrição
Avaliações Neuropsicológicas Externas
Avaliações Neuropsicológicas DSL (CAD/CAT)

42 consultas /21 faltas
1 consulta
13 avaliações /1 falta/26 consultas
14 avaliações/3 faltas/28 consultas
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Nº
Pessoas
33
1
13
14
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Tipologia / Atividades desenvolvidas
Atendimento psicológico individual
Grupo Ajuda Mútua
Grupo Competências e Estratégias
Grupo de Suporte

Resultados
___
10 sessões/45 participações
3 sessões/10 participações
12 Sessões / 95 participações

Atendimentos/apoio a famílias em diferentes domínios
social/psicológico e cuidados saúde

71 [8 enfermagem + 53 SS + 10 Neuropsicologia]

Avaliação Geral dos serviços prestados
Mau
Suficiente
Bom
Muito Bom
Excelente
Não sei/Não se aplica

Os SCE – Serviços Clínicos Externos da
Alzheimer Portugal adoptam uma
abordagem adaptada às pessoas com
demência
Sim
Não
Não sei/Não se aplica

Considera que os SCE – Serviços Clínicos
Externos da Alzheimer Portugal se
distinguem dos serviços típicos para
pessoas idosas
Sim
Não
Não sei/Não se aplica
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VII – DELEGAÇÃO NORTE
Em 2018, foi dada continuidade Ao trabalho desenvolvido. Contamos com uma equipa multidisciplinar
constituída por três técnicos: um Terapeuta Ocupacional, um Psicólogo e um Assistente Social.
Neste ano, foram nossos objetivos continuar a melhorar a qualidade de vida da Pessoa com Demência;
apoiar e ajudar os cuidadores; sensibilizar para o diagnóstico precoce, alertar para os primeiros sinais e
formar a população para as demências; divulgar os nossos serviços e colmatar as necessidades do nosso
público-alvo.
Mantivemos os serviços: 1) atendimentos presenciais e telefónicos, 2) acompanhamento psicológico aos
cuidadores na delegação e no domicílio, 3) sessões de estimulação cognitiva na delegação e no
domicílio, 4) grupo de suporte para os cuidadores e 5) aconselhamento jurídico.
Mantivemos os projetos: 1) atividades nacionais do Dia Mundial da Pessoa com Doença de Alzheimer, 2)
Passeio da Memória em Matosinhos, 3) “A Kelembra Esqueceu!”, 4) “Café Memória” do Porto, 5)
Programa de Apoio na Incontinência e 6) ajudas técnicas aos associados, através do Banco de Ajudas
Técnicas.
Colaboramos com o programa de investigação Interreg.
Aumentámos o número de workshops e ações de informação.
Programa/serviço

Objetivo
Apoio
psicológico
em
grupo
a
cuidadores
informais de Pessoas com
Demência;

Grupo de Suporte

Partilha de experiências e
sentimentos;
Fornecimento
de
informações
sobre
a
Demência.
Prestação de informações
e conhecimentos acerca
das Demências.

Atendimentos
Presenciais

Prestação de informações
sobre os serviços da
Delegação.
Prestação de informações
e conhecimentos acerca
das Demências.

Atendimentos
telefónicos

Estimulação
cognitiva individual

Consultas
Psicologia

de

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

Atividades
desenvolvidas

Destinatários

Beneficiários

12 Grupos de suporte
com
apoio
e
orientação
do
Psicólogo.

Cuidadores Informais
de
Pessoas
com
Demência

-

38
Atendimentos
presenciais

Cuidadores
ou
Familiares de Pessoas
com Demência

-

528
Atendimentos
presenciais

Cuidadores
ou
Familiares de Pessoas
com Demência

528

645 Sessões

Pessoas
Demência

35
Pessoas
com Demência

114 Consultas

Cuidadores Informais
de
Pessoas
com
Demência

com

19 Cuidadores
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Projeto “A Kelembra
Esqueceu”

Sensibilização dos alunos
do 1º e 3º Ciclos para a
compreensão da doença
de Alzheimer

Alunos das escolas de
Viana
do
Castelo,
Gondomar, Barcelos,
Porto,
Póvoa
de
Varzim,
Porto
e
Guimarães

8 Sessões

Melhoria da qualidade de
vida dos participantes
Redução
social
Café Memória Porto

do

Sensibilização
problemática
demências

isolamento
para

a
das

12 Sessões

Consciencialização para a
importância
do
diagnóstico precoce da
doença de Alzheimer

Banco
de
Técnicas

Ajudas
Técnicas
associados

Ajudas

aos

com
de

Pessoas
Demência;

com

Cuidadores
ou
Familiares de Pessoas
com Demência.

Redução do estigma

Passeio da Memória
- Matosinhos

Pessoas
problemas
memória;

744 Alunos
36 Professores
17 Auxiliares

Caminhada de 6 km e
exercícios; Rastreios
de saúde; Rastreios
cognitivos; Aula de
aquecimento;
Aula de Zumba
Empréstimo
equipamentos

de

Público em geral

84 Inscrições

Associados

2 Pessoas com
Demência

CENTRO DE DIA “MEMÓRIA DE MIM”
O Centro de Dia “Memória de Mim” tem capacidade para 15 utentes e funciona com acordo de
cooperação com a Segurança Social para dez utentes e 5 vagas são particulares. Todas as vagas estão
preenchidas e há lista de espera para o nosso Centro.
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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. Ao longo do ano foi-se melhorando a qualidade
de todo o serviço tanto ao nível dos processos como da metodologia (documentação, reuniões,
comunicação, etc). Tudo isto veio a demonstrou-se muito eficaz, pois todos se sentem incluídos e todos
são chamados a ter uma voz ativa na proposta de soluções e melhorias no serviço do Centro de Dia.

Apresentamos de seguida, a caracterização da intervenção levada a cabo no Centro de Dia
“Memória de Mim”:

Atividades desenvolvidas pelo Centro de Dia “Memória de Mim”:
Atividades desenvolvidas

Atividades desenvolvidas

Resultados anuais

pelo Centro de Dia

Estimulação cognitiva grupo

125 Sessões

Estimulação cognitiva individual

187 Sessões

Atelier de notícias

240 Sessões

Terapia de orientação na realidade - TOR

240 Sessões

Psicomotora/movimento

170 Sessões

Expressiva

240 Sessões

Reminiscências

54 Sessões
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Atelier de filmes

24 Sessões

Atelier de culinária

12 Sessões

Atelier de jardinagem

12 Sessões

Caminhadas

240 Sessões

Estimulação Multisensorial

240 Sessões

Atelier de música

48 Sessões

Treino de AVD’s/AVDi’s

144 Sessões

Jogos tradicionais/act. Lúdicas

96 Sessões

Reavaliações

30 Sessões

Reiki – Só iniciou em dezembro

5 sessões

MO.V.E

24 Sessões

Movimento

pela

valorização

do

envelhecimento
Pedalar

sem

idade

-

Só

iniciou

em

4 Sessões

dezembro
Atendimentos (presenciais/mail/telefone)

154

Avaliações para CD

8 (as vagas ficaram completas após estas
avaliações, sendo que 3 ficaram sem
admissão).

