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1. ENQUADRAMENTO 

 

O ano de 2016 trouxe-nos múltiplos desafios que nos fizeram avançar e crescer no 

trabalho de proximidade que temos vindo a desenvolver junto de 350 famílias 

fragilizadas que acompanhamos, promovendo a inclusão e incentivando a co-

responsabilização da comunidade. Assumimos como princípios, a qualidade de 

intervenção, o desenvolvimento comunitário, o trabalho em parceria e a inclusão 

social. 

 Ao serviço das comunidades mais vulneráveis do concelho de Cascais, a AJU é uma 

IPSS que opera com rigor, profissionalismo e transparência, centrando a lógica das 

suas intervenções na pessoa e na comunidade. As soluções encontradas reflectidas 

nos nossos projectos e enquadradas na nossa missão, visão e valores foram 

criando, mais uma vez em 2016, impacto social transformador. 

O relatório de actividades que passamos a apresentar descreve as actividades e 

projectos que desenvolvemos conforme os objectivos estabelecidos no plano de 

actividades correspondente. Prosseguimos com novas edições dos projectos, 

elaborámos relatórios de avaliação que nos permitiram consolidar a nossa lógica de 

intervenção através de um acompanhamento integrado junto das pessoas ao longo 

de todas as fases da sua vida.  

Neste ano marcado, mais uma vez, pela instabilidade económica, renovámos 

esforços para através de uma gestão reflectida, encontrarmos equilíbrio financeiro e 

a sustentabilidade que nos permitiu prosseguir com o nosso trabalho. Procurámos 

definir prioridades, identificar novas oportunidades e a diversificação das fontes de 

financiamento. 

Através da Stone Soup Consulting procedemos a um diagnóstico da instituição, 

análise de documentos centrais da organização, análises PEST e SWOT não só da 

organização como de cada um dos seus projectos. 

 

Quando, no início do ano de 2017, parámos para fazer a reflexão habitual, 

apercebemo-nos do quanto foi possível realizar em conjunto com os nossos 

parceiros. É inspirador ver o caminho percorrido, avaliar os projectos realizados e 

constatar a procura de melhoria contínua que nos permite fazer melhor e progredir. 

  

 Uma palavra de agradecimento a todos os que tornaram possível mais um 

ano da AJU e um pedido para que continuem connosco a fazer a diferença 

na vida de tantos. 
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2. PROJETOS E ATIVIDADES 

 

Ao serviço das comunidades mais vulneráveis desenvolvemos projectos centrando a 

lógica das nossas intervenções na pessoa humana e na família, apostámos num 

trabalho em rede e na força das parcerias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 GABINETE DE PROJETOS 

De acordo com as 4 áreas de intervenção estabelecidas, prosseguimos com os 

projectos em curso, iniciando novas edições adaptadas aos diferentes grupos alvo e 

criando desta forma um maior impacto social. Identificámos necessidades 

específicas, desenhámos actividades, concretizámos acções e elaborámos 

avaliações. Promovemos o desenvolvimento comunitário e o reforço da igualdade 

de oportunidades, trabalhando em parceria com entidades públicas e privadas.  
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Pesquisámos e elaborámos candidaturas, elaborámos projectos, identificámos 

entidades e financiadores, promovemos/organizámos angariações de fundos, 

desenvolvemos a comunicação, promovemos o voluntariado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ª Edição do evento “Há Festa no Bairro” que promove a participação ativa de toda 

a comunidade, cruzando culturas e criando laços entre as famílias. 
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Feira Stylista 

 

 Infância e Juventude  

 

O acompanha diariamente 65 crianças e jovens, promovendo o 

seu desenvolvimento saudável, através de actividades lúdicas e pedagógicas e a 

valorização da escola, apoiando-os a definir o seu projecto de vida. Esta resposta 

surge da necessidade de proporcionar às crianças e jovens um espaço saudável 

onde pudessem brincar e estudar com supervisão. Simultaneamente trabalha de 

forma próxima com os educadores e as Escolas. 

 

Ao longo do ano lectivo de 2015/2016, inscreveram-se 70 crianças e jovens no 

Projecto CRESCER com idades compreendidas entre os 6 e os 18 anos. Destas, 

65 frequentaram as actividades durante todo o ano. Assim, este Projeto deu 

resposta a 0.34% da população concelhia integrada no Ensino Básico e Secundário 

nas Escolas Públicas do Concelho. De referir que no período de férias inscreveram-

se nas actividades do projecto CRESCER mais 16 crianças e jovens. Este projeto dá 

resposta a 111 beneficiários indiretos. 

 

Todas as crianças/jovens foram apoiadas com livros e material escolar e lancharam 

diariamente na AJU (durante o ano foram distribuídos 7875 lanches). No final 
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do ano lectivo, 90,3% das crianças e jovens que frequentaram o Projeto 

transitaram de ano, o que representa uma melhoria significativa em relação ao ano 

letivo 2014/2015 (redução de 8 crianças e jovens que não transitaram). 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante o ano foram realizadas 72 articulações e 35 reuniões com Diretores de 

Turma, 74 atendimentos/contactos com os pais e foram dadas explicações 

semanais a 11 crianças e jovens. Estas explicações foram garantidas por 

voluntários e por seminaristas do Seminário de Caparide. 

 

Foram igualmente realizadas 25 sessões do Grupo de Desenvolvimento Pessoal 

dirigido aos adolescentes. 

 

A um nível mais qualitativo verificámos uma melhoria significativa no 

comportamento das crianças e jovens, uma atitude mais participativa no projeto e 

na realização de tarefas diárias (Equipas de Lanche, Equipas de Lixo, etc.).  

 

Escolinha de Futebol AJU & Natação 

 

Durante o ano lectivo, dinamizámos atividades desportivas de forma a estimular o 

espírito de equipa, interajuda e cumprimento de regras. 

 

Na Escolinha de Futebol estão integrados 15 jovens, tendo sido realizados 65 

treinos e actividade física diária. Durante o ano os jovens participaram em vários 



8 

 

torneios com outras Instituições/Clubes do concelho, tendo atingido óptimos 

resultados. Na atividade da Natação estão integrados também 15 jovens, tendo 

sido dadas 30 aulas. 

 

De referir que no mês de Setembro recebemos na AJU a visita do seleccionador 

nacional, Eng. Fernando Santos, que em formato de entrevista falou com os jovens 

sobre vários temas relacionados com escolhas e valores saudáveis. 

