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1. NOTA INTRODUTÓRIA
No presente documento pretende-se apresentar o relatório final das atividades desenvolvidas ao longo do ano 2017 pela Associação de Solidariedade
SUBUD (ASS), em dois Projetos: o Centro Educacional e Comunitário Roda Viva
e o CAI Móvel - Centro de Apoio Integrado Móvel. Desta forma, para além de um
ponto comum, referente a informações gerais da ASS, o relatório contém dois outros pontos principais, que englobam uma síntese das atividades desenvolvidas
em cada Projeto. Posteriormente, é ainda apresentado o relatório de contas do
referido ano.

2. A ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SUBUD
A Associação Solidariedade SUBUD (ASS) é uma Instituição Particular de
Solidariedade Social (IPSS nº 78/81), que foi fundada com a missão de contribuir
para a promoção e integração social de populações carenciadas e grupos de risco, numa perspetiva comunitária. A ASS é um dos membros da Associação Internacional Susila Dharma que tem mais de 40 projetos de cariz social, espalhados
por diferentes países. Nos 36 anos de existência do seu Centro Educacional e
Comunitário Roda Viva, é com satisfação que se verifica que a ASS tem desempenhado um papel relevante na comunidade, tanto a nível educativo como social,
prestando os apoios necessários ao desenvolvimento da criança/jovem e à adaptação da família no meio social. No ano 2014, houve uma maior proximidade dos
serviços a toda a população, através da criação do Projeto CAI Móvel.
A atual Direção da ASS foi eleita em Abril de 2015, sendo constituída por 5
pessoas, que se reúnem mensalmente.
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3. O CENTRO EDUCACIONAL E COMUNITÁRIO RODA VIVA
O Projeto de Alfragide, denominado de Centro Educacional e Comunitário
Roda Viva desde o ano 2000, foi inaugurado como Jardim de Infância, em Janeiro
de 1982. Com o decorrer dos anos, foi alargando os serviços prestados, tendo
atualmente quatro Respostas Socias (Creche, Pré-Escolar, CATL e Movimento
Juvenil) e um Centro de Atendimento Integrado que inclui quatro Gabinetes (Gabinete de Apoio Social, Centro de Recursos Psicopedagógicos, Gabinete de
Apoio Terapêutico e Gabinete de Apoio e Mediação Familiar).
Ao longo do ano 2017, todo o trabalho desenvolvido no Centro continuou a
ter em vista a concretização dos objetivos definidos aquando da sua constituição:


Proporcionar o envolvimento humano e orientações pedagógicas às atividades, quer espontâneas quer dirigidas, desenvolvidas pelas crianças/jovens, dentro de uma estrutura de trabalho adequada e em consonância com as linhas pedagógicas gerais de um projeto vocacionado para a
família e para a sociedade;



Apoiar, estimular e ampliar a natural curiosidade e o espírito de exploração do mundo, com base numa estrutura de intervenção muito clara e organizada, onde o adulto respeita as necessidades e iniciativas positivas da
criança/jovem, na dinâmica das suas aquisições cognitivas e valorização
humana;



Favorecer a socialização da criança/jovem, tendo em vista a sua formação em valores, defendendo o respeito, a empatia e a cooperação com o
outro;



Favorecer tudo o que possa enriquecer o desenvolvimento e a formação
da criança/jovem virada para as “competências sociais” e para a sua futura
participação social;



Fazer a ponte entre a instituição, a família/comunidade e a comunidade
alargada com os seus recursos e potencialidades à disposição do cidadão.
Para a concretização destes objetivos muitas foram as atividades desenvol-

vidas nos diferentes setores.
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3.1. Informações Gerais
No ano 2017, mantivemos os acordos celebrados com o Instituto da Segurança Social e o Ministério da Educação para as quatro Respostas Sociais anteriormente referidas, atendendo um total de 168 crianças e jovens entre os 4 meses
e os 30 anos de idade. Verificando o universo de crianças/jovens a que prestámos
apoio, foram também bastantes as famílias que contataram connosco diariamente
(cerca de 100). As atividades desenvolvidas no Centro tiveram então como alvo
uma população abrangente, cuja resposta às suas necessidades só foi possível
realizar com a colaboração dos profissionais de diversas áreas.
De seguida, é apresentada uma breve caracterização da população atendida, bem como, os recursos humanos que foram necessários à realização das diferentes atividades.
3.1.1. A População Atendida
A intervenção social pressupõe sempre um conhecimento prévio sobre o
objeto de ação. Para atuar junto da população é necessário conhecê-la, e para tal
foi realizada esta caracterização da população-alvo.
Mediante esta necessidade de caracterização, considerou-se pertinente analisar a dimensão, da idade, género e número de irmãos de cada criança/jovem,
assim como, analisar as dimensões que envolvem o agregado familiar, o número
de pessoas a ele associado, o tipo de família, o país de origem e o nível e escalão
de rendimentos.
Assim, pode-se verificar que na Creche, estão inscritas crianças entre os 4
meses e 3 anos, com um agregado médio de quatro pessoas, sendo na sua maioria casal com dois filhos levando a considerar que as famílias constituem-se como
nucleares. Em grande proporção, estas famílias são de nacionalidade Portuguesa, porém grande número das mesmas tem a sua origem em Cabo Verde, Brasil
e São Tomé e Príncipe. Apesar de muitos apresentarem rendimentos em conjunto, continuam no 1º escalão, pois os valores per capita são parcos, revelando por
um lado, ordenados muito baixos, e por outro, agregados a viver no limiar da pobreza.
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A resposta de Pré-escolar, é composta por duas salas (Sala Verde e Sala
Amarela). Ambas contemplam crianças entre os 3 e os 6 anos, sendo o sexo predominante, o feminino. O número médio de pessoas por agregado é de quatro
pessoas, em que o tipo de família vigente é a nuclear, apesar da grande significância do número de agregados monoparentais.
Os países de origem dos pais passam essencialmente por Portugal e Cabo
Verde, não deixando de referir que embora muitos tenham nacionalidade Portuguesa, tem descendência africana, sendo a segunda geração do surto imigratório
ocorrido na década de 80. Estes agregados familiares habitam na sua maioria nas
freguesias de Alfragide, no (Bairro do Jornalistas, Bairro Zambujal) e na fogueia
de Águas Livres, (no Bairro do Alto da Cova da Moura e Estrada Militar).
Quanto aos rendimentos apresentados, nesta resposta social, constata-se
que grande parte declararam à semelhança da Creche, apenas rendimentos de
um progenitor, talvez pelo facto de muitas famílias apresentarem-se como monoparentais, estando os rendimentos no 1º escalão.
As crianças que frequentam o CATL e Movimento Juvenil, tem entre os 6 e
os 12 anos, no primeiro caso e no segundo, entre 12 e os 30 anos. As crianças
que frequentam o CATL, são na sua grande maioria, elementos do sexo masculino, tendo como tipo de família predominante a nuclear, composta por 4 pessoas.
Os agregados possuem maioritariamente nacionalidade portuguesa, apesar do
seu país de origem ser Cabo Verde, Brasil e Guiné-Bissau.
Esta é a resposta onde se sente uma maior dificuldade em termos económicos dos agregados, pois encontram-se no primeiro escalão, havendo grande parte
das crianças a frequentar sem qualquer pagamento de comparticipação familiar,
sendo a ASS a suportar todas as atividades realizadas.
O Movimento Juvenil, é uma resposta social composta por jovens dos 12
aos 30 anos, sendo os 25 anos, a idade com maior predominância no grupo. O
mesmo é composto por uma grande percentagem de jovens do sexo masculino e
são em grande medida oriundos de Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. Residem
nas freguesias de Alfragide e Águas Livres, dividindo-se pelo bairro do Zambujal e
Bairro Alto da Cova da Moura. Nesta Resposta Social os agregados também demonstram bastantes dificuldades económicas, pagando apenas uma cota simbólica de participação nas atividades desenvolvidas.
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Desta forma, constatou-se que as respostas sociais são bastante díspares
apresentando agregados familiares bastante heterogéneos, com características
específicas. No entanto, existem dimensões bastantes idênticas, no que se refere
ao país de origem, à composição familiar e ao escalão de rendimentos.