Passeios ao exterior

Empresa/fábrica Ramirez

9 pessoas

Almoço à pizzaria L´Osteria

20 pessoas

Igreja do Bom Jesus - Matosinhos

9 pessoas

Festa do Sr. Matosinhos

9 pessoas

Igreja de Lavra

3 saídas /12 pessoas por saída

Mercado Municipal de Angeiras
Visitas ao Centro de Dia

Escola

secundária

de

12 saídas /12 pessoas por saída

Fafe

–

Curso

42

17 alunos e 2 profissionais

técnicos de geriatria
Visita

do

Nestor

Yuguero

–

Projecto

Grandes Hazanas
Reportagem RTV – sobre demência
Visita da equipa dos Masters da Natação

Donativos

do Sport Clube de Leixões

âmbito do Torneio do Mar – Troféu Siza

em

géneros

e

dinheiro

no

Vieira
Projecto Ladra Comigo

Terapia assistida por animais

com os

utentes do CD

A atividade de Reiki é orientada por um voluntário, que começou as sessões em dezembro, tendo-se
verificado bons resultados logo no final de cada sessão.
O projeto MO.V.E - Movimento pela valorização do envelhecimento tem como propósito oferecer
aulas de dança a pessoas com doenças neurodegenerativas, como o Parkinson e o Alzheimer, com o
intuito de proporcionar uma melhor qualidade de vida e alívio de alguns sintomas. Este projeto é
realizado por docentes do Ginasiano Escola de Dança no nosso centro de dia uma vez por semana, à
quarta-feira, com a duração de 1 hora. Este projeto não tem qualquer custo para o nosso centro de dia
porque é feito de forma voluntária.
Recebemos o Néstor Yuguero, um peregrino que andava a fazer o caminho de Santiago de bicicleta a
apoiar a causa da Doença de Alzheimer e que quis conhecer o nosso Centro de Dia, relatando a sua
experiencia no seu site: http://www.grandeshazañas.com/.
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Reforçamos que participamos, ainda, nas reuniões da Comissão Social de freguesia de Perafita, Lavra e
Santa Cruz do Bispo, onde o nosso Centro de Dia está representado pela diretora técnica e no CLAS de
Matosinhos.

ESTÁGIOS
Tipologia de estágio

Entidade
Parceira

Nº
de
alunos

Data

Estágio curricular de técnico de apoio à
família e comunidade

Saber é fácil SEF

1

Março até Setembro de 2018 com duração
de 300h

Estágio curricular de técnico de apoio à
família e comunidade

Saber é fácil SEF

1

Setembro de 2018 até Maio de 2019 com
uma duração de 550 horas

CARACTERIZAÇÃO DOS UTENTES:
Quadro I – Caracterização dos utentes que frequentaram o Centro de Dia
2018
Acordo com SS
Vagas
comparticipadas

Nº
utentes

não

TOTAL

2018
Nº
De
Utentes
Homens
Mulheres

Jan
10

Fev
10

Mar
10

Abr
10

Mai
10

Jun
10

Jul
10

Ago
10

Set
10

Out
10

Nov
10

3

3

4

4

4

4

3

3

5

5

5

13

13

14

14

14

14

13

13

15

15

15

Jan
13

Fev
13

Mar
14

Abril
14

Maio
14

Jun
14

Jul
13

Ago
13

Set.
15

Out
15

Nov
15

Dez
15

5
8

5
8

6
8

6
8

6
8

6
8

6
7

6
7

6
9

6
9

6
9

6
9
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VIII - DELEGAÇAO CENTRO
A intervenção da Delegação Centro da Alzheimer Portugal tem sido estruturada segundo uma linha de
orientação que define o apoio ao doente e á família/cuidador.
Os objetivos fundamentais são apoiar, informar, formar e esclarecer a família/cuidador da pessoa com
demência desde que é confrontada com o diagnóstico da doença, no que concerne ao apoio social,
acompanhamento psicológico, introduzindo serviços estruturados adequados á situação, minimizando os
danos causados pela doença no contexto familiar.
A interação com o Doente implica um conjunto de intervenções concertadas e estruturadas tendo em
linha de conta a manutenção das capacidades de cada um, através de terapias não farmacológicas;
Terapia Ocupacional, Fisioterapia, Estimulação Cognitiva, Hidroterapia, Estimulação Sensorial em sala
Snoezelen e atividades de Reminiscência em contexto real, todas estas atividades abrangem além dos
15 utentes do Centro de Dia outros integrados na resposta social CAAAPD.
A Delegação Centro da Alzheimer Portugal através da sua intervenção desenvolveu uma relação de
proximidade com as estruturas da sua área de atuação.
O presente relatório de atividades surge como resultado do trabalho realizado pela equipa técnica da
Delegação Centro da Alzheimer Portugal no ano de 2018.
Designação do
Serviço

Serviço Social

Terapia
Ocupacional

Psicologia

Objetivo
Promover
o
desenvolvimento
de
capacidades
e
competências sociais a
três
níveis:
cognitivo,
relacional,
e
organizativo,
promovendo
a
interacção
entre
estruturas
sociais,
desenvolvendo
a
participação
e
a
capacidade
organizativa
dos
indivíduos e grupos.
Promover
a
autonomia do utente
no desempenho das
suas
actividades;
aumento de
autoconfiança
e
autoeficácia; manutenção
de
competências
remanescentes;
providenciar
um
contexto securizante,
agradável e adequado
para a realização das
actividades; Fomentar
a motivação para a
participação
nas
actividades;
-Apoio Psicológico aos
cuidadores;
Desenvolvimento de
programas
psicoeducativos
;Favorecer
a
integração da pessoa
com demência e seus

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

- Sessões
individuais/grupais

População-Alvo
-Pessoas com
demência
Cuidadores
N.º Beneficiários
377

Pessoas com
demência

N.º de
atendimentos

2087

397

N.º Beneficiários
30

Apoio psicológico em
Consulta (avaliação e
intervenção)

-Pessoas com
demência
- Cuidadores

731

N.º Beneficiários
38
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Fisioterapia

Designação
do Serviço
Snoezelen

Hidroterapia

Projeto
Projeto
de
Estimulação
Cognitiva

Projeto
Sou
musEU”

Projeto
Continuar

“EU
no

cuidadores
criando
grupos
terapêuticos
de trabalho; estimular
cognitiva
e
emocionalmente;
informar
e
formar
sobre a Doença de
Alzheimer.
Colaborar
na
recuperação, aumento
ou manutenção das
capacidades
físicas,
bem
como
na
prevenção
da
incapacidade.
Melhorar/manter
equilíbrio; Manter o
utente independente
funcionalmente;

Técnico
Dinamizador
Psicóloga

Fisioterapeuta

Serviço
Dinamizador
Terapia
Ocupacional

Psicologia

Fisioterapia

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

Objetivo
Oferecer
um
ambiente
motivador
para
desfrutar
estímulos
sensoriais
estimulação
dos
cinco
sentidos
através
actividades
que
são significativas
e adequadas.
Proporcionar
através da água
um ambiente ideal
para estimulação
e
relaxamento
músculoesquelético
através
de
características
físicas
como
a
flutuação,
a
densidade
e
a
pressão
hidrostática.