 

Durante o ano letivo de 2015/2016 decorreu a 7ª Edição do Projeto CRESCER que 

conta com o apoio da Câmara Municipal de Cascais, Colégio Amor de Deus, Grupo 

Oníria, Seminário de Caparide. 

 

 

 

A surge de uma parceria formalizada com a Câmara Municipal de 

Cascais no ano de 2016, reconhecendo assim o trabalho já realizado com as 

crianças e jovens. 

 

A Ludoteca AJU tem como principal objetivo promover um espaço atrativo onde as 

crianças e jovens possam divertir-se, promovendo através do brincar o seu 

desenvolvimento intelectual, emocional, físico e social. 

Durante o ano foram realizadas várias actividades de ocupação de tempos livres: 

 

- Participação e dinamização de uma dança na Festa da Comunidade da AJU; 

- Ida ao Teatro “Pegadas”; 

- Participação no Coro da Paróquia de Cascais; 

- Participação no GreenFest; 

- Participação na Festa de Natal com o Grupo Sénior; 
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- Festa de Natal (Escola da Vida – Jogos, almoço e visita à Vila Natal em Cascais); 

- Festa de Páscoa com várias actividades como peddy-papper, procura de ovos; 

- Passeio a Setúbal em catamarã no Sado para avistar golfinhos; 

- Workshops de Expressão Plástica e escrita criativa; 

- Hora do Conto; 

 

 

Foram realizadas duas no ano de 2016: a primeira entre 

27/06/2016 e 08/07/2016 no âmbito do Programa Cascais em Férias 2016 da CMC, 

onde participaram 40 crianças e jovens; e a segunda entre 08/08/2016 a 

13/08/2016 em colaboração com o Grupo “Pegadas” da Paróquia de Cascais, que 

contou com a participação de 51 jovens.  

 

Durante as duas colónias foram realizadas várias atividades tais como idas à praia e 

à psicina, aulas de cozinha, arborismo, ida ao cinema, ida à Micolândia e muitos 

jogos. 
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 Vida Adulta e Parentalidade  

 

O surge para combater e prevenir a negligência parental em 

12 mulheres grávidas e/ou cuidadores de bebés até um ano de idade, através da 

promoção de comportamentos saudáveis. Assim, a equipa multidisciplinar que 

integra o Projeto proporcionou sessões de formação parental, apoio social e 

acompanhamento formal e informal com a finalidade de capacitar as famílias para 

responder às principais necessidades do bebé. 

 

Ao longo da presente edição o Projeto abrangeu um total de 55 beneficiários, 24 

participantes diretos (cuidadores e bebés até um ano de idade que frequentaram as 

sessões de formação) e 31 beneficiários indiretos, ou seja, familiares que fazem 

parte do Agregado Familiar e que beneficiam indirectamente com a intervenção 

realizada no âmbito do projecto. A média de idades do grupo de participantes 

diretos é de 23 anos, o que se considera um grupo bastante jovem. 

 

A parte formativa foi assegurada pela equipa técnica residente e pela parceria com 

o ACCES de Cascais. Contámos ainda com uma equipa de 5 voluntárias de 

diferentes áreas de formação (Medicina/Enfermagem/Ensino) que acompanharam 

as mães e os bebés ao longo das sessões e em visitas domiciliárias. 

 

O Projeto tem dois objectivos específicos: sessões de formação e acompanhamento 

social. Neste sentido, durante a presente edição foram realizadas 12 sessões de 

formação ministradas pela Equipa Técnica AJU e Enfermeiras do ACES Cascais, e 

97 visitas domiciliárias realizadas pelas voluntárias do Projeto. A taxa de 

participação dos beneficiários nas sessões de formação é de 62,50%. 

 

No âmbito do acompanhamento social às famílias participantes, foram realizados 

38 atendimentos, 4 acompanhamentos aos serviços, 41 encaminhamentos e 

124 articulações com diferentes serviços da comunidade. 

 

Durante o presente ano decorreu a 7ª Edição do Projeto Bebé ao Colo, que conta 

com o apoio da Câmara Municipal de Cascais e ACES Cascais. 
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O promove modelos e comportamentos parentais saudáveis e a 

coesão familiar. Contempla formação, intervenção multidisciplinar, momentos 

lúdicos em família e acompanhamento técnico para 25 famílias, apostando na 

sensibilização para a prevenção comportamentos de risco ao nível da parentalidade. 

 

O Projeto contempla duas vertentes: sessões abertas à comunidade e uma 

intervenção mais intensiva junto de um grupo de famílias fechado, em que são 

desenvolvidas sessões de formação para todos os elementos da família. No fim de 

cada sessão de formação em grupo fechado é oferecido um jantar em família – 

momento único para, de forma informal, os diferentes membros da família estarem 

“em família”, e da equipa técnica também interagir com as famílias, para além dos 

momentos formativos. 

A todos os participantes de ambas as vertentes foi aberta a possibilidade de 

beneficiarem de sessões de acompanhamento e aconselhamento parental sempre 

que o requisitassem. 

 

Na presente edição do projecto participaram 29 famílias, 13 no grupo fechado e 

16 no grupo aberto. Relativamente ao grupo fechado foram realizadas 12 sessões 

de formação e servidos 516 jantares.  
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No que diz respeito ao grupo aberto foram realizadas duas sessões abertas à 

Comunidade: “Renovar a minha família pelo amor” e “O stress e a minha família”. 

 

Para além da equipa técnica o Projeto ReCriar conta com a ajuda de voluntários. 

 

As famílias participantes no grupo “fechado” foram submetidas a entrevistas, e 

estas foram analisadas, realizando-se uma análise de conteúdo. Das 13 famílias, 9 

participaram nas entrevistas. Os resultados foram os seguintes:  

 

Mudanças na família, identificadas pelos progenitores: 

As mudanças sentidas na família, identificadas pelos pais, por participarem no 

projecto podem agrupar-se em 10 Categorias diferentes.  

As Categorias mais frequentes foram assinaladas com um tom de verde mais 

escuro. 

 

Maior 

exigência por 

parte dos 

filhos 

Maneira de 

pensar e agir 

Mais calma / 

paciência 

Melhor 

comportamento 

dos filhos 

Maior / melhor 

comunicação 

Maior / melhor 

compreensão 

entre todos 

“Ouvimo-nos 

mais” 
Maior união 

Maior 

responsabilidade 

(dos filhos) 

Limites mais 

definidos 

 

“Mudanças em mim” identificadas pelos progenitores, devido à participação no 

projecto: 

As mudanças sentidas pelos pais podem agrupar-se em 18 Categorias diferentes. 