3.1.2. Os Recursos Humanos
Durante o ano 2017, colaboraram no Centro Roda Viva, um total de 24 profissionais.
Tipo de Vínculo

Categoria Profissional
1 Diretora Executiva

-

3 Educadoras de Infância (uma das quais
Coordenadora Pedagógica)

-

6 Auxiliares de Ação Educativa

Contrato

-

1 Psicóloga Educacional

-

1 Psicóloga Clínica/Psicoterapeuta/ Responsável dos Recursos Humanos

-

1 Técnica Superior de Serviço Social/ Responsável da Qualidade

-

1 Técnica Superior de Reabilitação Psicomotora

-

T. S. de Reabilitação Psicomotora

Voluntários

1 entrou em Setembro

1 Técnica Superior de Ciências da Educação

1 T. S. de Reabilitação e Inserção Social/

Prestação de Serviços

Observações

-

1 Terapeuta da Fala

-

1 Professor de Dança

-

1 Professora de Música

-

1 Monitor de Futebol

-

1 Professor de Capoeira

-

1 Formadora Externa do ICDP

-

1 Professora de Tai Chi

-

1 Técnico de Manutenção

-
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3.2. Atividades desenvolvidas no ano 2017
De seguida são apresentadas as atividades desenvolvidas pelos diferentes
setores: pela Coordenação, pelas quatro Respostas Sociais e pelo Centro de
Atendimento Integrado, nos seus quatro Gabinetes.

3.2.1. Coordenação
A Coordenação do Centro é assegurada pela Diretora Executiva, pela Diretora Técnica, pela Responsável da Qualidade (T.S. de Serviço Social) e pela
Responsável da Gestão dos Recursos Humanos (Psicóloga Clínica).
As principais atividades levadas a cabo pela Coordenação do Centro dividiram-se em 3 pontos fundamentais:

Sustentabilidade
 A Manutenção de Parcerias Institucionais com:


Centro Regional do Instituto da Segurança Social de Lisboa,
mantendo acordos de cooperação permanente desde 1985;



Ministério da Educação;



Instituto de Emprego e Formação Profissional;



Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco da Amadora, como membro ativo da comissão alargada;



Câmara Municipal da Amadora, como membro da Comissão Local de Ação Social;



Junta de Freguesia de Alfragide, como membro da Comissão
Social de Freguesia;



International Child Development Programmes (ICDP);



Associação Internacional Susila Dharma;



Banco Alimentar contra a fome;



Entrajuda.

 A realização de candidaturas para concursos públicos (PAMA – Programa
de Apoio ao Movimento de Associativo da Amadora de 2017 e Prémio Fidelidade Comunidade) e angariação de fundos, com o objetivo de financiar a
ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SUBUD
NIF: 501 283 854 | Sede Social: Rua do Centro Cultural, nº27, 2º andar, 1700-106 LISBOA
Tel: +351.214.715.914 | Fax:+ 351.214.715.451 | Website: www.assubud.org | E-mail: geral@assubud.org
R.V.IMP.18

Página 10 de 38

Relatório Anual de Atividades
2017

realização de obras de melhoramento das instalações do Centro e adquirir
novos materiais.
 Contato e divulgação da ASS no âmbito da Responsabilidade Social. A
principal

forma

de

divulgação

foi

através

do

website

da

ASS

(www.assubud.org), criado em 2011, tendo havido diversos donativos em
espécie. De destacar os donativos dos Colaboradores do El Corte Inglês.

Qualidade
 Auditoria de Renovação da certificação do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) paras as paras as respostas de Creche, Pré-escolar e CATL,
segundo a norma ISO 9001, pela empresa APCER, não tendo sido detetada
nenhuma Não Conformidade;
 Monitorização da implementação do Sistema de Gestão da Qualidade,
após a certificação ISO 9001;
 Formação para a equipa multidisciplinar sobre as normas e procedimentos
do SGQ;
 Continuação da utilização do Software de Gestão de Utentes e de Processo Chave da Firma F3M, para uma maior eficácia de todos os processos
técnicos e administrativos, contendo aspetos sociais, contabilísticos e educativos;
 Atribuição do Selo de Escola SaudavelMente 2016-2018 pela Ordem dos
Psicólogos Portugueses, que reconhece e atesta as boas práticas do Centro
Roda Viva em saúde mental.