Pessoas com
demência
- Cuidadores

1635

N.º Beneficiários
68

Atividades
Desenvolvidas
Incentivar o movimento e
a motivação; Facilitar a
libertação
de
stress;
Estimular
emoções
positivas tais; Promover o
desenvolvimento
da
capacidade
de
atenção/concentração,
capacidades linguísticas e
sensoriais

PopulaçãoAlvo
Doentes
de
Alzheimer

N.º
de
atendimentos
Sessões
16

N.º
Beneficiários
4

45
Relaxamento muscular;
Diminuição da dor e tensão
muscular; Trabalhar os
fundamentos
da
psicomotricidade como a
lateralidade, Coordenação,
ritmo, equilíbrio, estrutura
temporal e espacial

Objetivo
Intervenção em grupo,
direcionada
para
as
pessoas com Demência
que
se
encontram
institucionalizadas.
Exercer
atividades
conjuntas
que
visem
estimular
ao
nível
cognitivo os doentes de
Alzheimer,
ou
com
outras
demências,
e
seus
Cuidadores,
mediante a fruição e
interpretação de obras
de arte do MP - Pombal
Intervenção em estádios
mais
avançados,
estimulação a nível físico
e sensorial, tendo como
principal
objetivo
manutenção da função

Atividades
desenvolvidas
Atividades
psicomotoras

Atividades
de
estimulação através
da arte
Ateliers
de
atividades

Estimular
as
competências físicas
Estimular
as
competências
sensoriais

Doentes
Alzheimer

de

N.º
Beneficiários

Sessões
87

11

PopulaçãoAlvo
Doentes
de
Alzheimer das
IPSS
do
Concelho
de
Pombal
Doentes
de
Alzheimer

Pessoas com
demência em
estádios mais
avançados da
doença.
Nº
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Resultado
Apurado
Sessões
34
Nº BEN - 39

Sessões – 9
Nº BEN - 7

Sessões
183
Nº BEN - 7

–

Espaço
Atualidade
“Tempo
de
Alzheimer”

Projeto
“Memórias
Recantos”

Equipa técnica
da
DC
e
convidados

e

Grupos
de
Ajuda Mutua

Assistente
Social

por um maior período de
tempo, melhorando a
qualidade de vida.
Programa
de
Rádio,
mensal em parceria com
a Cardal FM.
Manter
a
população
atualizada
sobre
as
atividades da Associação
e o impacto que estas
têm junto dos doentes e
cuidadores.
Visita
guiada
a
património histórico da
comunidade em que o
doente
se
encontra
inserido tendo em vista
a estimulação cognitiva,
física e sensorial em
diversos contextos reais
no exterior.
Proporcionar
alívio
emocional, diminuindo a
angustia, a ansiedade e
o stress dos cuidadores.

Emitido na última 4º
feira de cada mês

Comunidade
em geral

1 vez por mês

Doentes
Alzheimer

Sessões
5

de

Sessões
–
11
Nº BEN - 6

1 vez por mês
Fomentar a troca de
experiências
e
ensinar
novos
procedimentos
relacionados com o
cuidar, corroborando
a experiência dos
cuidadores
que
vivenciam desafios
similares.

Cuidadores

Sessões
14
Nº BEN - 13

PROJETOS EM PARCERIA
Projeto/Promotor

“Dar
as
Mãos/
APEPI - Pombal

Espaço
M/Alzheimer
Portugal - DC

Comissão Social de
Freguesia/junta de
Freguesia
de
Pombal

Serviço
Dinamizado
r
Serviço Social

Serviço Social

Diretora
Técnica
Serviço Social

46
Objetivo

Atividades
desenvolvidas

Parceiros

Potenciar
o
envolviment
o
da
sociedade
civil, motivar
a população
de
Pombal
para
uma
intervenção
mais
ativa
nas questões
sociais,
formar
e
qualificar
voluntários
de
acordo
com a área
de
intervenção
das
instituições
onde forem
integrados.
Proporcionar
alívio
emocional,
diminuindo a
angustia,
a
ansiedade e
o stress dos
cuidadores

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

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

sessões
práticas,
jogos e atividades de
alívio inclusivamente
ao ar livre.

ABCD de São Romão
- Coimbra

Decreto
lei
nº 115/2006
de
14
de
Junho,

- Elaboração do Plano
de Ação
Reuniões
de
preparação
com

IPSS’s de serviços da
Freguesia de Pombal

Resultad
o
Apurado
Sessões 6
Nº vol. 38

Sessões –
4
Nº BEN 12
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Sessões –
6

Rede Social Pombal
e
Rede
Social
Coimbra/Município
s

Diretora
Técnica
Serviço Social

Café
Memória
Leiria/Café
Memória

Equipa
técnica da DC
e convidados

CENTRO

DE

promovendo
a articulação
e
interligação
entre
os
vários
serviços da
comunidade
Programa de
Rádio,
mensal
em
parceria com
a Cardal FM.
Manter
a
população
atualizada
sobre
as
atividades da
Associação e
o
impacto
que
estas
têm
junto
dos doentes
e cuidadores.
Reduzir
o
isolamento
social
em
que
muitas
das pessoas
com
demência e
os
seus
familiares e
cuidadores
se
encontram,
contribuindo
para
a
melhoria da
sua
qualidade de
vida.

parceiros

Reuniões de CLAS

Todas as
serviço
concelhos

Dinamização
de
sessões de encontro
destinado a pessoas
com problemas de
memória ou demência

Alzheimer
Portugal/Grupo
Sonae sierra/Sumol*
Compal/Fundação
Montepio/Fundação
Calouste
Gulbenkian/Lolorent
e
e
Cuenca/Fundação PT

ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO

Ipss’s e
dos

Sessões
5

Sessões –
12
Nº BEN 66
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E

ANIMAÇÃO

PARA

PESSOAS

COM

DEFICIÊNCIA (CAAAPD)
ACORDO DE COOPERAÇÃO com o CRSS Leiria (homologado em 04/12/2009)
Serviços

Serviço
Social

Psicologia

Atividades

Informar, orientar e encaminhar as pessoas e suas
famílias, com Doença de Alzheimer, para os
recursos existentes na comunidade;
Dotar
as
pessoas/famílias
de
recursos
e
estratégias que lhes permitam lidar com as
diferentes situações que vão surgindo ao longo da
doença;
Dotar as pessoas/famílias dos meios e recursos
que possibilitem a construção de um projeto de
vida estruturado e autónomo.
Assegurar
o
acompanhamento
social
dos
indivíduos e famílias no desenvolvimento das suas
potencialidades, contribuindo para a promoção da
sua autonomia, autoestima e gestão do seu
projeto de vida;
Mobilizar recursos adequados
autonomia pessoal, social;

à

progressiva

Nº
de
abrangidos
acordo
(capacidade
2018
Janeiro - 96
Fevereiro - 100

Utentes
pelo
80
mensal)

Nº de atendimentos
efectuados
nesta
resposta social

2158

Março - 97
Abril - 93
Maio - 97
Junho - 97

(média mensal de 179
atendimentos)

Julho - 94
Agosto - 91
Setembro - 95
Outubro - 86
Novembro - 87
Dezembro - 84
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CENTRO DE DIA DO MARQUÊS
Centro de Dia para Doentes de Alzheimer para outras demências
ACORDO DE COOPERAÇÃO co Típico com CRSS Leiria (homologado em 12/2013)
Capacidade para 15 utentes 10 em acordo
Meses

