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I. Introdução 

No ano de 2015, o trabalho central da CooperActiva manteve-se ao nível da gestão e dinamização de três 

respostas sociais: 

 Comunidade de Inserção, no Concelho da Amadora; 

 Acompanhamento social de 100 famílias beneficiárias de RSI, residentes no Bairro do Zambujal, através 

do estabelecimento de um protocolo específico com a Segurança Social;  

 Espaço de atendimento e de acompanhamento dirigido a vítimas de violência doméstica, no concelho 

de Cascais, designado Espaço V.  

 

Todas elas são respostas que surgem em estreita articulação com as redes de parceira local, revelando-se 

coerentes com as necessidades identificadas localmente e funcionando como complemento à intervenção de 

outras entidades, no que diz respeito ao seu trabalho de promoção da inserção social de populações com 

dificuldades de natureza vária. 

 

Estas são, também, atividades que concorrem, de um modo direto, para o cumprimento da missão da 

CooperActiva: “Contribuir para o desenvolvimento social e para a garantia dos direitos de cidadania, a partir de 

uma abordagem sistémica da realidade social e do desenvolvimento de metodologias de trabalho flexíveis e 

adaptadas ao contexto de intervenção”. 

 

No âmbito desta atuação, a CooperActiva tem a oportunidade de abranger dois tipos de população distintos e 

dois grandes tipos de problemas no universo da exclusão social: 

 

  Pessoas desempregadas e pouco qualificadas que, para além das dificuldades de inserção profissional e de 

problemas económicos, acumulam problemas de ordem pessoal e familiar, em vários domínios da vida. Estes 

constituem-se, na maior parte dos casos, como uma “velha” pobreza persistente.   
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  Pessoas vítimas de violência doméstica, oriundas de meios económicos e sociais heterogéneos mas para quem 

a violência, na esfera doméstica, constitui um obstáculo aos seus direitos de cidadania e que, em boa parte 

das situações, se pode transformar em fator de novas pobrezas e de novas exclusões. 

  

Ao longo do ano de 2015, na Comunidade de Inserção “Espaço Caminhos”, foram abrangidas 113 pessoas, das 

quais 57 (50,4%) encontraram uma resposta direta na área da formação ou do emprego.  

 

No Espaço V, com dois dias de atendimento por semana, acompanharam-se 118 pessoas (117 mulheres e um 

homem) vítimas de violência doméstica, ao que correspondeu cerca de 683 horas de acompanhamento 

individual presencial. Destas 117 mulheres e 1 homem, 100 (99 mulheres e um homem) foram situações que, 

pela primeira vez, se dirigiram aos serviços. Foram contabilizadas 812 diligências onde se inclui todo o trabalho 

de articulação com outras entidades, a diferentes níveis, com o objetivo de resolver questões práticas, inerentes 

a todo o processo.  

 

No âmbito do protocolo RSI acompanharam-se 137 famílias com programas de inserção assinados, tendo-se 

realizado 1058 visitas domiciliárias, 693 atendimentos técnicos e 565 contactos presenciais.  

 

O quadro de pessoal da CooperActiva, no final de 2015, sofreu alterações com a saída da assistente social Maria 

João Semedo, por razões de ordem pessoal, da equipa de protocolo RSI, tendo sido substituída por Tânia Mendes 

que anteriormente assumia funções de ajudante de ação direta. Em Outubro de 2015 ingressou na equipa Iris 

Santos como ajudante de ação direta para a equipa RSI, sendo educadora social de formação. 

Assim, o corpo de pessoal foi composto por: 

 Ana Paula Silva – assistente social, responsável pela Qualidade; 

 Andreia Fernandes - auxiliar de serviços gerais da Comunidade de Inserção; 

 Elsa Figueiredo - assistente social, diretora técnica da Comunidade de Inserção; 

 Iris Santos - ajudante de ação direta da equipa RSI (a partir de Outubro de 2015); 

 Maria João Semedo – assistente social da equipa RSI (até Setembro de 2015); 
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 Mário Jorge Silva - psicólogo, diretor técnico do Espaço V; 

 Marta Luz – psicóloga educacional da equipa de RSI; 

 Patrícia Baço– ajudante de ação direta da equipa RSI; 

 Raquel Gardete – ajudante de ação direta da equipa RSI; 

 Sandra Tomé – psicóloga, Comunidade de Inserção; 

 Tânia Mendes - ajudante de ação direta até Outubro de 2015 e assistente social da equipa RSI. 