As categorias mais frequentes foram assinaladas com um tom de verde mais 

escuro. 

 

Nada, só nas crianças Rotina do sono Maneira de pensar 

Vontade de me arranjar 

novamente 

Vontade de sair à rua 

novamente 

Vontade de viver (foi 

como se tivesse 

renascido) 

Melhorar como pessoa Mais calma/paciência Ouvir mais/melhor 

Mais atenção em relação 

aos filhos 

Interagir melhor com os 

filhos 

Maior/melhor convivência 

com a família 
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Consciência de limitações 

pessoais 

Tentar perceber melhor 

os filhos 
Maior positivismo 

Organização pessoal / 

familiar 

Mais conhecimentos em 

relação aos filhos/ 

necessidades destes 

Maior tolerância 

 

Mudanças gerais identificadas pela equipa ReCriar 

Para a avaliação de mudança nas famílias, a equipa ReCriar utilizou instrumentos 

para registo de observação e de avaliação das sessões, reunindo semanalmente 

para rever os resultados.  

A maioria das famílias apresentou melhorias, excepto uma, que, devido a muitas 

faltas, não tornou possível a avaliação das interacções de forma adequada.  

As melhorias identificadas pelos técnicos da equipa Recriar podem agrupar-se em 4 

temáticas principais: 

- Melhor organização familiar; 

- Mais e melhor expressão dos afectos;  

- Maior atenção às necessidades dos filhos; 

- Melhor comunicação verbal e não verbal.  

 

Apesar de não ser possível garantir que estas mudanças apenas foram devido à 

participação no projecto ReCriar (pois várias famílias estão integradas noutras 

respostas AJU), tanto os técnicos como as famílias convergiram nas mudanças 

verificadas e foram as próprias famílias que associaram estes resultados à 

participação no projecto. Desta forma, a atribuição dos motivos da mudança foi 

identificada pelos próprios participantes, o que veio reforçar os resultados obtidos.  

 

Áreas em que o Passeio ReCriar foi significativo: 

100% das famílias participantes revelaram estar satisfeitas com a realização 

do passeio. Perguntámos também aos pais participantes que identificassem “as 3 

coisas mais importantes que tinham aprendido no Projecto ReCriar”.  

 

Modo de incentivar  Apoio (apoiar e ser apoiada) 

Maior/Melhor Comunicação  Maior envolvimento escolar  

Melhor comportamento (filhos) Organização pessoal 

Gostar mais de mim  Mais paciente / calma 

Compreender melhor Ouvir mais  
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Amar mais e partilhar Auto-confiança 

União Definir Limites 

Maior convivência com a família  

 

Durante o presente ano decorreu a 7ª Edição do Projeto ReCriar que conta com o 

apoio da Câmara Municipal de Cascais. 

 

 

 

 

O tem como principal objetivo assegurar a integração social 

de 60 indivíduos acompanhados no Concelho de Cascais, em situação de exclusão 

social. Este projeto pretende a capacitação das competências pessoais e 

socioprofissionais dos 60 participantes através do processo de empoderamento. 

 

O Ser Capaz contempla três vertentes: Oficinas de Aprendizagem - Marcenaria, 

Costura e Cozinha; Sessões de Desenvolvimento Pessoal - onde foram abordados 

os seguintes temas: qualidades, as prioridades, a rede de suporte, os medos, a 

promoção da auto-estima; e Sessões Abertas à Comunidade - com o objectivo de 

fornecer ferramentas básicas para a empregabilidade. 
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Durante o ano de 2016 participaram 85 indivíduos – 11 indivíduos inscritos nas 

Oficinas de Aprendizagem/Sessões de Desenvolvimento Pessoal e 81 

participantes nas Sessões Abertas à Comunidade. 

       

Na presente edição foram realizadas 13 sessões de desenvolvimento pessoal, 40 

oficinas de aprendizagem nas quais foram elaborados 527 produtos, 28 

sessões abertas à Comunidade onde foram realizados 49 currículos e 40 

encaminhamentos para trabalho. 

 

Em 2016, o Projeto Ser Capaz foi um dos vencedores da 2ª edição da SIC 

Esperança, Movimento Mais para Todos, Lidl Portugal. O financiamento teve como 

finalidade a compra de materiais e máquinas a serem utilizadas nas Oficinas de 

Aprendizagem. Na Oficina de Costura contámos com o apoio de uma formadora 

voluntária.  

 

Durante o presente ano decorreu a 7ª Edição do Projeto Ser Capaz. 

 

 

 

O  , novo Projeto da AJU, teve início no mês de 

Dezembro de 2016. 

Este Projeto tem como principal objectivo proporcionar uma resposta de 

intervenção comunitária na área da saúde mental, através de uma intervenção 
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multidisciplinar na comunidade em 3 grandes áreas de actuação: Intervenção 

comunitária e acção social; apoio psicológico e psicoterapêutico; terapia 

ocupacional / grupos terapêuticos. 

Serão beneficiários diretos do projecto pessoas em situação de carência económica, 

que revelem sofrimento psíquico e necessidade de intervenção 

psicológica/psicoterapêutica, com vários factores de risco psicológico e que 

necessitem de uma intervenção a longo prazo, pelo menos um ano. Estima-se que 

o projecto terá  beneficiários diretos e aproximadamente  beneficiários 

indirectos.  

Este projecto conta com o apoio da CMC e da Junta de Freguesia de Cascais-Estoril.  

 

 

 Envelhecimento Activo / Sénior  

 

O  tem como objectivo promover o envelhecimento activo e saudável e 

combater a situação de isolamento social, através da intervenção junto de pessoas 

idosas.  

O Projeto dá resposta a 21 beneficiários diretos com 65 ou mais anos. Durante o 

presente ano foram dinamizados 44 encontros, nos quais foram realizados 

ateliers de expressão plástica, dinâmicas intergeracionais (Festa dos Santos 

Populares e Festa de Natal em conjunto com as crianças e jovens do Projeto 

Crescer), aulas de ginástica, idas ao Teatro e momentos espirituais. Foram 

realizados também dois passeios: a Fátima e à zona Oeste (Óbidos, São Martinho 

do Porto, Nazaré e Alcobaça). 

 

Este projeto é dinamizado por duas voluntárias com o apoio da Equipa Técnica AJU. 