Frequência

de

utentes
Janeiro

15

Fevereiro

15

Março

15

Abril

15

Maio

15

Designação da

Técnico

Nº

Atividades

Dinamizador

Sessões

de

Nº de utentes
em CD Benf

Fisioterapia

Fisioterapeuta

528

15

Fisioterapeuta

178

25

Psicóloga

101

25

Psicóloga

73

11

Individual
Junho

15

Classes

de

Movimento
Julho

15

Estimulação
Cognitiva

em

Grupo
Agosto

15

Estimulação
Cognitiva
individual

Setembro

15

Terapia

Terapeuta

Ocupacional

em

48

Ocupacional

Grupo
Outubro

15

Terapia

Terapeuta

Ocupacional

Ocupacional

Individual
Novembro

15

Dezembro

15

Apoio Social

Assistente Social

Nº de entradas no ano 2018 – 5
Nº de saídas no ano 2018- 2

BANCO DE AJUDAS TÉCNICAS
Designação do Serviço Nº

de Justificação Nº

de

Ajudas Nº

Técnicas

Necessidade técnicas devolvidas

Ajudas 85

Ajudas

de

da

existentes
Banco

de Nº

ajudas

técnicas

de N.º Aquisições

beneficiários

cedidas
0

26

18

47

0

Técnicas
(Assistente Social
Fisioterapeuta)

ALZHEIMER PORTUGAL
Sede: Av. Ceuta Norte, Lote 15, Piso 3 Quinta do Loureiro - 1300-125 Lisboa
Telefone: +351 213 610 460 | E-mail: info@alzheimerportugal.org
www.alzheimerportugal.org | www.amigosnademencia.org
facebook.com/alzheimerportugal.org | instagram.com/alzheimer_portugal | twitter.com/alzheimerpt

CONCLUSÃO
No âmbito das ações desenvolvidas no ano de 2018 pela Delegação Centro, destaca-se a relevância da
equipa multidisciplinar, atualmente com 6 Técnicos na prossecução das atividades levadas a cabo nas
áreas de Serviço Social, Terapia Ocupacional, Psicologia e Fisioterapia, complementando com 2
ajudantes de ação direta afetas ao Centro de Dia.
A equipa da Delegação Centro tem garantido simultaneamente a dinamização do Núcleo Distrital de
Aveiro, e do Gabinete de Coimbra, desempenhando um papel proactivo junto das populações das áreas
abrangidas.
Neste contexto, as ações desenvolvidas junto dos utentes e instituições visam não mais, que a
satisfação das necessidades das populações que se deparam com a Doença de Alzheimer no seu seio
familiar ou no decorrer das suas atividades profissionais e para as quais, muitas vezes, as conjeturas
económicas e sociais não conseguem apresentar soluções.
No entanto há que realçar as dificuldades extremas pelas quais a equipa tem passado e continua a
passar, face á escassez de Ajudantes de Ação Direta; com a dispensa de um elemento a este nível, com
contrato a termo, a situação é difícil considerando as necessidades constantes de cuidado e atenção que
esta população específica exige; todas as tarefas são, executadas pelos Técnicos que colmatam as
faltas, nomeadamente no apoio a casas de Banho transporte e apoio na alimentação e higiene de
espaços…. Não referindo todo o trabalho efetuado no terreno, é verificado e provado que têm de
permanecer diariamente 3 Ajudantes Ação Direta no ativo - no período de férias ficará apenas uma das
Ajudante são os Técnicos que confecionam os pequenos-almoços, que transportam os almoços e que
acompanham os utentes a wc, etc, e como repercussão direta surge exaustão física e emocional na
equipa técnica.
O Centro de Dia do Marquês tem 15 utentes diários.
A Delegação Centro da Alzheimer Portugal tem seguido sempre as orientações da Direção Nacional da
Alzheimer Portugal contribuindo para a garantia da qualidade de vida aos doentes e bem-estar ás
Famílias/Cuidadores.
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IX – DELEGAÇÃO DA MADEIRA
Procurou-se dar cumprimento ao Plano de Ação elaborado para o ano 2018, tendo sempre presente a
missão e o objetivo da Associação de melhorar a qualidade de vida das pessoas com doença de
Alzheimer ou outras demências, bem como dos seus cuidadores.
Na prossecução destes objetivos, a Delegação disponibilizou um leque alargado de serviços com vista a
dar resposta às necessidades das pessoas com demência e dos seus cuidadores, informais ou formais,
assim como de projetos que visam a consciencialização da sociedade para a problemática das
demências.
Com as dificuldades próprias de uma Instituição Particular de Solidariedade Social, sem fins lucrativos,
com recursos, quer financeiros quer humanos, limitados, procuramos sempre prestar todo o apoio que
esteja ao nosso alcance quer seja através dos próprios serviços, quer seja através do encaminhamento
para outras respostas existentes na comunidade ou para as entidades competentes.
O presente relatório explana, de forma resumida, a atividade desenvolvida pela Delegação da Madeira
durante o ano de 2018.
2. Atividades

Designação
do
Serviço
Estimulação
Cognitiva
individual - Sede

Objetivo

Atividades Desenvolvidas

Maximizar
as
funções
cognitivas
intactas;

- Exercícios de estimulação
das capacidades cognitivas
intactas;

Manter
desempenho
AVD;

- 274 Sessões

o
nas

15
neuropsicológicas

avaliações

Desenvolver
a
utilização
de
estratégias ou ajudas
compensatórias;

PopulaçãoAlvo
Pessoas
com
demência

N.º Beneficiários
29
Utentes
beneficiaram
deste
apoio

Pessoas
com défices
cognitivos
ligeiros
-Pessoas
que
pretendem
estimular as
suas
capacidades
sem défices
associados

Prolongar
a
independência
funcional do utente;
Promover
a
qualidade de vida do
utente;
Estimulação
Cognitiva
Domicílio

no

Grupo
de
Estimulação
e
Animação Musical

Os
objetivos
são
semelhantes
à
Estimulação
Cognitiva na Sede.

Estimular
as
capacidades
da
pessoa, preservando
pelo maior tempo
possível
a
sua

- Exercícios de estimulação
das capacidades cognitivas
intactas;

Pessoas
com
demência

- 135 Sessões

Pessoas
com défices
cognitivos
ligeiros

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

Pessoas
com
dificuldade
na
mobilidade
Pessoas
com
demência

- 7 Utentes

- 202 participações

- Dinâmicas para fomentar a
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autonomia, conforto
e dignidade;

interação grupal;
- Exercícios rítmicos;

- Adaptar a pessoa às
suas dificuldades;
- Construir relações
sociais positivas;
Promover
capacidade
comunicacional;
Promoção
memórias
reminiscência.

Consulta
Psicologia

de

a

Acompanhamento
canções;

de

- Percussão dos instrumentos;
- 72 Sessões de grupo

de
e

- Apoio Psicológico ao
familiar/cuidador em
áreas tais como:
Problemas
emocionais,
associados
à
sobrecarga do dia-adia,
bem
como
devido à situação do
familiar;
- Depressão;
- Ansiedade;
- Isolamento.