Recursos Humanos
 Realização de Reuniões com os diferentes funcionários do Centro, para
que houvesse uma maior colaboração, trabalhando-se numa verdadeira sinergia. Desta forma, foram realizadas reuniões formais: com as Educadoras
de Infância (12); com os Auxiliares de Ação Educativa (6); com os Colaboradores de cada sala (8 com a Creche e salas do Pré-Escolar; 3 com o
CATL/MJ); com os Técnicos do CAI (27); e reuniões informais entre as EduASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SUBUD
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cadoras de Infância e os Técnicos do CAI. Em cada trimestre foi ainda realizada uma reunião geral com todos os colaboradores, em horário pós-laboral.
 A Formação Profissional das pessoas que colaboram com o Centro continuou a ser uma das principais apostas da Coordenação. Desta forma, deuse continuidade ao treino de toda a equipa técnica no programa ICDP (Internatinal Child Development Programmes), através da sua instrutora internacional. Foram ainda dinamizadas pela Psicóloga Clínica outras ações de formação complementares com duas temáticas: Team Building (4h) e Equipa
para o Sucesso (1h30), sendo realizadas duas ações por cada temática, por
a equipa estar dividida em dois grupos de forma a assegurar o normal funcionamento das atividades. Houve ainda uma formação dinamizada por uma
Formadora Externa sobre saúde mental infantil que teve uma duração de
25h.
 Avaliação do Desempenho dos Colaboradores tendo por base o Sistema
de Gestão de Qualidade.
 Observação das Educadoras e Auxiliares nas salas (durante as atividades desenvolvidas com as crianças) e posterior reflexão crítica e análise
conjunta, das situações observadas, com vista a otimizar as estratégias por
si utilizadas. De forma a garantir a sustentabilidade do trabalho realizado e
dos objetivos estabelecidos, procurou realizar-se sempre uma observação livre, não interventiva mas atenta, de todas as situações e contextos do quotidiano do Centro.
3.2.2. Respostas Sociais
Até Julho de 2017, foi dada continuidade ao subtema “Como somos – o respeito pelo outro e pelo ambiente”, inserido no tema pedagógico “O que somos,
como somos e como vivemos”, em que cada sala ficou associada à cor de um
ecoponto. Em Setembro, foi iniciado um novo subtema “Como vivemos – Portugal
Geográfico”, em que cada sala ficou associada a uma região de Portugal: Creche
– Douro; Pré-Escolar Sala Amarela – As Beiras; Pré-Escolar Sala Verde - Alentejo; CATL extensões de horário – Açores e CATL Jovens – Madeira; CAI – Algarve.
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Os diferentes temas, foram trabalhados por todas as Respostas Sociais,
através da realização de atividades diversas, adequadas a cada faixa etária.
Para todas as Respostas Sociais houve a comemoração das diferentes festividades (dia dos reis, dia dos namorados, carnaval, dia do pai, páscoa, dia da
mãe, dia da criança, magusto e natal), através da realização de prendas, de máscaras, de lanches e de atividades temáticas. Pelo sexto ano consecutivo, foi também comemorado o Dia Nacional do Pijama em que todas as crianças até aos 6
anos e adultos passaram o dia de pijama em defesa do direito que todas as crianças têm de crescerem numa família.
No ano 2017, continuaram a ser realizadas duas festas para os familiares
dos utentes: a Festa Final do ano letivo 2016/2017 e a Festa de Natal. À semelhança dos anos anteriores, a Festa Final foi realizada no Campo de Jogos do
Largo onde se situa o Centro, havendo uma maior aproximação a toda a Comunidade que teve a oportunidade de ver os diversos números de música e dança que
foram apresentados pelas crianças e jovens de todas as idades. Por sua vez, a
Festa de Natal voltou a ter lugar no Anfiteatro do Seminário de Alfragide, trazendo
toda a magia associada a esta época festiva através da apresentação dos vários
números de teatro, dança e música.
De seguida, é apresentada a síntese dos relatórios elaborados pela Responsável de cada Resposta Social. Uma vez que se trata de um Centro Educacional, as atividades desenvolvidas encontram-se divididas em dois períodos de
tempo: o primeiro período de Janeiro a Julho de 2017, e um segundo período que
se inicia com o novo ano letivo, em Setembro, e termina em Dezembro de 2017. É
de referir que em cada Resposta Social foi realizada uma Reunião de Pais por
período do Calendário Escolar.

a) Creche
Na Resposta Social Creche, o acordo de cooperação com o Instituto da Segurança Social (ISS) é para 18 utentes (8 bebés e 10 crianças) até aos 36 meses, sendo os profissionais afetos a esta resposta: uma Educadora de Infância e
três Auxiliares de Ação Educativa. A lista de espera para esta Resposta Social é a
maior da instituição sendo de 50 crianças.
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Com as mudanças rápidas ao nível do desenvolvimento infantil que são caraterísticas desta faixa etária, existe uma consequente alteração da constituição
das salas durante o ano. Assim, em Janeiro houve a passagem de uma criança
da Creche para o Pré-Escolar e a entrada de uma nova criança para a Creche.
O ano letivo 2017/2018, foi iniciado com 6 novos bebés/crianças, tendo permanecido na Creche 12 bebés/crianças do ano letivo anterior.
Na Creche, ao longo do ano 2017, foram trabalhados diferentes temas como
o corpo, os sentidos, os brinquedos, os animais, as estações, a casa, a escola, a
alimentação, os sentimentos, a higiene, os transportes, a família, as cores, as figuras geométricas e outras noções matemáticas (ex. tamanhos e contagens), entre outros, através de atividades adequadas a este grupo etário. No Berçário, as
atividades tiveram por base a relação afetiva entre todos e a liberdade para a exploração do próprio corpo e do mundo exterior através de todos os sentidos.
As crianças da Creche participaram ainda m duas atividades culturais que
decorreram no Centro. Em Outubro, receberam a visita do Teatro Cultural com a
peça “Os três porquinhos e um só lobo” e, em Novembro receberam a visita do
Projeto Invento Musical com o musical “Vamos compor uma canção”.
Durante o ano 2017, as crianças da Creche continuaram a beneficiar de aulas de música à quarta-feira, havendo a deslocação de uma professora às instalações do Centro, e de atividades de motricidade no ginásio, à terça-feira. À quintafeira voltou a ser realizada a atividade "Roda à Quinta" para a Creche na qual são
abordados os temas que estão a ser trabalhados na sala pela Terapeuta da Fala,
através de jogos e histórias; e a Psicomotricidade no ginásio para o Berçário, havendo a estimulação sensório-motora dos bebés pela Técnica de Reabilitação
Psicomotora.
No ano 2017, quatro bebés/crianças foram acompanhados no Gabinete de
Apoio Terapêutico.

b) Educação Pré-Escolar
Na ASS, a resposta social de Pré-Escolar, tem acordo com o ISS e o Ministério da Educação para 40 crianças, tendo, no entanto, capacidade para 50 crianças. A lista de espera nesta Resposta Social é de 23 crianças.
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As crianças encontram-se divididas por duas salas heterogéneas, havendo
crianças entre os 3 e os 5 anos. Para cada sala, existe uma Educadora de Infância e um Auxiliar de Ação Educativa.
Em ambas as salas, as crianças continuaram a beneficiar de aulas de Música, à quarta-feira, e de aulas de Tai-Chi, à sexta-feira, com a deslocação à instituição da Professora de Música e da Terapeuta de Medicina Tradicional Chinesa.
Para as crianças com 5 anos, houve ainda a atividade de Capoeira, dinamizada
por um Professor. Para além destas atividades, no Pré-Escolar, são ainda realizadas atividades de motricidade no ginásio, de abordagem à escrita e à matemática, o momento do conto e a culinária.
Voltou a ser realizada semanalmente a atividade "Roda à Quinta", dinamizada pela Terapeuta da Fala, atividade que tem objetivos preventivos e de rastreio
nas referidas áreas terapêuticas, indo de encontro às temáticas que estão a ser
trabalhadas na sala pela educadora.
Continuou também a ser dinamizado o Programa “O Grande Salto, dinamizado pela Psicomotricista, e o Programa de Competências para a transição para o
1º Ciclo, dinamizado pela Psicóloga Educacional, para as crianças do Pré-escolar
que iam/vão ingressar no 1º ciclo do Ensino Básico, em Setembro de 2017 ou de
2018, sendo trabalhados os pré-requisitos necessários.
No ano de 2017, realizaram-se diversas atividades culturais no exterior ou
no Centro:


em Março, foram ao Museu de Arqueologia na Falagueira, realizar a
atividade “Ovos a Ceres”;



em Junho e Julho, foi realizada a atividade tão aguardada por todas
as crianças – a ida à praia;



em Outubro, receberam a visita do Teatro Cultural com a peça “Os
três porquinhos e um só lobo”;



em Novembro, foram ao Teatro do Politeama, assistir à peça “O Aladino” e receberam a visita do Projeto Invento Musical com o musical
“Vamos compor uma canção”.



em Dezembro, foram ao Coliseu de Lisboa, assistir ao Circo de Natal.