 

 

O promove visitas e acompanhamento a pessoas sós e em 

situação de dependência com o objectivo de combater a solidão e a exclusão.  

Contamos com o apoio de 5 voluntários que numa base semanal visitam os 

beneficiários apoiando os mesmos através de um processo de escuta ativa. 

Asseguram ainda a entrega dos cabazes alimentares. 
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 Integração Social e Comunitária  

 

Prosseguimos com o que se traduz na recolha, transporte, 

contagem, elaboração e distribuição mensal de cabazes alimentares. Durante o ano 

de 2016 foram distribuídas 27,5 toneladas de alimentos. 

 

Através do Protocolo Cascais Mais Solidário proporcionámos também às famílias, 

além dos produtos habituais (azeite, óleo, arroz, massa, papas, bolachas, 

leguminosas, leite, farinha, açúcar, enlatados e produtos de higiene) 

carne/peixe/fruta/legumes com o objectivo de incentivar a uma alimentação mais 

saudável.  

 

Durante o ano de 2016, 228 Agregados Familiares receberam mensalmente o 

cabaz AJU. A dimensão do cabaz difere consoante o número de elementos de cada 

Agregado Familiar. Existem quatro tipos de cabazes (A,B,C,D). Dos 228 Agregados 

apoiados, 121 beneficiaram do cabaz tipo A (1/2 pessoas), 51 receberam o cabaz 

tipo B (3 pessoas), 41 o cabaz tipo C (4 pessoas) e 15 o cabaz tipo D (5 ou mais 

pessoas).  

 

Relativamente ao FEAC (Fundo Europeu de Auxílio às Pessoas mais Carenciadas), 

importa referir que não houve este apoio no ano de 2016. 

 

No âmbito do protocolo celebrado com o Banco Alimentar, prosseguimos com a 

distribuição alimentar – 1979 cabazes - a 217 famílias (586 pessoas). 

 

Recebemos pontualmente excedentes da empresa Fruta Feia para distribuição. 

 

No âmbito do Protocolo Zero Desperdício, a AJU recebeu diariamente os excedentes 

do supermercado Pingo Doce da Castelhana. Assim, são elaborados e distribuídos 

cerca de 8 cabazes diários. Em 2016, foi alterada a forma como se entende esta 

distribuição, tendo sido privilegiadas as situações sinalizadas pela equipa técnica 

como de maior emergência, por falta de capacidade para confeccionar alimentos ou 

por temporariamente a sua situação se ter agravado (suspensão de prestações 

sociais, problemas de saúde, desemprego temporário, etc.). Estas famílias recebem 

o cabaz diariamente até a situação se alterar.  
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Ao longo de 2016, foram distribuídos 2211 cabazes diários, tendo sido apoiadas 

57 famílias, num total de 143 pessoas, em que 94 são adultos e 49 são crianças 

(19 jovens + 26 crianças recém-nascidos).  

 

A Fundação distribuiu 132 cabazes de Apoio Pontual, num total de 114 

Agregados (259 pessoas).  

 

Ao longo de 2016, recebemos e distribuímos em Abril e Outubro produtos de 

higiene pessoal e limpeza provenientes do Banco de Bens Doados. 

 

No âmbito do Protocolo Farmácias do Concelho de Cascais concedemos apoio na 

comparticipação da compra de medicamentos. (v. Gabinete de Ação Social).  

Participamos na VIII Jornada de Recolha de Medicamentos, na Farmácia Silveira do 

Rosário e Farmácia de Cascais. 

 

O Banco do Bebé é um complemento do acompanhamento social com cada família. 

Assim, a AJU distribui enxovais (que incluem roupa para bebé, roupa de cama, 

artigos específicos e leite), cabazes mensais, pontuais e artigos de puericultura. Os 

produtos disponibilizados são adaptados às necessidades dos bebés (dos 0 aos 30 

meses).  

Os produtos são adquiridos pela AJU mediante apoio da CMC e resultado das 

recolhas nas superfícies comerciais e de donativos particulares.  

Foram distribuídos, no ano de 2016, 361 cabazes e 26 enxovais, sendo 

apoiados 72 agregados familiares (81 bebés) no âmbito da primeira infância.  

 

A AJU, com a colaboração dos AMIGOS AJU e AMIGOS À MÃO da Paróquia de 

Cascais, conseguiu garantir apoios complementares às famílias beneficiárias, apoio 

em material escolar, Cabazes de Natal e presentes de Natal (brinquedos novos) 

para todas as crianças que frequentam a AJU. 

 

Utilizando o conceito de loja social de vestuário, a disponibiliza 

roupa, calçado e acessórios a preços simbólicos às famílias desfavorecidas. Dos 

excedentes, distribuímos também cerca de 2500 Kg de roupa por vários 

parceiros, nomeadamente Pisão e Prisão de Tires.  
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Recebemos, durante o ano, donativos da SP Produções (SIC), referentes a roupa 

usada em gravações das novelas da televisão. 

Aberta ao público em geral, prosseguimos com a nossa loja de artigos em 2ª mão 

no Bairro Calouste Gulbenkian. 

 

 

2.2 GABINETE DE AÇÃO SOCIAL  

 

O Gabinete de Ação Social tem como objetivo acolher, acompanhar e encaminhar 

situações de carência e desigualdade socioeconómica. Pretende-se que seja feito 

um trabalho de prevenção e reparação destas situações de modo a que, com a 

ajuda adequada, cada família seja agente da sua própria mudança. Através de um 

trabalho de proximidade, sistémico e multidisciplinar, a equipa pretende fomentar a 

integração, promoção comunitária e autonomização de cada família. 

 

Tendo como principais objetivos a promoção integral da pessoa humana e a 

autonomização das famílias acompanhadas, o Gabinete de Ação Social concedeu 4 

tipos de apoio para responder de forma adequada às necessidades e problemas de 

cada uma das famílias: Apoio Alimentar, Apoio para Bebé, Apoio Económico e Apoio 

para Medicação. 

Importa referir que o Gabinete de Ação Social tem áreas de abrangência 

específicas, de acordo com o tipo de apoio. Para apoio alimentar ou financeiro a 

área de residência é um dos critérios de seleção das famílias, no entanto, o apoio 

para medicação (ao abrigo do Protocolo das Farmácias) e o apoio para bebé 

abrangem famílias residentes em qualquer localidade do Concelho de Cascais. 