9
intervenções
cuidadores

com

- Familiares
e cuidadores
de pessoas
com
demência

9
Familiares/cuidadores

- Fornecer ao utente
“ferramentas” que o
auxiliem
nas
respostas
às
dificuldades do dia-adia,
promovendo
assim o seu bemestar, bem como do
seu familiar.
Café Memória da
Madeira

Criar
oportunidades
de
encontro
e
convívio,
de
sociabilização e de
partilha
de
experiências,
que
contribuam para a
redução
do
isolamento social e
para a melhoria da
qualidade de vida de
doentes de Alzheimer
e
dos
seus
cuidadores.
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- 10 Sessões do Café Memória

Pessoas
com
demência
Pessoas
com
problemas
de memória
- Cuidadores
de pessoas
com
demência

- 196 Participantes;
- 115 Cuidadores,
familiares e formais
- 33 Pessoas
demência

com

8
convidados/
palestrantes
304
horas
voluntariado
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de

Atividades
Alívio
Cuidadores

de
para

- Alívio do desgaste
emocional resultante
da tarefa de cuidar
do familiar com a
doença;

- Passeio para os cuidadores 6 de outubro

Cuidadores,
familiares e
amigos
de
Pessoas com
demência

- 35 Participantes

- Esclarecimento de
dúvidas e questões
relacionadas com a
doença;
Combater
isolamento social.

o

Acompanhamento
de casos

- Atualização da ficha
de utente;
Diagnóstico
das
necessidades
dos
cuidadores/
familiares.

- 175 Contactos e diligências
telefónicas

Cuidadores e
familiares de
pessoas com
demência

Apoio Social

Informação
e
facilitação do acesso
aos
recursos
da
comunidade
e
direitos que assistem
à
pessoa
com
demência
e
respetivos
cuidadores;
Intervir
como
sistema de ligação
intermédia entre o
sistema familiar e os
serviços sociais e de
saúde,
fornecendo
informações precisas
e atuais acerca dos
recursos
existentes
na
comunidade
e
facilitar o contacto e
acesso das famílias a
esses serviços.

- 95 Atendimentos sociais

Cuidadores e
familiares de
pessoas com
demência

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

Total
de
unidades: 77

Banco de Ajudas
Técnicas

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

sobre
Apoio
52

- Informação sobre aquisição
de Ajudas Técnicas;
Informação
sobre
apoios/subsídios eventuais

empréstimos:

Pessoas com
demência

47 Utentes

Camas Articuladas: 16
Material
anti
pressão: 32

úlceras

de

Cadeiras de Rodas e banhos:
29
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Atividades
divulgação
Associação e
Angariação
fundos

de
da
de
de

Angariação de fundos
e divulgação

- Participação na Feira da
Saúde, organizada pela Escola
Básica de Santana, 20 de abril

Comunidade
em geral

- Participação na Feira das
Vontades 2018, 15 a 18 de
novembro
- Participação na Feira de
Saúde,
organizada
pela
Associação
Académica
da
Universidade da Madeira, 10
de dezembro

Passeio
da
Memória 2018

Informar
e
consciencializar para
a
importância
de
reduzir o risco de
desenvolver
demência, para os
sinais de alerta da
demência e para a
importância
do
diagnóstico precoce

Caminhada
solidária,
realizada nos concelhos do
Funchal, Câmara de Lobos,
Machico e Santa Cruz, entre
os dias 21 e 22 de setembro,
no âmbito das comemorações
do Dia Mundial da Pessoa com
Demência (21 de setembro)

Campanha
Amigos
Demência

A Alzheimer Portugal
lançou no dia 30 de
julho,
Dia
Internacional
da
Amizade,
a
campanha
“Amigos
na Demência”, uma
iniciativa
integrada
no movimento global
“Dementia Friends”,
implementado em 17
países em todo o
mundo. O principal
objetivo
desta
campanha
consiste
em
aumentar
a
compreensão sobre a
demência no nosso
país e convidar todos
os
cidadãos
a
comprometerem-se
ativamente
na
melhoria do dia-a-dia
das
pessoas
com
demência.

- Presença de uma bancada da
Associação, com a colaboração
de 8 voluntários, na Praia
Formosa, durante 8 horas,
para
distribuição
de
informação e explicação da
campanha
e
como
cada
pessoa
poderia
aderir
www.amigosnademencia.org

na

Participação
em
eventos solidários

- III Marcha/ Corrida da
Solidariedade para a Inclusão,
dia 20 de abril, no Funchal
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Comunidade
em geral
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Projetos

Objetivo

- Com Aromáticas Me
Conquistas
(projeto
integrante da Missão
Continente 2017)

- Inclusão Social (da
Comunidade do Bairro da
Nazaré;
Utentes
da
Delegação da Madeira, da
Associação
Alzheimer
Portugal);

Atividades
Desenvolvidas
10
Sessões
culinária

de

7
atividades
intergeracionais
com
instituições locais

PopulaçãoAlvo
- Pessoas com
demência

N.º Beneficiários
participantes

193

- Cuidadores/
familiares
- Crianças

- Promoção das Relações
Intergeracionais (Crianças
– Pessoas com Demência,
Utentes da Delegação);

2
ações
de
informação
sobre
alimentação saudável
e agricultura

Moradores
do Bairro da
Nazaré

- 31 participantes

- Fomentar o gosto pela
jardinagem e horticultura;
- Aprendizagem de hábitos
saudáveis por todos os
envolvidos
através
de
workshops de culinária
(utentes,
cuidadores,
crianças, moradores);
- Alimentação saudável

Foi através do contrato programa renovado em 2018 com o Instituto de Administração da Saúde, IPRAM que se tornou viável e efetiva a concretização do plano de atividades delineado pela Delegação da
Madeira.
Como

é

explicitado

no

quadro

anteriormente

apresentado,

o

conjunto

de

atividades

foram

preponderantemente focadas na sensibilização e divulgação de informação na comunidade regional (com
maior enfase através de iniciativas que decorreram no concelho do Funchal, mas não só), em ações
promotoras da melhor saúde e preventivas das demências, bem como através da disponibilização direta
de serviços especializados a todos aqueles que procuram apoio na Delegação.
A procura da Delegação foi significativa, implicando o reforço de algumas horas de trabalho por parte
dos profissionais da área da psicologia e serviço social que prestam serviços na mesma, a fim de serem
cobertas as necessidades identificadas nos clientes, com défice cognitivo ou demência, assim como às
dos respetivos cuidadores, muitos dos quais familiares. A intervenção adequada neste grupo
populacional exige conhecimento específico, sustentado técnica e cientificamente, e também o domínio
de ferramentas diversificadas, entre as quais assumem primordial relevância as competências
comunicacionais e relacionais. Este “perfil” de cuidador/ terapeuta está intrinsecamente associado a
formação que os recursos humanos das entidades/ associações devem deter, a fim de que estejam
devidamente preparados para intervir. Os profissionais que prestam serviços na Delegação Regional,
têm-se revelado imprescindíveis e insubstituíveis pela intervenção qualificada, humana e dignificante
que desenvolvem junto dos cidadãos e da comunidade madeirense.
A ação da Delegação permitiu dotar a população apoiada (pessoas com demência e cuidadores
familiares) com mais conhecimentos sobre como lidar com as problemáticas associadas às demências,
incluindo doença de Alzheimer, apoiando-a na procura de recursos e serviços de apoio complementares
com vista à melhoria da qualidade de assistência em situações de maior vulnerabilidade, apoiando-os
quer a nível psicológico quer social, favorecendo, o respetivo conforto e estimulando-os à sua
participação e dignificação como pessoas com direitos inalienáveis na sociedade.