De seguida, são abordados alguns aspetos específicos em relação às duas
salas da Resposta Social Pré-Escolar.
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 Sala Amarela
Em Janeiro de 2017, uma criança passou da Creche para esta sala.
Até Julho, quinze crianças continuaram a ser acompanhadas no Gabinete de
Apoio Terapêutico (GAT), pela Psicóloga Educacional, Terapeuta da Fala e/ou
pela Técnica Superior de Reabilitação Psicomotora.
No início do novo ano letivo, catorze crianças continuaram a frequentar a sala amarela, três crianças passaram da Creche e houve quatro crianças novas no
Centro. Nove crianças foram acompanhadas no GAT, algumas em mais do que
uma área terapêutica.
 Sala Verde
Até Julho, foram acompanhadas quinze crianças no GAT.
Em Setembro, permaneceram onze crianças na sala verde, três crianças
passaram da Creche e houve a entrada de sete novas crianças para o Centro. No
início do novo ano letivo, foram acompanhadas no GAT, um total de oito crianças.

c) Centro de Atividades de Tempos Livres
O acordo existente entre o ISS e a ASS para o CATL extensões de horário é
de 30 crianças. Estas crianças frequentam o 1º/2º Ciclo do Ensino Básico, tendo,
de forma geral, idades compreendidas entre os 6 e os 12 anos. Durante o período
escolar, o CATL funciona entre as 17h30 e as 20h, indo buscar as crianças às
três Escolas do 1º Ciclo que compõem o Agrupamento de Escolas Almeida Garrett. É importante referir que existem crianças desta resposta que vêm às 15h30
para beneficiarem de acompanhamento por parte das Técnicas do CAI. Durante
as férias escolares e as greves, o CATL funciona entre as 8h e as 19h. A Equipa
do CATL é constituída pela sua responsável, a Psicóloga Educacional, em relação
estreita com a Técnica de Ciências da Educação, a responsável pelo CATL Jovens, havendo ainda a colaboração dos professores de Dança e de Capoeira.
No ano 2017, para além do apoio ao estudo realizado pela Psicóloga Educacional, foi dada continuidade às aulas de Dança, às aulas de Capoeira, à oficina
de Artes Plásticas e Reciclagem, ao atelier de Culinária, ao atelier de expressão
escrita e ao Programa de Promoção de Competências Pessoais e Sociais, este
último dinamizado pelo Centro de Recursos Psicopedagógicos (CRP). No ano
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2017 foi também dada continuidade ao Programa Bê-A-Bá, que é um programa
desenvolvido pelo CRP para as crianças do 1º Ciclo que apresentam dificuldades
em efetuar as aprendizagens escolares.
Foram ainda realizadas diferentes ações de sensibilização, em conjunto com
o grupo do CATL Jovem e que são descritas no ponto seguinte.
Nas Férias Escolares foram desenvolvidas diversas atividades, em conjunto
com o Movimento Juvenil, destacando-se:
 Férias da Páscoa – visita ao:
o

Museu da Eletricidade / Maat;

o

Eco-Espaço da Amadora;

o

Aqueduto das Águas Livres;

o

Museu da água – Estação elevatória a vapor dos barbadinhos.

 Férias de Verão:
o

9 dias de Praia no concelho de Oeiras;

o

Picnic no parque infantil de Alfragide.

Até Julho, foram acompanhadas oito crianças no CRP e no GAT e, desde
Setembro, 15 crianças, em pequenos grupos ou individualmente, consoante as
suas necessidades.

d) CATL Jovens
O acordo entre o ISS e a ASS para o CATL Jovens engloba 80 jovens até
aos 30 anos de idade.
Como referido anteriormente, a Equipa desta Resposta Social e a do CATL
extensões de horário trabalha em colaboração estreita, sendo comum a dinamização de algumas atividades.
No ano 2017, o grupo continuou a ser dividido em dois subgrupos consoante
as idades: um dos 12 aos 15 anos, denominado de CATL/Jovem e outro dos 16
aos 30 anos, denominado de Grupo Juvenil.
 CATL/Jovem
Ao longo do ano 2017, os jovens deste grupo frequentaram o Centro durante
a semana, beneficiando de estudo acompanhado, aulas de dança, aulas de capoeira, ateliers de artes plásticas, ateliers de expressão escrita, ateliers de culinária,
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apoio em métodos de estudo, atividades desportivas (sempre que as condições
climatéricas permitiam).
Foram também realizadas diferentes ações de sensibilização:
 “Nós e os outros/CATL Solidário” – ação de recolha de alguns bens essenciais para ajudar grupos carenciados da Associação Cultural e Desportiva
Maracana de Cabo Verde;
 “Inteiros nos assuntos dos 3R da sustentabilidade” - ação sobre os ecopontos;
 “Reciclar é dar e receber” ação sobre o respeito pelo ambiente, pessoas e
animais;
 “Eu sou feliz quando…” – prevenção dos maus tratos na infância e juventude;
 “A fada partiu a asa” – sessão inspirada no livro;
 “Higiene e agora?” – sessão orientada para os cuidados de higiene pessoal, respeito à privacidade e integridade física;
 “E tu, já ajudaste quem é diferente?”; “E tu, costumas aceitar as ideias dos
outros?” – sessões fundamentadas pelo livro “O maravilhoso mundo das
histórias (12 histórias, 12 caras)”;
 “Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma” – plantação
de sementes;
 “A língua não tem ossos mas é forte para partir um coração – abaixo o
bullying”;
 “Um direito por dia!” (continuação) – jogo “Direitos à Solta” da Associação
para a Promoção Cultural da Criança;
 “Um mundo com direitos” (continuação) – jogo “Direitos no baralho”
 “A imaginação é mais importante que o conhecimento” – dia mundial da
criatividade;
 “Ilustrar uma Escola Saudável” – no âmbito do reconhecimento do Centro
Roda Viva enquanto Escola Saudavelmente;
 “Campanha de sensibilização – MJS pela eliminação da violência contra as
mulheres”.
Em relação às Férias Escolares, as atividades do CATL/Jovem foram as já
referidas anteriormente, em relação ao CATL.
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No ano 2017, foram acompanhados 3 adolescentes no GAT.
 Grupo Juvenil
Durante a semana, para além das atividades pontuais apresentadas mais à
frente, as atividades realizadas com este grupo foram principalmente ao nível da
informática e do apoio direcionado para a sua inserção na vida ativa, com a procura de primeiro emprego ou de formações profissionais, o que foi feito em colaboração com o Gabinete de Apoio Social. Continuaram a beneficiar de aulas de
Dança às quintas-feiras (das 18h às 19h), grupo feminino, e a outra às sextasfeiras (das 19:30 às 20:30), grupo misto. Continuaram também a serem realizados
os treinos de futebol às quartas-feiras (das 20:30 às 21:30) no pavilhão GimnoDesportivo da Escola D. João V na Damaia.
Muitas atividades foram realizadas pontualmente, destacando-se:
 Jogos de futsal com grupos de Amigos do MJS (mensal);
 Dinamização de ações de sensibilização, “Conversas em Movimento”, em
que houve o debate de ideias e opiniões, com uma frequência mensal;
 Reunião geral do MJS, com jantar convivo, em Abril e Setembro;
 Ida ao cineteatro D. João V assistir à peça “Nôs terra ê pa nôs pove!”, em
Novembro.
 Jantar de Natal do MJS, no restaurante Taberna dos Amigos;
 Ações de sensibilização:
o “A língua não tem ossos mas é forte para partir um coração – abaixo
o bullying”;
o “Campanha de sensibilização – MJS pela eliminação da violência
contra as mulheres”.