 

Durante o ano de 2016, à semelhança do ano anterior, a AJU manteve as inscrições 

abertas o ano todo, tendo recebido 101 inscrições e dado resposta a 

92,01% dos pedidos solicitados. 

 

Em 2016 realizou-se um trabalho direto com 320 famílias, nomeadamente 

através de atendimentos para revisão do processo familiar, abertura de novos 

processos, acompanhamento, apoio para medicação, para avaliação económica, 

para integração no Gabinete de Psicologia ou, no caso de já estar integrado, 

atendimentos conjuntos, e visitas domiciliárias.  
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No ano de 2016, foram realizadas 924 diligências (atendimentos, visitas 

domiciliárias, articulações, encaminhamentos, acompanhamentos e reuniões). A 

tabela seguinte retrata os 728 atendimentos realizados ao longo do ano, mais 

128 que no ano anterior. 

 

Abertura de Processo 60 

Acompanhamento 128 

Revisão 103 

Avaliação Económica- Gabinete de 

Psicologia 
23 

Atendimentos Comunitários 53 

Apoio para medicação 271 

Atendimentos Bebé ao Colo 82 

Atendimentos Recriar 8 

Total de Atendimentos 728 

 

Durante o ano de 2016 foram suspensos 66 processos, 34 por desistência, 24 por 

autonomização e 8 por transferência. Importa também referir que dos 24 processos 

suspensos por autonomização, 16 foram reflexo de uma melhoria significativo do 

nível de vida das famílias que recorreram aos apoios do Gabinete de Ação Social. 

 

Reuniões: 

No ano de 2016, a técnica do Gabinete de Ação Social frequentou as seguintes 

reuniões: 

- Reunião de Equipa Semanal 

- Reuniões Equipa Recriar quinzenais 

- Reuniões Equipa Virar a Página 

- Reuniões Bebé ao Colo quinzenais 

- Reunião Refood 

- Reunião para cruzamento de dados do Programa C+S na Casa Grande da Galiza 

- Reuniões com ECJ para discussão de casos 

- Reuniões com CPCJ para discussão de casos 

- Reuniões Rede da Plataforma de Recursos de Apoio na Privação Material 

- Grupo Operacional de Alcabideche  

- Reunião Ajuda de Berço 

- Reuniões de Comissão Alargada 
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- Reuniões do Concelho Local de Ação Social (CLAS) 

- Reuniões Stone Soup 

- Fórum da Saúde 

- Encontro de Sensibilização sobre as novas formas de intervenção na área de 

promoção e proteção das crianças e jovens no concelho de Cascais 

 

Formações: 

No que diz respeito a Formações, as técnicas do Gabinete de Ação Social 

frequentaram:  

- Ação de Formação “ Maus Tratos – Avaliação e Diagnóstico/ Risco e Perigo/ 

instrumentos de Avaliação” dinamizada pela CPCJ; 

- “II Espaço de Reflexão e Partilha – O impacto das representações sociais na Luta 

contra a Pobreza” promovido pela CMC; 

- “Encontro com – A Promoção e Proteção das Crianças em Perigo – 

O Novo Colo da Lei” promovido pela CPCJ. 

 

Apoio Económico: 

Quanto ao Apoio Económico importa salientar que foram concedidos 88 apoios no 

âmbito do Programa Cascais + Solidário, que corresponderam a 124 pessoas 

apoiadas (50 Agregados).  

 

O gráfico seguinte demonstra que o maior número de apoios (48%) se destinou a 

atribuição de material escolar, uma vez que em Setembro foram apoiadas 

83 crianças/jovens acompanhadas na Fundação AJU (Projeto Crescer, Gabinete de 

Ação Social, Equipa RSI-AJU ou Gabinete de Psicologia). 

Seguidamente, as rúbricas com maior relevância referem-se a despesas com a 

habitação (água, gás e electricidade). O que significa que se trata de um apoio que 

é utilizado maioritariamente para satisfação de necessidades primárias.  

Destaca-se também o apoio concedido para o pagamento de rendas e para o uso 

de transportes, sendo este normalmente utilizado para o deslocamento dos utentes 

a diferentes serviços. 
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Apoio para Medicação: 

No que diz respeito ao Apoio para Medicação interessa referir que durante o ano de 

2016 foram apoiados 60 Agregados Familiares, que correspondeu a 69 utentes. 

No entanto, importa salientar que cada utente poderá ser apoiado mais do que uma 

vez, pelo que foram concedidos 184 apoios, dos quais 22 foram apoiados em 

100% da compra e os restantes em apenas 50%. 

 

O Gabinete de Ação Social acompanhou os projetos Bebé ao Colo, ReCriar e Clube 

Sénior. 

 

 

2.3 GABINETE DE PSICOLOGIA 

 

O Gabinete de Psicologia AJU acompanhou em 2016, 53 famílias, em várias áreas 

– avaliação psicológica, terapia individual a crianças, jovens e adultos, 

aconselhamento parental e terapia familiar, num total de 895 consultas 

realizadas.  

 

Das famílias atendidas 33 adultos e 18 crianças/jovens tiveram apoio individual e 4 

famílias foram acompanhados em terapia familiar e intervenção sistémica.  

Foram realizadas ainda, neste ano, 49 sessões de triagem e 31 atendimentos 

comunitários.  
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Programa de Apoios Psicoterapêuticos (PAP) – Câmara Municipal de 

Cascais.  

Em 2016, deu-se continuidade ao PAP 2015/2016, sendo que todas as vagas no 

âmbito do protocolo foram utilizadas e, mais duas pessoas do programa do ano 

anterior foram também integradas e atendidas.  

Este ano surgiu a oportunidade de oferecermos, também no PAP, consultas de 

Terapia Familiar e Intervenção Sistémica, o que possibilitou às famílias usufruírem 

de mais uma resposta, que não lhes seria de fácil acesso, o que é uma mais-valia 

para esta população.  

Desde o início do ano foram integradas no âmbito deste programa 10 pessoas em 

apoio psicológico individual e 4 famílias em terapia familiar. 

 

Projecto de investigação AJU – ISPA 

Desde 2008, a AJU estabeleceu um protocolo de cooperação e investigação com o 

ISPA – IU. A AJU recebeu estagiários curriculares do ISPA e promoveu a elaboração 

de trabalhos de investigação em Psicologia/Psicoterapia.  