ALZHEIMER PORTUGAL
Sede: Av. Ceuta Norte, Lote 15, Piso 3 Quinta do Loureiro - 1300-125 Lisboa
Telefone: +351 213 610 460 | E-mail: info@alzheimerportugal.org
www.alzheimerportugal.org | www.amigosnademencia.org
facebook.com/alzheimerportugal.org | instagram.com/alzheimer_portugal | twitter.com/alzheimerpt

54

Destaca-se que a sustentabilidade financeira da Delegação Regional é precária, mesmo deficitária, não
se tendo vislumbrado até ao presente alternativas viáveis de financiamento para dar continuidade ao
trabalho realizado que consideramos técnica, científica e humanamente qualificado. As receitas dos
serviços clínicos disponibilizados, os donativos voluntários e o montante auferido através do pagamento
de quotas dos membros representam uma parte diminuta dos proventos da Delegação Regional. O apoio
facultado pela Sede é sobretudo administrativo e ao nível da contabilidade ao qual acresce o intercâmbio
de saberes e experiências na área da intervenção especifica para as pessoas que padecem de demências
e respetivos cuidadores e familiares.
Reiteramos aqui o nosso reconhecido agradecimento por todo o apoio facultado pelo Instituto da
Administração da Saúde, IP-RAM da Secretaria Regional da Saúde e pela Secretaria Regional da Inclusão
e Assuntos Sociais através da disponibilização gratuita das instalações onde funciona a Delegação
Regional.

APOIOS
- Associação Olho-te

-

- Câmara Municipal de Câmara de Lobos

Assuntos Sociais, IP-RAM

Instituto

de

Administração

- Câmara Municipal de Machico

-

- Câmara Municipal de Santa Cruz

EPERAM

- Câmara Municipal do Funchal

- Madeira Shopping

- Casa do Povo de São Martinho

- Missão Continente

- Cesta das Frutas

- OF Escola de Formação Profissional

- Clube de Montanha do Funchal

- Paróquia da Nazaré

- Corpo Nacional de Escutas – Região da

- Restaurante Entre Amigos

Madeira – Agrupamento da Nazaré

- Restaurante Gengibre

- Delta Cafés Madeira-Comércio de Cafés SA

- Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos

- Enotel

Sociais

- Escola da Nazaré – EB1/ PE e Creche da

- Secretaria Regional de Agricultura e Pescas

Nazaré

- Seguradoras Unidas, SA

- Escola Profissional de Hotelaria e Turismo da

- Serviço de Saúde da Região Autónoma da

Madeira

Madeira, E.P.E

- Farmácia Lobos Mar

- Sonae Sierra

- Farmácia Popular

- Tulipa Garden Center

- Grupo Four Views Hotels

- Yuan Sushiwok Restaurante

Investimentos

Habitacionais

da
da
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X - NÚCLEO DO RIBATEJO – NR
O Núcleo do Ribatejo desenvolveu em 2018 diversas atividades, tais como:
- Colaboração da equipa do Núcleo do Ribatejo em diversas atividades nacionais da Alzheimer Portugal,
nomeadamente na Campanha Amigos na Demência, em Santarém e Évora, e nos Passeios da Memória
de Mação, Vila Nova da Barquinha, Torres Novas, Entroncamento, Rio Maior e Peniche.
- Desencadeadas e executadas todas as diligências para o processo de Revisão do Acordo exigido pelo
ISS (Instituto de Segurança Social)
- Consolidação do funcionamento dos Gabinetes do Núcleo do Ribatejo – Rio Maior, Coruche, Mação e
Santarém – dando enfase à prestação de cuidados às pessoas com demência e ao apoio aos familiares
cuidadores e à valorização da sensibilização da população para as demências e à formação em contexto
de respostas sociais para pessoas idosas.
- Desenvolvimento do Projeto “ A Kelembra Esqueceu” em duas turmas do 1ª ciclo do Agrupamento de
Escolas de Almeirim, numa vertente de sensibilização junto dos mais novos e de consolidação das
parcerias locais.
- Participação em alguns eventos como a Feira Nacional da Agricultura e o Mercadinho de Natal da
cidade de Santarém, ações de relevo na divulgação da Associação e do Núcleo e na sensibilização do
público para as questões da demência.
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- Apresentação de poster científico sobre a Rede de Gabinetes do Núcleo do Ribatejo, na Conferência da
Alzheimer Portugal.
- Qualificação dos recursos humanos da equipa do Núcleo do Ribatejo, participando em formações de
natureza técnica na área das demências e do envelhecimento e dando formação no âmbito da sua área
de intervenção.
Destaque-se que no ano de 2018 o Núcleo focou-se no trabalho que vem sendo desenvolvido desde
2005, sedimentando os trabalhos dos diversos GAPS do Núcleo, imprimindo mais dinamismo ao modelo
da rede de gabinetes do Núcleo do Ribatejo, já existente há 13 anos. Foram realizadas diligências para a
criação de um novo GAPS no Entroncamento. A importância da existência dos Gabinetes e de uma
intervenção de proximidade é visível nos resultados alcançados durante o ano, verificando-se que o
maior número de atividades e prestação de cuidados corresponde aos concelhos onde o Núcleo do
Ribatejo possui os seus Gabinetes.
O Núcleo do Ribatejo manteve as suas parcerias com os municípios de Almeirim, Rio Maior, Coruche,
Mação e Santarém, sendo estas da maior relevância para a Alzheimer Portugal.
O trabalho em rede/parceria é uma prioridade do NR, que mantém a parceria com a SCM de Fátima
Ourém, o Agrupamento de Escolas de Almeirim, a Universidade Sénior de Almeirim, a Unidade de Saúde
Familiar de Almeirim e algumas farmácias do distrito.
De acordo com a missão e visão da Alzheimer Portugal, foram definidos os seguintes Objetivos
Estratégicos que o Núcleo do Ribatejo procurou alcançar durante o ano de 2018:
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OE 1 – Garantir a existência de resposta psicossocial adaptada às pessoas com demência, preservando a
qualidade e a diversidade de respostas existentes, bem como consolidando a atividade desenvolvida na
sede e gabinetes do Núcleo
OE 2 - Reforçar estratégia de cuidados/Intervenção de proximidade, procurando sensibilizar os
municípios para as questões da demência e da importância da existência de uma resposta local e
especifica na área das demências, tal como os GAPS
OE 3 – Garantir a sustentabilidade financeira do Núcleo do Ribatejo
OE 4 -Trabalhar em Rede e promover a dinamização de parcerias locais
De seguida, serão descritas as atividades desenvolvidas pelo Núcleo do Ribatejo, respetivamente:
- Área da Intervenção Pessoas com demência
- Área de Intervenção Psicossocial – GAPS para Cuidadores
- Área do Trabalho em Rede/Parcerias
- Área da Formação
- Área dos Serviços Administrativos

ÁREA DA INTERVENÇÃO PESSOAS COM DEMÊNCIA
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Nº Atividades desenvolvidas
Intervenção Pessoas com demência

Estimulação Cognitiva Individual
Avaliações e reavaliações multidisciplinares

TOTAL INTERVENÇÕES PESSOAS COM DEMÊNCIA

258
23
281

ÁREA DE INTERVENÇÃO PSICOSSOCIAL – GAPS PARA CUIDADORES

Intervenção Cuidadores

Nº Atividades
desenvolvidas
698
30
74
11 sessões/51
participações
164
5
1
23
1585