3.2.3. Centro de Atendimento Integrado
No ano 2017, continuou a ser dinamizado o Centro de Atendimento Integrado (CAI) que é composto por quatro gabinetes: o Gabinete de Apoio Social, o
Centro de Recursos Psicopedagógicos, o Gabinete de Apoio e Mediação Familiar
e o Gabinete de Apoio Terapêutico.
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CAI
Centro de Atendimento Integrado

GAS
Gabinete de Apoio
Social

CRP
Centro de Recursos
Psicopedagógicos

GAT
Gabinete de Apoio
Terapêutico

GAMF
Gabinete de Apoio
e Mediação Familiar

De seguida, vão ser apresentadas as atividades desenvolvidas em cada
Gabinete do CAI e, posteriormente, para uma análise global dos serviços prestados, uma tabela síntese com o número de pessoas que beneficiaram diretamente
das atividades desenvolvidas e, o respetivo, número de atendimentos/sessões.
a) Gabinete de Apoio Social
No Gabinete de Apoio Social, cuja Responsável continuou a ser a Técnica
Superior de Serviço Social, foram levadas a cabo diversas ações, no decorrer do
ano 2017:
 Realização de atendimentos sociais (encaminhamento para organismos
públicos, apoio no preenchimento de impressos/requerimentos de organismos públicos, na elaboração do IRS, apoio na realização da prova escolar
dos jovens, na submissão de pedidos d subsidio de apoio à educação especial, estimular e potenciar as capacidades das famílias, recolha de informações para elaborar o respetivo processo social, entre outros);
 Apoio e acompanhamento na procura ativa de emprego;
 Apoio no processo de legalização dos agregados familiares;
 Apoio nos processos de Regulação das Responsabilidades Parentais;
 Acompanhamento de agregados a consultas de especialidade;
 Realização de visitas domiciliárias aos agregados sinalizados;
 Elaboração de relatórios/informações sociais solicitados pelos parceiros;
 Elaboração de processos para solicitação de apoio para Educação Especial junto do ISS,IP;
 Contacto com os parceiros para informação de casos encaminhados/acompanhados;
 Participação em reuniões dos parceiros sociais;
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 Participação em reuniões do CLAS (Comissão Local de Ação Social) da
Amadora;
 Participação em reuniões da Comissão Social da Freguesia de Alfragide;
 Acompanhamento das situações sinalizadas para a Comissão de Proteção
de Crianças e Jovens da Amadora;
 Participação nas reuniões da CPCJ Amadora, no âmbito da Comissão
Alargada;
 Apoio e acompanhamento de jovens inscritos no Movimento Juvenil na delineação de projetos de vida e na procura ativa de emprego;
 Realização de ação de sensibilização e formação sobre as obrigações fiscais e procedimentos do portal das finanças;
 Realização de Ações de Sensibilização para Jovens, de forma a prevenir
situações de risco;
 Colaboração na dinamização de atividades do Movimento Juvenil (ex.:
ações de sensibilização, espaços convívio, entre outras);
 Participação em Ações de Formação sobre várias temáticas ligadas à área
da Ação Social;
 Pesquisa de informação sobre as políticas sociais e as novas regras/normas para apoio a grupo em situação de vulnerabilidade social;
 Atualização de base de dados sobre a legislação em vigor;
 Distribuição mensal de cabazes alimentares às famílias sinalizadas com
carência/insuficiência económica;
 Distribuição de bens doados (roupa e brinquedos) aos agregados sinalizados;
 Processos de admissão de utentes;
 Cálculo das mensalidades de novas admissões;
 Caracterização sócio-económica da população-alvo.
Para a realização de todas as atividades supracitadas, foram realizados, no
total, 336 atendimentos, abrangendo-se 62 agregados familiares (cerca de 145
pessoas).
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b) Centro de Recursos Psicopedagógicos
No Centro de Recursos Psicopedagógicos é constituído por diversos Profissionais da área da Educação e da Saúde e encontra-se principalmente vocacionado para dar resposta às dificuldades de aprendizagem e aos problemas de
comportamento.
Desta forma, realizou-se:
 A Observação de crianças e jovens sinalizadas pela equipa técnica;
 A Avaliação de 9 crianças em Psicologia Educacional e de 2 em Terapia
da Fala;
 O Acompanhamento de 13 crianças em Psicologia Educacional. No total, foram realizadas 266 sessões;
 O Acompanhamento de 6 crianças em Terapia da Fala, sendo realizadas
269 sessões;
 A Implementação de um Programa de Competências para a transição
do pré-escolar para o 1ºCiclo do Ensino Básico (competências cognitivas,
pessoais e sociais de ajustamento à escola). Programa desenvolvido com
as 13 crianças do Pré-Escolar que iriam ingressar no 1º ano no ano letivo
2017/2018, sendo realizadas um total de 20 sessões. Este programa foi
dinamizado pela Psicóloga Educacional;
 De Janeiro a Junho, conclusão do Programa “O Grande Salto” para as
13 crianças da Sala dos Crescidos (divididas em 3 grupos) que iam ingressam no 1º Ciclo no ano letivo 2017/2018, sendo realizadas 59 sessões. Com o novo ano letivo, o programa foi iniciado com as 7 crianças do
Pré-Escolar que vão ingressar no 1º Ciclo no próximo ano. Entre Outubro
e Dezembro foram realizadas, no total, 23 sessões. O referido programa,
dinamizado pela Psicomotricista Rita e, em alguns meses, também com a
Psicomotricista Miriam, visa promover os pré-requisitos necessários para
o ingresso no Ensino Básico, em complemento ao trabalho que já é efetuado pela Psicóloga Educacional;
 A implementação do Programa Bê-À-Bá para 3 crianças do 1º Ciclo que
apresentam dificuldades em efetuar as aprendizagens escolares. Este
programa, dinamizado pela Psicomotricista Miriam, visa promover as
competências base que são essenciais para a realização das aprendizaASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SUBUD
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gens mais complexas, de uma forma lúdica e emocionalmente significativa para cada criança. Foram realizadas 23 sessões;
 A Implementação de dois Programas de Promoção de Competências
Pessoais e Sociais para todas as crianças do 1º Ciclo, incidindo em
áreas como a atenção/concentração, memória, resolução de problemas,
comunicação assertiva, regulação comportamental, etc. 16 crianças do 1º
ciclo beneficiaram de 28 sessões dinamizadas pela Psicomotricista Rita;
 Reuniões com os diferentes agentes educativos (Pais, Responsáveis das
Respostas Sociais do Centro, Professores do Agrupamento de Escolas
Almeida Garrett, Técnicos e Monitores).
Neste ano, os processos individuais das crianças que passaram para o 1º
Ciclo ou que saíram do Centro continuaram a ser entregues aos novos estabelecimentos de ensino. No seu processo individual constavam os relatórios de avaliação ou de acompanhamento, e ainda informações sociais.