 

Para além desta equipa, a CooperActiva conta com a participação ativa de Ana Cardoso, enquanto elemento da 

Direção e Herculina Miguez enquanto agente de educação da Comunidade de Inserção, em regime de 

voluntariado.  

 

Contou, também, com a prestação de serviços por parte de Isalina Monteiro e Marli Godinho, ao nível da 

dinamização do gabinete de apoio ao emprego e da realização de ações de formação de competências pessoais 

e sociais. 

 

Em Setembro de 2015 integrou a equipa José Sanches, através da medida do IEFP, Contrato Emprego Inserção+, 

assumindo funções ao nível da receção das pessoas que se dirigem à CooperActiva. Este elemento substitui, 

também, a auxiliar de serviços gerais na sua ausência. 

 

Todo o trabalho de organização contabilística, e de apoio de secretariado, foi assegurado por elementos do corpo 

de pessoal do CESIS, nomeadamente por José Carlos Amaral e Sandra Soares. Francisco Baptista, na qualidade 

de associado do CESIS, assegura a vertente de gestão financeira. 
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II. As Respostas Sociais Geridas pela CooperActiva 

 

2.1. Comunidade de Inserção 

 

2.1.1. A Comunidade de Inserção e os Objetivos da CooperActiva 

 

É nosso entender que a Comunidade de Inserção – Espaço Caminhos – concorre para o cumprimento dos 

seguintes objetivos da CooperActiva: 

 Desenvolver ações junto de crianças, jovens, adultos e idosos e suas famílias em situação de risco ou exclusão 

social, com vista à melhoria da sua qualidade de vida e inserção socioeconómica; 

 Concorrer para a promoção dos direitos de cidadania, nomeadamente através da facilitação do acesso à 

formação junto da população excluída; 

 Promover uma metodologia participativa de investigação-ação. 

 

2.1.2. Que utentes em 2015? 

 

Tal como está definido no seu regulamento interno, a Comunidade de Inserção dirige-se a pessoas e famílias em 

situação de exclusão social que necessitem ser apoiadas no seu percurso de inserção. 

 

No final do mês de Dezembro de 2015 a informação contida na base de dados da Comunidade de Inserção, 

permite dizer que foram acompanhadas 113 pessoas, num total de 94 agregados familiares. A estes/as clientes 

que foram acompanhados/as de forma próxima e regular, acrescem 177 situações de carácter pontual que, por 

esse facto, não deram origem à abertura de processo. 

 

O número de pessoas acompanhadas com processos abertos é inferior ao do ano anterior, 134 clientes em 2014. 

Contrariamente, o número de situações de carácter pontual teve um ligeiro aumento, de 162 para 177. No 

entanto, optou-se pela não abertura de processo dado serem situações de intervenção curta.  
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As pessoas que utilizaram os serviços da Comunidade de Inserção, em 2015, são maioritariamente do sexo 

feminino, perfazendo um total de 60 mulheres (53%) e 53 homens (47%) (Figura 1). Esta tendência mantem-se 

em relação ao ano anterior (em 2014, 53,73% utentes do sexo feminino e 46,90% do sexo Masculino). 

 

Figura 1 

Número de clientes no ano de 2015, por sexo (%) 

 

A distribuição dos/as clientes pelos diferentes grupos etários mantém-se, também, muito semelhante à de anos 

anteriores, evidenciando-se a forte presença da faixa etária compreendida entre os 26 e os 49 anos (50%) (ver 

Figura 2), seguindo-se o grupo dos menores de 25 anos (25%), e o grupo de pessoas com idades compreendidas 

entre os 50 e os 65 anos (22%). O grupo dos mais de 65 anos é aquele que menor expressividade tem (3%), 

como seria de esperar num serviço desta natureza. 

 

Assim sendo, as pessoas que recorrem à Comunidade de Inserção estão, maioritariamente, em idade ativa, o que 

é coerente com os problemas priorizados na sua intervenção. 
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Figura 2 

Número de clientes no ano de 2015, por idades (%) 

 

 

2.1.3. Donde provêm os/as clientes? 

 

Com base no quadro seguinte, e comparando a informação com anos anteriores, podemos afirmar que: 

 Há uma cada vez maior proximidade entre a Comunidade de Inserção e a população local – 68 pessoas (60%) 

vieram por iniciativa própria ou por indicação de familiares, vizinhos ou amigos/as – o que aponta para que e, 

cada vez mais, haja um conhecimento direto da existência do espaço e o seu reconhecimento enquanto recurso 

válido às necessidades da população. 