Atendimentos Sociais
Avaliações e reavaliações multidisciplinares aos cuidadores
Psicoterapia de Suporte para cuidadores
GAM – Grupo Ajuda Mútua

Apoio Psicossocial aos cuidadores (Psicologia)
Visitas Domiciliárias
Atendimento a candidatos para voluntariado ou estudantes
Triagem e encaminhamentos de solicitações sociais
TOTAL INTERVENÇÕES CUIDADORES

ÁREA ADMINISTRATIVA
Nº
Atividades
desenvolvidas
Área
administrativa

Atendimentos pela área administrativa
Atendimentos aos familiares e associados sobre informações da
Associação e diligências (Psicologia e Serviço Social)

3785
1176

Gestão dos associados da área de abrangência do Núcleo

275 associados
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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/ATIVIDADES SOCIAIS
Programas
Programa Apoio Incontinência -

Nº Beneficiários
36 Associados

PAI

Diligências
Total de Atendimentos = 64 (15 presenciais; 40
telefónicos/9 email)

Banco Ajudas Técnicas

Atendimentos = 38

(12 presenciais / 22 telefónicos/4 email)

AT cedidas= 7
AT devolvidas= 7
AT já existentes = 17

ÁREA DO TRABALHO EM REDE/PARCERIAS
Atividades Desenvolvidas
Gabinetes de Apoio psicossocial
Participações nas Atividades do CLAS Almeirim, Coruche,
Santarém
Reuniões com parceiros USF/Escola/Vereadores

Resultados alcançados
79 Total de dias em todos os gabinetes
4 Reuniões
26 Reuniões
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XI – 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, apresentados em cada um dos capítulos deste relatório:


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;



Municípios;



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;



Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

PROJETOS, PROGRAMAS E APOIOS GERAIS


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



Instituto Nacional de Reabilitação, I.P. – apoio ao funcionamento da Associação;



Instituto Nacional de Reabilitação, I.P. – Apoio ao Financiamento do Projeto “Memo e Kelembra
nas Escolas”



Pfizer - Programa “Ajudar é Cuidar”



PSP – “Estou aqui Adultos”

CONFERÊNCIA “UMA VISÃO HOLÍSTICA SOBRE AS DEMÊNCIAS”


Fundação Calouste Gulbenkian



Fundação Champalimaud (André Valente e Constança Roquette)



Merck



Novartis



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


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



Banco Alimentar



Banco de Bens Doados

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 da plataforma de Qualificação de
Centros de Dia e SAD/ Protocolo de Qualificação e sustentabilidade das ERPIs



Inner Wheel Club – Apoio em espécie



Nivelfarma – Apoio em espécie



Farmácia das Areias – Apoio Financeiro



Matéria Ativa – Apoio Financeiro



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

NÚCLEO DO RIBATEJO


JJ Artes Gráficas (Almeirim)



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



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



Município de Mação



Município de Rio Maior



Município de Santarém



Município de Coruche



Junta de Freguesia de Almeirim



Junta de Freguesia de Fazendas de Almeirim



Junta de Freguesia de Raposa



Junta de Freguesia de Benfica do Ribatejo



Padaria "Bom Caseiro" (Almeirim)
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Minipreço (Almeirim)



Modelo-Continente (Almeirim)



Pingo Doce (Almeirim)



Agrupamento de Escolas de Almeirim



USAL - Universidade Sénior de Almeirim



CRIAL - Centro de Recuperação Infantil de Almeirim



Restaurante "Quinta da Feiteira" (Almeirim)



Restaurante "O Zézano" (Almeirim)



Churrasqueira "O Janeiro" (Almeirim)



Florista "A Ninês" (Almeirim)



ESES - Escola Superior de Enfermagem de Santarém



USF - Unidade de Saúde Familiar de Almeirim



USF - Unidade de Saúde Familiar de Cartaxo



USF - Unidade de Saúde Familiar de Santarém



Farmácia Mendonça (Almeirim)



Farmácia O Celeiro II (Santarém)



Farmácia Sousa e Silva (Santarém)



Farmácia Central (Almeirim)



Farmácia Batista (Santarém)



Farmácia Pharmascalabis (Santarém)



Farmácia Moderna (Cartaxo)



Farmácia Ouro e Saúde (Cartaxo)

DELEGAÇÃO CENTRO


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



Lions Club Marques de Pombal – Apoio em espécie



Camara Municipal de Pombal



Sumol+Compal



Balvera Perfumarias



Gullon



Farmácia Paiva – Pombal

DELEGAÇÃO NORTE


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


Município de Matosinhos – apoio ao funcionamento do Centro de Dia “Memória de Mim”; apoio
financeiro (em 28 de Dezembro 2018) para a compra de uma carrinha;



Pingo Doce – apoio em espécie;



Confeitaria Nossa Sra. De Fátima - apoio em espécie;



Equipa de natação do Leixões – donativo em espécie e financeiro;



ATSVL – Apoio logístico;



Arco Íris – Tintas e Vernizes – apoio financeiro;



Dieticare – apoio financeiro;



Dr. Daniel Torres Gonçalves – Apoio Jurídico

DELEGAÇÃO DA MADEIRA


Associação Olho-te



Câmara Municipal de Câmara de Lobos



Câmara Municipal de Machico



Câmara Municipal de Santa Cruz



Câmara Municipal do Funchal



Casa do Povo de São Martinho



Cesta das Frutas



Clube de Montanha do Funchal



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



Delta Cafés Madeira-Comércio de Cafés SA



Enotel



Escola da Nazaré – EB1/ PE e Creche da Nazaré



Escola Profissional de Hotelaria e Turismo da Madeira



Farmácia Lobos Mar



Farmácia Popular



Grupo Four Views Hotels



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



Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM



Madeira Shopping



Missão Continente



OF Escola de Formação Profissional



Paróquia da Nazaré



Restaurante Entre Amigos
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Restaurante Gengibre



Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais



Secretaria Regional de Agricultura e Pescas



Secretaria Regional de Saúde



Seguradoras Unidas, SA



Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, EPE



Sonae Sierra



Tulipa Garden Center



Yuan Sushiwok Restaurante

REVISTA TRIMESTRAL ALZHEIMER PORTUGAL


Associação Portuguesa dos Nutricionistas – Contribuição com artigo

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



Fundação PT - Apoio Financeiro e em espécie



Agência de Comunicação Llorente & Cuenca - Apoio em espécie



Santa Casa da Misericórdia de Lisboa - Apoio Financeiro



Município de Lisboa - Apoio Financeiro



Atmosfera M – Associação Mutualista Montepio - Apoio em espécie



Sumol+Compal



CascaiShopping – Parceria



Centro Colombo



Celeiro – Dietimport - Apoio em espécie



CPP - Apoio em espécie



Delta Cafés - Apoio em espécie



Portugália Restauração - Apoio Financeiro



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

- Apoio Financeiro e em espécie

- Parceria
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Empresa Bernardo da Costa - Apoio Financeiro



ACES de Braga - Apoio em espécie



Café “A Brasileira” de Braga - Apoio em espécie



Município de Braga - Apoio Financeiro



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



Hospital Senhora da Oliveira, 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