c) Gabinete de Apoio Terapêutico
As atividades desenvolvidas no GAT podem ser divididas em dois polos: as
que são realizadas com as crianças e jovens do Centro e as que são realizadas
com os adultos, normalmente, pais dos utentes que frequentam o Centro.
 Crianças e Jovens
As atividades desenvolvidas com as crianças e jovens no âmbito do GAT,
englobaram a:
 Avaliação Global do Desenvolvimento de todas as crianças em idade
pré-escolar, para despiste de dificuldades e definição de um perfil de desenvolvimento, com áreas fortes e fracas;
 Realização de 4 Avaliações em Psicologia Educacional, 6 em Psicologia
Clínica, 7 em Reabilitação Psicomotora e de 10 em Terapia da Fala;
 Acompanhamento de 4 crianças em Psicologia Educacional, sendo realizadas no total 131 sessões;
 Em Reabilitação Psicomotora, acompanhamento de 27 crianças (710
sessões) pela Psicomotricista Rita e acompanhamento de 11 crianças
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(136 sessões) pela Psicomotricista Miriam, sendo realizadas no total 846
sessões;
 Acompanhamento de 19 crianças em Terapia da Fala, sendo realizadas
no total 750 sessões;
 Acompanhamento de 6 crianças em Psicologia Clínica, sendo realizadas
64 sessões;
 Dinamização do “Roda à Quinta” até Junho de 2016, que é um projeto
dinamizado pela Terapeuta da Fala ou Psicóloga Educacional que semanalmente estão presentes na sala da Creche e do Pré-Escolar para desenvolverem atividades lúdico-pedagógicas. Estas atividades têm objetivos preventivos e de rastreio nas referidas áreas terapêuticas, indo de
encontro às temáticas que estão a ser trabalhadas na sala pela educadora. No total, entre as duas técnicas, foram realizadas 44 sessões;
 Estimulação Precoce dos bebés do Berçário, no ginásio, pela Psicomotricista Rita. Foram realizadas 30 sessões para os 14 bebés que ao longo
do ano 2017 frequentaram o Berçário;
 Reuniões com os diferentes agentes educativos (Pais, Responsáveis das
Respostas Sociais do Centro, Professores do Agrupamento de Escolas
Almeida Garrett, Técnicos e Monitores).
No início do novo ano letivo, voltaram a ser realizados os Planos Terapêuticos Individuais em conjunto com os pais e com as Educadoras de cada criança.
Desta forma, foi realizado um maior número de reuniões com os referidos agentes
educativos.
 Adultos
No GAT, foi prestado Apoio Psicológico e Psicoterapêutico por parte da
Psicóloga Clínica a pais de crianças em risco psicossocial, sinalizadas previamente, pela equipa técnica ou que solicitaram voluntariamente apoio. Foram realizados atendimentos individuais a 4 pais, por problemáticas diversas. Em algumas
situações os Apoios Psicológicos foram realizados numa sessão única, sendo que
os Acompanhamentos Psicoterapêuticos tiveram uma frequência semanal. No
total, foram realizadas 111 sessões.
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d) Gabinete de Apoio e Mediação Familiar
No Gabinete de Apoio e Mediação Familiar, foram realizadas quatro atividades principais:

1. Sessões de Apoio e de Mediação Familiar, solicitadas pelos pais das crianças/jovens da ASS ou solicitadas pelos técnicos responsáveis. Este apoio foi
disponibilizado a 9 pais, sendo realizadas 68 sessões com a Psicóloga Clínica;
2. Sessões de Promoção de Competências Parentais - Programa "+ Família".
Participaram diretamente 15 pais nas 11 sessões que foram dinamizadas, com
diferentes temáticas: "A autonomia das nossas crianças...", "Regras e Limites",
"Birras: o que fazer com elas", "Na aventura de retirar: Chuchas, fraldas e biberões!!".
3. Curso de Massagem Infantil para Pais de bebés até aos 12 meses de idade.
No ano 2017 foi realizado um curso composto por 5 sessões para 4 pais;
4. Sinalização e acompanhamento de 12 crianças em risco e 10 crianças em
perigo, e respetivos agregados familiares. As sinalizações de risco são efetuadas internamente pelos gabinetes do CAI, enquanto as situações de perigo estão sinalizadas na entidade de segunda instância, ou seja, a CPCJ que, com o
apoio do CAI, vai traçando o plano de promoção e de proteção.
5. Atendimento aos pais, sempre que estes o solicitaram, para esclarecimento
de dúvidas relacionadas com os seus filhos ou com as questões comportamentais que os inquietavam.
e) Tabela Síntese CAI
Nº de pessoas

Nº de

abrangidas

atendimentos

62 famílias

336 atendimen-

(145 pessoas)

tos

Avaliações

11 crianças

-

Acompanhamento Psicologia Educacional

13 crianças

266 sessões

Acompanhamento Terapia da Fala

6 crianças

269 sessões

Programa de Transição do Pré-Escolar

13 crianças

20 sessões

Gabinete

Gabinete de Apoio
Social

Centro de Recursos
Psicopedagógicos

Atividades
Diversas (procura de emprego, cabazes
alimentares, encaminhamento/ reuniões
entidades parceiras)
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para o 1º Ciclo
Programa “O Grande Salto”

20 crianças

82 sessões

16 crianças

28 sessões

Programa bê-á-bá

3 crianças

23 sessões

Avaliações

27 crianças

-

Acompanhamento Psicologia Educacional

4 crianças

131 sessões

Acompanhamento Psicomotricidade

38 crianças

846 sessões

Acompanhamento Terapia da Fala

19 crianças

750 sessões

Programas de Promoção de Competências Pessoais e Sociais

Gabinete de Apoio
Terapêutico

3 crianças,
Acompanhamento Psicologia Clínica

175 sessões
4 pais

Programa “Roda à quinta”
Sessões de Estimulação Precoce
Educação Parental
Sessões de mediação Familiar

50 crianças

44 sessões

14 bebés

30 sessões

15 famílias

11 sessões

9 pais

68 sessões

Gabinete de Apoio
e Mediação Familiar

Acompanhamento de crianças em risco ou
perigo em parceria com CPCJ e ECJ
Curso de Massagem Infantil para Pais

22 crianças

(contemplados

-

no GAS)
-
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CAI - MÓVEL
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4. CAI MÓVEL - CENTRO DE APOIO INTEGRADO MÓVEL
O CAI Móvel começou a ser dinamizado em Maio de 2014, tendo surgido do
trabalho realizado no Centro Roda Viva. Através do apoio terapêutico, pedagógico
e social que era prestado neste Centro, verificou-se que é necessário realizar um
trabalho integrado com a criança/jovem, a sua escola e a sua família. Assim, criou-se o CAI Móvel em que os técnicos se dirigem à instituição escolar ou domicílio para atuarem diretamente nos contextos mais importantes para cada criança/jovem. Tendo em conta o envelhecimento da população e consequente isolamento social, o CAI Móvel também tem em conta esta mesma população. Como
tal, também se dirige a instituições, lares e centros de dia.
O CAI Móvel tem como principais objetivos:
 Prevenir, despistar e atuar precocemente nas problemáticas que interferem
no processo educativo e emocional das crianças/jovens;
 Prevenir e atuar nas problemáticas físicas e emocionais associadas ao envelhecimento;
 Promover o envolvimento das famílias neste processo através da sua capacitação, apoiando-as também nas suas necessidades sociais;
 Colmatar as necessidades de formação específica dos profissionais de cada estabelecimento.