 

Este ano foram apresentadas publicamente duas teses de mestrado com os 

resultados AJU. Na sequência dos anos anteriores, uma das teses é referente à 

nossa intervenção com adultos e a outra referente ao nosso trabalho com as 

crianças e jovens.  

 

Demos continuidade ao Protocolo de Cooperação com a Sociedade Portuguesa de 

Psicoterapia Existencial (SPPE) integrando um estagiário e consultas para pessoas 

encaminhadas pela SPPE a custo reduzido.  

 

Em 2016 foi ainda possível dinamizar um Workshop de Desenvolvimento 

Pessoal – “Inspire-se e Experimente” – Com o Dr. Ricardo Valadas Fernandes que 

tinha como objectivo ajudar as pessoas a adquirir ferramentas facilitadoras de 

mudança na sua vida e construção de novas oportunidades no mundo do trabalho.  

 

Assegurámos consultas para pessoas com maiores recursos económicos, na área da 

Psicologia-avaliação e apoio psicológico. Estas consultas decorreram no espaço da 

Escola da Vida e o valor das mesmas reverte para a sustentabilidade do próprio 

gabinete, garantido que pessoas com menos recursos económicos possam ter 

acesso ao mesmo tipo de serviço. 
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O Gabinete de Psicologia acompanhou os projectos Bebé ao Colo, Recriar, Ser 

Capaz e Crescer bem como o atendimento a Mães e Pais das crianças e jovens 

participantes. 

 

Formações: 

No que diz respeito a Formações, as técnicas do Gabinete de Psicologia 

frequentaram:  

- Encontro de Saúde Mental da Humanização à Reabilitação, Casa das Histórias da 

Paula Rego; 

- Workshop: “Uma Nova Terapia para cada paciente: métodos baseados na 

evidência para adaptar a intervenção ao indivíduo”, APTCC;  

- Colóquio Internacional Psicoterapia – Os desafios do futuro, ISPA, IU; Participação 

em Jornadas Transdisciplinares – Universidade de Coimbra - Apresentação de um 

seminário, FPCE – UC (Coimbra);  

- 7º Congresso Internacional de Psicologia da Criança e do Adolescente: “Risco 

psicossocial: Investigação e boas prácticas”, Universidade Lusíada;  

- Formação “Maus Tratos na Infância – CPCJ”, Escola Secundária de Cascais; 

- Conferência de Saúde Mental – “Coaching Parental”, EAPN Portalegre; 

- Formação “Violência Doméstica: Crime na Família”, Cascais.  

 

 

2.4 EQUIPA DE RSI – RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO 

 

Prosseguimos com o trabalho da Equipa R.S.I. AJU no âmbito do protocolo 

estabelecido com a Segurança Social para acompanhamento de 130 famílias.  

Foram acompanhadas em 2016, 144 famílias no total de 260 beneficiários de 

rendimento social de inserção. Ao longo do ano foram efectuados 1291 

atendimentos, 1172 visitas domiciliárias, 101 acompanhamentos, 1054 

encaminhamentos e 1150 articulações com outros serviços.  

 

Atividades: 

Durante o ano de 2016 foram dinamizadas algumas atividades, onde podemos 

destacar: 
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- 1ª Feira de Emprego AJU – um encontro que facilitou a articulação entre 

entidades ligadas ao Emprego como p.ex. o IEFP ou empresas de trabalho 

temporário e os beneficiários desempregados à procura de emprego; 

- Evento Saudável – um momento de convívio e com actividades relacionadas com 

a promoção da saúde física e mental, para pessoas em situação de maior 

isolamento e com problemas de saúde associados; 

 

No ano de 2016 foram cessadas 44 prestações de Rendimento Social de Inserção, 

18 das autonomizadas por rendimentos de trabalho. 

 

Formações: 

No que diz respeito a Formações, os técnicos do Gabinete de RSI frequentaram as 

seguintes formações:  

- Coaching Parental, EAPN Portugal;  

- “Promoção e protecção das crianças em perigo – o novo colo da lei”, CPCJ;  

- “Alteração da Lei de promoção de protecção de crianças e jovens em perigo”, 

CPCJ Cascais;  

- Comportamentos de risco, Junta de Freguesia Cascais Estoril;  

- Maus-tratos – Avaliação e Diagnóstico – risco e perigo – Instrumento, CPCJ; 

- Encontro de Saúde Mental – da humanização à reabilitação, Centro de Apoio 

Social do Pisão;  

- Avaliação e Promoção de Competências Parentais, ISPA;  

- Aconselhamento Parental, ISPA;  

- Violência Doméstica, Espaço V;  

- 2ªs Jornadas de Serviço Social, Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra; 

- Encontro de Serviço Social na Saúde do ACES de Cascais, ACES Cascais;  

- Encontro de Adições, Fundação Barragem;  

- 2ª e 3ª Conferência de Lisboa – A Globalização do Desenvolvimento, Fundação 

Calouste Gulbenkian;  

- II Encontro Nacional de Estudantes de Gerontologia, Univ.de Aveiro;  

- VIII Seminário de Gerontologia Social, Univ. Lusófona Lisboa;  

- Health Parliament, Escola Nacional de Saúde Pública;  

- Seminário Serviço Social na Saúde Mental – A Investigação na Prática, Univ. 

Católica;  

- Fórum Saúde Mental, Fundação Calouste Gulbenkian;  

- Serviço Social e Práticas Profissionais, Univ. Lusófona. 
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A Equipa RSI acompanhou os Projetos Crescer, Bebé ao Colo, Ser Capaz, ReCriar e 

Clube Sénior. 

   

Prosseguimos e consolidámos a  Leigos Amor de Deus através 

de um encontro de oração semanal.  

- Participámos no III Encontro Nacional de Leigos Amor de Deus; 

- Em Março, recebemos, na AJU, a visita da Superiora Geral da Congregação do 

Amor de Deus, Irmã María Mercedes Martín Becerril e em Dezembro, a visita da 

Superiora Provincial, Irmã Maria da Graça Alves Guedes; 

- Em colaboração com a Paróquia de Cascais animámos a Pastoral AJU. Recebemos 

por várias vezes a visita do nosso Pároco, Pe Nuno Coelho; 

- No âmbito de 2016 – Ano da Misericórdia, realizámos na Escola da Vida – Igreja 

da Ressurreição, durante a Quaresma, dois jantares/reflexão com o Tema 

“Misericórdia Mostra-me o teu Rosto”, tendo tido como oradores o Dr. Horácio 

Lopes e João Delicado; 

- Promovido pela Paróquia de Cascais, participámos no encontro “Obras em Curso” 

que reuniu empresas e instituições que praticam as diversas obras de misericórdia. 