Centro Cultural e Desportivo Sintrense - Apoio em espécie



Município de Sintra - Apoio Financeiro



Universidade de Évora - Apoio em espécie



Câmara Municipal de Évora – Parceria



Nephrocare - Apoio Financeiro
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- Apoio em espécie
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Decsis - Apoio Financeiro



Fundação Alentejo - Apoio em espécie



Fundação Eugénio de Almeida – Parceria



Direção Regional de Cultura do Alentejo - Apoio em espécie



Município de Esposende - Apoio Financeiro



Centro Social da Juventude Unida de Marinhais - Parceria

PROJETO CUIDAR MELHOR


Centro Social da Juventude Unida de Marinhais – Parceria



Fundação Montepio - Apoio Institucional e Financeiro



Fundação Calouste Gulbenkian - Apoio Institucional e Financeiro



Instituto Ciências 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



Município de Almada - Apoio Institucional e Financeiro



Santa Casa da Misericórdia de Almada - Apoio Institucional e Financeiro

PASSEIO DA MEMÓRIA 2018
Apoios Nacionais


ANF



Cepsa



Cofina



CP – Comboios de Portugal



Delta Cafés



Jogos Santa Casa



Lusitania Seguros



Público



Renascença



Vimeca Transportes
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PROMOTORES E APOIOS LOCAIS
Alcochete


Junta de Freguesia de Alcochete



Município de Alcochete



Santa Casa da Misericórdia de Alcochete

Alenquer


Município de Alenquer



Crédito Agrícola de Alenquer



Aléngym



Águas do Luso

Alvaiázere


Município de Alvaiázere

Ansião


Município de Ansião

Arganil


Município de Arganil

Arruda dos Vinhos


Associação Kaninos



Município de Arruda dos Vinhos

Aveiro


Centro Hospitalar Baixo Vouga



Município de Aveiro



Santa Casa da Misericórdia de Aveiro

Barreiro


Associação de Cuidadores Informais



Farmácia Holon Barreiro



Farmácia Parreira



Farmácia Piçarra



Município do Barreiro



Pingo Doce



Rostos – Diário Digital rostos.pt



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

Beja


B Live Health and Fitness



Gabinete Alémemória
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Longa Vida



Município de Beja



Rufar e Bombar

Benedita


Freguesia da Benedita

Braga


AGERE



Banco Local de Voluntariado do Município de Braga



Junta de Freguesia S. Vicente



Junta de Freguesia S. Victor



Município de Braga



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

Câmara de Lobos


Município de Câmara de Lobos



Cesta das Frutas



Farmácia Lobos Mar

Campo Maior


Gabinete Alzheimer M@ior



Município de Campo Maior



Santa Casa da Misericórdia de Campo Maior

Cascais


Município de Cascais

Castro Verde


Município de Castro Verde

Coimbra


Águas do Luso



Aposenior



Associação B. C. D. São Romão



Município de Coimbra



Museu Nacional de Machado de Castro

Constância


Município de Constância
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Covilhã


Município de Covilhã

Entroncamento


Município do Entroncamento

Esposende


Município de Esposende

Évora


Município de Évora



Universidade de Évora

Funchal


Município do Funchal

Guimarães


Associação Tempo Livre Guimarães



Banco Local de Voluntariado



Fraterna



Município de Guimarães



Rede Social de Guimarães

Ílhavo


Município de Ílhavo

Leiria


Liz Runners



Município de Leiria



Região de Leiria

Cascais


Município de Cascais

Lisboa


Município de Lisboa



Sumol+Compal

Loures


Município de Loures

Lourinhã


Águas do Vimeiro



Ativo Fitness Club



Município de Lourinhã



Museu da Lourinhã
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RCL



União de Freguesias Lourinhã e Atalaia

Lousada


Município de Lousada

Mação


Município de Mação



Gabinete de Apoio à Pessoa Idosa

Machico


Município de Machico

Marco de Canaveses


Município de Marco de Canaveses

Marinha Grande


Município da Marinha Grande

Matosinhos


Bar Lais de Guia (Eletricidade)



Capitania do Porto de Leixões (autorização ocupação da via)



Município de Matosinhos



PSP

Mirandela


Município de Mirandela



Pingo Doce



Naturthoughts – Turismo de Natureza

Montijo


Município do Montijo

Moura


Município de Moura

Oeiras


Kalorias



Município Oeiras



Sumol+Compal

Oliveira do Bairro


Município de Oliveira do Bairro

Penafiel


Associação Empresarial de Penafiel



Crédito Agrícola
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Farmácia da Misericórdia



Frutas Moreira



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



Six Moove



Tena

Peniche


Município de Peniche

Pombal
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Balvera Perfumarias



Gullón



Município de Pombal



Sumol + Compal

Portimão


Águas Monchique



Gabinete Alzheimer de Portimão



Município de Portimão

Porto de Mós


Município de Porto de Mós

Póvoa de Lanhoso


Município de Póvoa de Lanhoso

Póvoa de Varzim


Município de Póvoa de Varzim

Resende


Município de Resende

Ribeira Grande


Município de Ribeira Grande

ALZHEIMER PORTUGAL
Sede: Av. Ceuta Norte, Lote 15, Piso 3 Quinta do Loureiro - 1300-125 Lisboa
Telefone: +351 213 610 460 | E-mail: info@alzheimerportugal.org
www.alzheimerportugal.org | www.amigosnademencia.org
facebook.com/alzheimerportugal.org | instagram.com/alzheimer_portugal | twitter.com/alzheimerpt

Rio Maior


Município de Rio Maior

Santa Cruz


Município de Santa Cruz

Serpa


Município de Serpa

Sesimbra


Município de Sesimbra

Setúbal


Município de Setúbal



Lebres do Sado



Centro Comunitário da União das Freguesias de Setúbal

Tabuaço


Município de Tabuaço

Tavira


Município de Tavira

Torres Novas


Município de Torres Novas

Viana do Castelo


Município de Viana do Castelo



Hope

Vila Franca de Xira


Município de Vila Franca de Xira

Vila Nova da Barquinha


Município de Vila Nova da Barquinha



Intermarché

Vila Nova de Famalicão


Município de Vila Nova de Famalicão



Calcantes



Intermarché

Vila Nova de Poiares


Healthy Fitness



Município de Vila Nova de Poiares



RR São Miguel
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UCC Poiares

Vila Nova de Santo André


Município de Santiago do Cacém



Freguesia de Santo André



Litoral TV

Vila Verde


Município de Vila Verde

Viseu


Bem Boa



Centro Apoio Alzheimer Viseu



Freguesia de Viseu



Município de Viseu



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



Viriathvs Runners Viseu

Vizela


Município de Vizela
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NOTA FINAL
Para terminar, resta-nos agradecer, mais uma vez, a todos os que têm vindo a tornar possível esta
nossa caminhada em prol das Pessoas com Demência e das suas famílias.
A todos estamos sinceramente gratos.
Sentimo-nos respeitados pelas atividades que realizamos e temos a certeza de que a confiança que em
nós depositam será concretizada, ano após ano.
Esperamos poder continuar a merecer a confiança, o empenho e a generosidade de todos para
prosseguirmos o nosso trabalho, como tem acontecido ao longo dos 30 anos de existência da Alzheimer
Portugal.
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CONTAS 2018
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