4.1. Informações Gerais
Com vista a procurarmos respostas integradas e sustentáveis, os serviços
prestados pelo CAI Móvel tentam abranger toda a comunidade, prestando apoio
terapêutico, pedagógico e social. O CAI Móvel estabelece parcerias com várias
Entidades, no sentido de estas proporcionarem aos seus utentes diretos e indiretos o acesso a serviços que comprovadamente contribuem para a melhoria da
sua qualidade de vida.
Como os Cuidadores/Encarregados de Educação desempenham um papel
crucial em todo o processo de desenvolvimento das pessoas que têm a seu cargo, leva a que os serviços estejam igualmente abertos sob as mesmas condições
aos familiares dos utentes das entidades parceiras.
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Outro ponto essencial é a sensibilização e capacitação dos Profissionais que
diariamente contactam com os diferentes utentes através da realização de ações
de formação complementar.
De seguida, é brevemente apresentada a população atendida no CAI Móvel
ao longo do ano 2017, bem como, os recursos humanos que foram necessários
ao desenvolvimento e dinamização do Projeto.

4.1.1. População Atendida
No ano 2017, a divulgação do Projeto CAI Móvel foi principalmente realizada
junto de Estabelecimentos Escolares, tanto públicos como privados. Até ao mês
de Novembro, continuou a desenvolver atividades de animação sociocultural (aos
sábados, domingos e feriados) para a resposta de lar residencial da Associação
Amorama - Associação de Pais e Amigos de Deficientes Profundos.
De uma forma geral, ao longo do ano 2017, os serviços terapêuticos do CAI
Móvel abrangeram, na sua maioria, 36 crianças e adolescentes, com idades compreendidas entre os 2 e os 18 anos, e 1 adulto, colaborador de entidades parceiras. Na parceria com a Amorama, o CAI Móvel contemplou também 22 adultos.
Neste ano, não foi possível realizar nenhuma ação de formação.

5.1.2. Os Recursos Humanos
Para a realização das diferentes atividades do Projeto, contamos com uma
equipa multidisciplinar, composta por 13 profissionais.

Tipo de Vínculo

Categoria Profissional
1 Coordenadora do Projeto
1 Psicomotricista

Contrato

Observações
10 horas semanais
Pontualmente

1 Psicóloga Educacional
1 Técnica Superior de Serviço Social

Pontualmente

1 Psicóloga Clínica/Psicoterapeuta
3 Psicólogos Clínicos
Prestação de Serviços

1 responsável pelas
atividades na Amorama

1 Terapeuta da Fala
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1 Psicomotricista
1 Instrutor ICDP (com nível internacional)
2 monitores a desenvolverem atividades de
animação sociocultural

Pontualmente
Fins-de-semana e feriados

5.2. Atividades Desenvolvidas
As atividades desenvolvidas no âmbito do CAI Móvel podem dividir-se em
dois pontos: as atividades de divulgação e as atividades realizadas no direto com
os utentes.
No ano 2017, mantiveram-se os protocolos de parceria com 10 instituições:
Casa do Sagrado Coração de Jesus, Associação de Pais das Escolas EB1 nº1
Belas e EB1/JI Fonteireira, Junta de Freguesia de Alfragide, Clube Júnior, Agrupamento de Escolas de Linda a Velha e Queijas, Os Minorcas à Solta, A Casa do
Coelhinho, O Nosso Miminho, Externato de Santa Maria de Belém, Amorama Associação de Pais e Amigos de Deficientes Profundos. A parceria com Os Ilustres foi cessada, bem como, a parceria com os Morangos – Creche Telheiras e
com o Cem – Centro de Estudos de Miraflores, os dois últimos por terem encerrado.
De seguida, vão ser apresentadas as atividades realizadas no direto com os
utentes.

Agrupamento de Escolas de Linda-a-Velha e Queijas


Avaliação de 7 crianças em Terapia da Fala, de 11 crianças em Psicologia Clínica e de 4 crianças em Psicologia Educacional;

 Acompanhamento de 8 crianças em Terapia da Fala, sendo realizadas 89
sessões;
 Acompanhamento de 10 crianças em Psicologia Clínica, sendo realizadas
223 sessões;
 Acompanhamento de 1 criança em Psicologia Educacional, tendo sido realizadas 10 sessões.
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Associação de Pais das Escolas EB1 nº1 Belas e EB1/JI Fonteireira
 Avaliação de 5 crianças em Psicologia Clínica e de 1 criança em Terapia
da Fala;
 Acompanhamento de 5 crianças e de 1 adulto em Psicologia Clínica, num
total de 117 sessões.

Amorama
 Dinamização de 104 dias de atividades de animação sociocultural das
10:00 as 12:00 e das 14:00 às 16:00, abrangendo-se 22 adultos.

Centro Educacional e Comunitário Roda Viva
 Avaliação de três crianças e acompanhamento de quatro em Psicologia
Clínica, sendo realizadas 32 sessões;
 Acompanhamento de duas crianças em Terapia da Fala, tendo sido realizadas 46 sessões;
 Avaliação de uma criança em Psicologia Educacional.

Sem Protocolo
 Escola na Amadora: acompanhamento de uma criança em Terapia da Fala
(29 sessões) e em Psicomotricidade Relacional (7 sessões).
 Escola em Carnaxide: acompanhamento de uma criança em Psicomotricidade Relacional (17 sessões).
 Colégio na Reboleira: uma avaliação em Terapia da Fala e em Psicologia
Educacional.
 Domicílio: acompanhamento de uma criança em Terapia da Fala, sendo
realizadas 26 sessões.

Para

além

destas

atividades,

foram

realizadas

reuniões

com

os

pais/encarregados de educação das crianças acompanhadas. Os técnicos do CAI
Móvel deram ainda feedback às equipas multidisciplinares que trabalhavam com a
criança, sempre que se revelou necessário ou que os mesmos o solicitaram, mas
sempre

com

o

conhecimento

e

consentimento

prévio

dos

respetivos

pais/encarregados de educação.
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Em termos de ações de formação, no ano 2017 não foi possível realizar muitas das atividades:
 Workshops:


A Voz e a Patologia Vocal;



Articulação e Fonologia;



O Desenvolvimento da Linguagem na Criança;



Perturbação da Leitura e da Escrita;



Motivação Pessoal;



Comunicação e Assertividade (pais, alunos e colegas);



Autoconhecimento e Autoestima;



Identificação e Gestão de Emoções;



Gestão de Sala e Mediação de Conflitos;



Resolução de Problemas;



Respeito pelo Outro e pela Diferença;



Prevenção e Despiste de Situações de “Bullying”.