- Consolidámos e dinamizámos a Pastoral Jovem animada pelo Grupo Pegadas / 

AJU; 

- Com o objectivo de apoiar as crianças/jovens do Projecto Crescer, contámos com 

a presença semanal de um grupo de Seminaristas voluntários do Seminário de 

Caparide; 

- Organizámos e realizámos um passeio a Fátima com o nosso grupo sénior. 

 

 

3. CONSOLIDAÇÃO INTERNA 

 

 3.1.ASPECTOS GERAIS DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA 

AJU  

- Assegurámos pelo menos doze reuniões de Direcção; 

- Realizámos três encontros Direcção/ Equipa Geral; 

- Realizámos um momento de avaliação com a equipa técnica da AJU no dia 11 de 

Janeiro. Analisámos todos os projectos em vista de dar uma resposta adaptada às 

necessidades dos nossos beneficiários bem como novas estratégias a adoptar; 

- Realizámos reuniões regulares (semanais) da coordenação geral com a equipa 

técnica para discussão/avaliação de casos; 
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- Realizámos contactos com vista à criação de um programa de gestão de Base de 

Dados AJU que seja partilhado por todos os Gabinetes para um melhor 

funcionamento da Instituição; 

- Garantimos o modelo de funcionamento da AJU, identificando necessidades e 

dando respostas concretas através das 4 áreas de intervenção; 

- Promovemos a avaliação periódica das actividades em curso na AJU;  

- Aplicámos sistemas de registo de informação em cada projecto a fim de os 

monitorizar para podermos analisar resultados;  

- Continuámos a desenvolver o processo de medição de impacto para uma melhor 

gestão interna, melhor posicionamento externo que se traduza num valor 

aumentado para a sociedade;  

- Assegurámos o registo, produção, armazenamento e análise da informação de 

apoio à tomada de decisões. Iniciámos contactos com a empresa Salesforce no 

sentido de criarmos uma nova Base de Dados dos nossos contactos; 

- Promovemos a qualidade, melhoria e gestão documental e melhoria contínua do 

processo de gestão; 

- Elaborámos um relatório anual de cada Projecto;  

- Mantivemos a limpeza e higienização dos espaços garantindo as condições de 

salubridade exigidas; 

- Procedemos à conservação das instalações e equipamentos tendo em conta a 

sustentabilidade económica e ambiental. Pintura e restauro de algumas paredes 

exteriores da sede da AJU; 

- Garantimos a segurança e vigilância;  

- Aplicamos inquéritos de satisfação a parte da população acompanhada pela 

Fundação AJU (ver Anexo I). 

 

3.2.RECURSOS HUMANOS  

- Motivámos e orientámos a equipa para a maximização da sua eficácia e eficiência; 

- Adequámos, dentro do possível, o quadro de colaboradores face às necessidades 

presentes. De acordo com protocolos estabelecidos integrámos estagiários 

curriculares (ISPA-UI, Univ.Católica e Escola Profissional Val do Rio) e profissionais; 

- Procedemos à avaliação de desempenho dos colaboradores; 

- Procedemos à avaliação de satisfação dos colaboradores; 

- Planeamos e avaliámos o acolhimento de novos colaboradores;  

- Implementámos boas práticas de gestão de pessoas e competências;  

- Promovemos encontros periódicos com os colaboradores de todas as actividades 

da AJU para reforço dos laços entre os voluntários e a Instituição; 
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- Realizámos um Almoço de Natal (Quiosque A Ver o Parque) com toda a Equipa 

AJU; 

- Melhorámos os níveis de qualificação /competências dos colaboradores; 

- Promovemos a responsabilidade ambiental.  

 

  

- Realizámos reuniões regulares com voluntários dos diversos projectos; 

- Recrutámos e congregámos voluntários; 

- Promovemos várias acções de informação/formação aos voluntários de forma a 

melhorar a nossa actuação; 

- Promovida pela CMC, fomos convidados a participar na Cerimónia de 

Reconhecimento do Trabalho Voluntário; 

- Participámos em reuniões sobre este tema na Junta de Freguesia Cascais Estoril, 

na CMC (Gestão de Projectos de Voluntariado); 

- Acolhemos jovens voluntários na VII Semana do Voluntariado Jovem; 

 

3.3.FORMAÇÃO  

- Apoiámos a formação contínua (desenvolver competências dos colaboradores); 

- Desenvolvemos as actividades de formação para voluntários e colaboradores da 

AJU procedendo periodicamente à avaliação/actualização de formatos e conteúdos 

em função dos diversos projectos/actividades; 

- O Gabinete de Projectos participou ao longo do ano em várias acções de 

informação/formação; 

- A Equipa Técnica participou ao longo do ano em várias acções de 

informação/formação (v. Gabinete de Ação Social, Gabinete de Psicologia e RSI). 

 

 

4. CONSOLIDAÇÃO EXTERNA  

 

4.1.ASPECTOS GERAIS  

- Consolidámos e articulámos o trabalho em rede – Participação na Rede Social, 

CLAS, nas Comissões Sociais de Freguesia, Protocolo Cascais mais Solidário, Rede 

de Recursos Prioritários de Combate à Privação, Fórum da Saúde, PAP, Fórum da 

Violência, Plano Concelhio para a Integração de Pessoas Sem Abrigo, Comissão 

Alargada da CPCJ Cascais, reuniões RODA, GEMTE; 
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- Reunimos, ao longo do ano, em vários momentos com a CMC e respectivos 

Gabinetes, Vereador da Acção Social com o objectivo de partilhar os nossos 

projectos, promovendo soluções em conjunto; 

- Recebemos a visita da Directora Distrital de Lisboa da Segurança Social, Dra. 

Fernanda Fitas; 

- Desenvolvemos/promovemos contactos e relações com entidades públicas e 

privadas no sentido de criarmos plataformas de cooperação/ estabelecer parcerias 

de investigação e desenvolvimento ou outros que promovam conhecimento e 

melhoria dos projectos. Participámos na inauguração da Plataforma Geofundos na 

Gulbenkian; 

- Desenvolvemos também com o Prior de Cascais, Padre Nuno Coelho, ações e 

projetos em conjunto;  

- Promovemos o aumento da satisfação dos beneficiários / colaboradores / 

parceiros / financiadores.  

 

4.2. AMIGOS AJU  

- Dinamizámos a campanha “Amigos AJU” destinada à fidelização de novos 

membros que nos ajudem à boa prossecução dos nossos objectivos; 

- Fidelizámos e estabelecemos relações de confiança com a nossa rede de apoio/ 

parceiros e doadores, nomeadamente Cerb (Consultoria de serviços de apoio à 

gestão), Grupo Onyria, Fundação Axa Corações em Acção, Lisgarante, Clube de 

Ténis do Estoril (Campo de Padel Solidário), Colégio do Amor de Deus entre outros. 

 

4.3.SUSTENTABILIDADE  

- Promovemos um modelo sustentável e equilibrado de funcionamento; 

- Identificámos recursos-chave tendo em vista a inovação, a eficácia e a redução de 

custos; 

- Promovemos a transformação das partes interessadas em parcerias chave visando 

alinhar objectivos entre os parceiros e a nossa iniciativa; 

- Promovemos e apoiámos acções de angariação de fundos;  

- Procurámos aumentar o financiamento proveniente de protocolos ou outros 

acordos; 

- Diversificámos as fontes de financiamento investindo em novas respostas e 

aproveitando recursos (reciclagem de roupa e materiais). Venda de produtos e 

prestação de serviços; 

- Realizámos, com o apoio do Pestana Cidadela Cascais, a Feira de Verão AJU e do 

Grande Real Villa Itália Hotel & Spa, a 6ª Feira de Natal AJU -angariação de fundos.  
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- Dinamizámos campanhas promovendo a participação da sociedade civil – 

campanhas de recolha de alimentos no Jumbo de Cascais e Continente do 

Cascaishopping; participação na VII Jornada de Recolha de Medicamentos 

promovida pelo Banco Farmacêutico; campanha de recolha de livros escolares. 

- Escola da Vida / Igreja da Ressurreição – Promovemos este espaço que procura 

proporcionar de forma inovadora um lugar de sentir e reflectir; 

- A ver o Parque – A Direcção esforçou-se por assegurar uma maior rentabilidade 

do quiosque solidário e procedeu à reestruturação da equipa, baixando custos e 

implementando boas práticas de gestão; 

- Desenvolvemos acções que respeitem a nossa missão através de um programa de 

realização de eventos/campanhas para promoção/divulgação dos projectos em 

curso com vista a angariar fundos assegurando a sustentabilidade da Instituição – 

participação no Summer Market Stylista, Feirinha das Mães, organização da Feira 

de Verão AJU (U-Market) e Feira de Natal AJU;  

- Utilizámos os meios disponíveis – redes sociais/media/internet – para divulgação 

da causa e das formas de investimento.  

 

4.4.IMAGEM E COMUNICAÇÃO  

- Reforçámos a imagem da AJU junto das partes interessadas; 

- Promover a divulgação da AJU enquanto Instituição Privada de Solidariedade 

Social através de pelo menos duas acções de comunicação, press releases, eventos, 

vídeos, site actualizado, redes sociais, artigos/revistas/jornais; 

- No âmbito da divulgação da Feira de Natal, a AJU esteve presente no programa 

“Faz Sentido” da SIC e deu uma entrevista á Rádio Renascença;  

- Desenvolvemos um plano de comunicação e marketing que de acordo com as 

necessidades diagnosticadas.  
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Por último, um agradecimento especial aos nossos parceiros: 

 

ACES Cascais 

Amigos à Mão - Cascais 

Banco Alimentar de Lisboa 

By 

Câmara Municipal de Cascais 

Century 21 

Cesce Imobiliária 

Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Cascais 

Congregação das Irmãs do Amor de Deus 

EDP - Programa de Voluntariado EDP 

Entrajuda - Banco de Bens Doados 

Escuteiros de Cascais 

Farmácia das Fontainhas 

Farmácia do Alto da Castelhana 

Farmácia S. Gonçalo 

Fundação AXA Corações em Acção 

Grupo Onyria 

Instituto da Segurança Social 

Instituto do Emprego e Formação Profissional 

ISPA –IU 

Nova School of Business & Economics - Programa de Voluntariado 

Ordem dos Psicólogos 

Paróquia de Cascais 

Pegadas 

Salesforce 

Sociedade Portuguesa de Psicoterapia Existencial (SPPE) 

Stylista  

Universidade Católica Portuguesa 

Zero desperdício 

 

Empresas que nos apoiaram: 

Brunosoft - Serviços de Informática 

CARMO Estruturas 

CERB - Contabilidade e Gestão, S.A. 

Cláudia Rodo - design gráfico 
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Delta Cafés 

Filipa Guedes, copywriter 

Gândara - Reciclagem de Papel 

Grande Real Villa Itália Hotel & Spa 

Grupo Auchan 

Grupo Jerónimo Martins 

H Sarah Trading - gestão e reciclagem de texteis 

M.J. Machado Ávila & Associados 

Modelo e Continente Supermercados SA 

Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados 

Netspot - design interactivo e webdesign 

Lisgarante 

SendIt 
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ANEXO I - ANÁLISE DOS RESULTADOS DOS QUESTIONÁRIOS DE 

SATISFAÇÃO APLICADOS À POPULAÇÃO ACOMPANHADA PELA AJU 

 

 

No ano de 2016 foi realizado um inquérito de satisfação a parte da população 

acompanhada pela Fundação AJU, tendo sido registado um total de 148 respostas 

válidas.  

 

A análise, com base nos resultados do questionário, confirmou o alto grau de 

satisfação dos clientes AJU em relação aos serviços prestados.  

 

Este inquérito avaliou vários parâmetros, destacando alguns dos dados mais 

relevantes, quanto à qualidade do cabaz de alimentos, ao desempenho do Gabinete 

de Ação Social, Equipa de Rendimento Social de Inserção e Gabinete de Psicologia, 

que podem ser analisados nos seguintes gráficos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

6%

34%
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32%

0%

3% Qualidade do cabaz de alimentos

Nada Satisfeito

Pouco Satisfeito

Satisfeito

Muito Satisfeito

Totalmente Satisfeito

Não Sei/Não Respondo

Não Aplicado
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Grau de Satisfação Total

Nada Satisfeito Pouco Satisfeito Satisfeito
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Não aplicado

Gabinete de Ação Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipa de RSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gabinete de Psicologia 
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Muito satisfeito Totalmente satisfeito não sei
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0% 0% 6%

27%
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0% 0%
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