 Programa “+ Família”:
 Alimentação;
 A Relação entre Irmãos;
 Birras;
 Comunicação entre Pais e Filhos;
 Regras e Limites;
 Sono.
 Curso de Sensibilização e Capacitação ICDP (International Child Development Programme): Programa avaliado e adotado pela Organização
Mundial de Saúde (OMS), que tem em vista a promoção de uma relação
afetuosa e de compreensão, entre os Cuidadores e pessoas de quem cuidam;
 Curso de Massagem Infantil para Pais – Curso baseado no Programa da
Associação Internacional de Massagem Infantil, destinado a pais e bebés
até aos 12 meses de idade.
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5. RELATÓRIO DE CONTAS
De seguida, é apresentado o relatório de contas da atividade desenvolvida
pela ASS ao longo do ano 2017.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Cada ano se torna mais gratificante de fazer uma síntese dos aspetos mais
positivos ocorridos durante o ano de 2017.
1º Reconhecimento das boas praticas, Selo Escola SaudávelMente;
2º Revalidação do certificado da qualidade;
3º Formação contínua de toda a equipa do Centro Roda Viva;
4º Decisão de 3 técnicas em frequentarem pós-graduações em especializações que beneficiarão os nossos utentes (Formação em Intervenção Sistémica e
Familiar - Cátia Couto e Ana Corrêa; e Intervenção multidisciplinar na Perturbação
do Espetro do Autismo - Rita Martins);
5º Convite para participarmos num Mini-Master em Gestão de Organizações
Sociais num total de 66 horas. Estão a frequentar a Rita Corrêa, Cátia Couto e
Rita Martins;
6º Reabilitação total da cozinha e da rampa de acesso;
7º Elevadas listas de espera para a creche e pré-escolar;
8º Visita de Acompanhamento da Segurança social durante 3 dias em Outº;
Explicando um pouco mais:
1º As boas práticas agora reconhecidas resultam de um trabalho profundo
que teve início bem lá atrás nos meados dos anos de oitenta. Somos pioneiros na
nossa pedagogia assente no Programa ICDP que com os seus 8 princípios bem
simples sintetiza tudo aquilo que é do mais importante na educação de crianças:
Amor, Diálogo Emocional, Seguir a iniciativa, Elogio, Enfoque, Significado, Expansão e Regulação.
Temos uma sorte imensa por contarmos no nosso dia-a-dia com o contributo da Teresa Mendes que com a sua doce presença dá o testemunho ativo da
maneira como devemos tratar os bebés e as crianças que estão ao nosso cargo
durante tantas horas.
Como ponto alto a reforçar esta certeza de que prestamos um óptimo serviço aos nossos utentes, recebemos o selo de Escola SaudávelMente 2016-2018,
prémio pelas boas práticas em saúde mental atribuído pela Ordem dos Psicólogos
Portugueses. No distrito de Lisboa só 12 escolas tiveram este selo e nós fomos a
única IPSS a receber este galardão, que muito nos honra e que nos deu visibilidade e prestígio. Toda a Equipa Técnica se encontra de parabéns, sem ela este
prémio não teria acontecido.
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Diversos foram os seminários, formações e workshops que assistimos (por
convite) neste último ano e sem qualquer ponta de falsa modéstia temos aqui de
salientar que o sentimento que trouxemos de vários é que estamos bem à frente
do que de melhor se faz em Portugal e por esse Mundo fora e que aplicamos diariamente no nosso Centro Roda Viva.
2º -Também a renovação anual da Certificação da qualidade pela APCER
sem qualquer não conformidade é sinónimo de muito empenho e dedicação da
sua responsável direta Cátia Couto.
3º - De salientar igualmente a forma tranquila e eficiente que a Gestão de
Recursos humanos conseguiu implementar nas relações pessoais entre todos os
elementos do Projeto, a sua responsável direta Rita Corrêa está de parabéns.
4º - Não podia deixar de enaltecer o espírito de missão e o aprofundamento
de conhecimentos que as 3 profissionais em referência demonstram ao decidirem
tirar as Pós graduações. Quer no trabalho de aconselhamento às Famílias da
nossa população, como no grande desafio que surgiu no nosso dia-a-dia com a
entrada de mais duas crianças/jovem com Perturbação do Espetro do Autismo, o
que neste momento elevou para 4 as crianças com esta perturbação integradas
no normal funcionamento das salas.
5º - Igualmente a frequência do Mini Master em Gestão tem trazido para todas uma sobrecarga de trabalho e horas dedicadas ao projeto que tem de ser salientado com o devido destaque.
6º - Realizámos o aumento da rampa e a remodelação total da copa foram
efetuadas durante o mês de Agosto e trouxeram um aspeto novo e moderno à
Instituição, tendo o custo de 10 000 €, aproximadamente.
7º - É motivo de orgulho e tranquilidade as elevadas listas de espera quer
para a creche (50), quer para o pré-escolar (23), garantindo a sustentabilidade
financeira das respostas sociais.
8º - A visita de acompanhamento de 3 dias foi intensa mas muito positiva
pois foi possível ser verificado e comprovado pela Técnica do ISS a qualidade dos
serviços que estão à disposição dos nossos utentes, recordando que todas as
terapias e acompanhamentos familiares realizados são completamente gratuitos,
quer aos utentes como aos seus familiares diretos.
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E porque não existe “Rosa sem espinhos” o aspeto constrangedor menos
positivo do ano é a demora pela parte do ISS em nos dar parecer positivo (estamos a aguardar resposta desde setembro de 2017) à nova remodelação da creche que impediu terminarmos o ano de 2017 com a licença de utilização atribuída.
Assim, iremos continuar a solicitar ao Ministério da Educação o prolongamento da autorização provisória de funcionamento, que nos foi passada até ao
final de Julho de 2018.
O que ambicionamos melhorar para o novo ano de 2018:
1º. A comunicação e visibilidade do nosso trabalho.
No âmbito do CAI Móvel esperamos que mais parceiros solicitem o apoio
das terapias que temos à disposição dos nossos utentes. Foram apoiadas a preços sociais 36 crianças fora do nosso Centro, que de outro modo continuariam
com dificuldades quer emocionais quer educativas. Só deste modo podemos contribuir para ter mais crianças em melhores condições de aprendizagem. Não esquecer também das atividades de animação sociocultural que foram desenvolvidas aos fins-de-semana e feriados com 22 adultos com deficiência. No próximo
ano vamos ainda insistir na formação de outros técnicos das entidades parceiras
como forma de disseminar as boas práticas que utilizamos que tantos frutos estão
a dar.
2º Marketing social – Investir tempo e energia nos contatos exteriores por
forma a podermos angariar mais donativos que nos permitam ter a sustentabilidade financeira ideal.
3º Atualização dos valores salariais (desde 2006 que não temos aumentos) e que à semelhança do que está a ser praticado no setor público é urgente
fazer, por uma questão de inteira justiça, para com uma Equipa que tem dado tudo de si e que vestiu a camisola da instituição com os resultados que espero não
ter sintetizado demais.
Foi um Ano Cheio de Empenho, Dedicação e Alegria. Bem Hajam e esperamos que todos possam alcançar a iluminação presente neste texto budista:
“O Mestre na arte da vida faz pouca distinção entre o seu trabalho e o seu lazer,
entre a sua mente e o seu corpo, entre a sua educação e a sua recreação, entre o
seu amor e a sua religião. Ele dificilmente sabe distinguir um corpo do outro. Ele
simplesmente persegue a sua visão de excelência em tudo que faz, deixando
para os outros a decisão de saber se está a trabalhar ou a se divertir. Ele acha
que está sempre a fazer as duas coisas simultaneamente”.
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