 Os outros serviços existentes nas instalações partilhadas com a Comunidade de Inserção são a segunda 

fonte de encaminhamento de utentes: 32 pessoas (28,5%) chegaram à Comunidade de Inserção através do 

protocolo do RSI e do CESIS/ Projeto Percursos Acompanhados. 

 

 Continua a existir margem para estreitar as relações da Comunidade de Inserção com as redes locais de 

parceria: 13 pessoas (11,5%) foram encaminhadas por outras instituições do concelho. 
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Tabela 1 

Proveniência dos clientes no ano 2015 

ENTIDADES Nº CLIENTES 

Iniciativa própria 35 

Familiares/Amigos/Vizinhos 33 

Cooperactiva Protocolo RSI 28 

Associação “A Partilha” 4 

CESIS - Percursos Acompanhados 4 

IHRU 3 

SAAI 2 

Junta Freguesia Águas Livres 2 

Paróquia Benfica 1 

ACARPS 1 

TOTAL 113 

 

 

2.1.4. Que problemas afetam os/as clientes? 

Em 2015, verificou-se que todas/os clientes que recorreram à Comunidade de Inserção apresentavam problemas 

económicos, de natureza vária e que associado a esses problemas estava, em 87% dos casos, uma situação de 

desemprego ou outros problemas de inserção profissional.  
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Estes valores espelham a realidade socioeconómica da população abrangida e estão, também, diretamente 

relacionados com a vocação da Comunidade de Inserção e, como tal, com a forma como este serviço é entendido 

pelos próprios parceiros e população.  

Não obstante a centralidade do emprego/desemprego, verificamos que se mantém o carácter multidimensional 

dos problemas apresentados pelos agregados familiares, em geral, sendo raras as situações em que se identifica 

uma única necessidade ou problema, o que justifica a metodologia de intervenção multidimensional e holística 

adotada pela Comunidade de Inserção. Assim, registam-se nestas pessoas e famílias também problemas de 

educação que remetem, em particular, para baixos níveis de instrução que, por sua vez, dificultam a inserção no 

mercado de trabalho; problemas ao nível da habitação, saúde e, outros, ainda que menos frequentes (ver Tabela 

2).  

 

Tabela 2 

Principais problemas identificados no ano 2015 

 

PRINCIPAIS PROBLEMAS IDENTIFICADOS Nº clientes 

Problemas económicos em geral 113 

Desemprego 94 

Problemas de educação em geral 57 

Problemas de habitação em geral 9 

Problemas de saúde em geral 8 

Problemas familiares em geral 5 

Problemas de justiça 5 

Outros problemas de inserção profissional 4 

Grandes encargos com a Habitação 2 

Problemas do foro psicológico 2 
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Deficiência 2 

Violência doméstica 1 

Problemas de proteção social 1 

 

 

2.1.5 Casos pontuais 

Em relação aos casos pontuais, 177 no total, 110 pessoas são do sexo feminino e 66 do sexo masculino, 

correspondendo a 304 sessões presenciais e a 343 desenvolvimentos/diligências. Relativamente ao ano anterior, 

e tal como foi mencionado, verifica-se um aumento significativo das pessoas que procuraram os serviços da 

Comunidade de Inserção de uma forma pontual (em 2014, 162 no total, correspondendo a 216 sessões). 

 

Estas pessoas, na sua grande maioria, vêm por sua iniciativa (123 pessoas) ou por indicação de 

familiares/amigos/vizinhos (37 pessoas). Também elas procuraram essencialmente apoio na área do Emprego, 

quer na Procura de Emprego (108 pedidos), quer na atualização/elaboração do Curriculum Vitae (22 pedidos). 

Outras respostas solicitadas com alguma relevância prendem-se com o contacto com outros 

parceiros/instituições/entidades (35 pedidos); acesso ao Portal da Segurança Social (34 pedidos); pedido de 

palavra-chave eletrónica Segurança Social e Finanças (26 pedidos), apoio no preenchimento da Declaração de 

IRS (25 pedidos); apoio no preenchimento de formulários/requerimentos (24 pedidos); 

fotocópias/digitalização/impressão de documentos (19 pedidos); apoio na redação de cartas/ofícios (12 pedidos); 

informação sobre os direitos/deveres (11 pedidos); marcação eletrónica/telefone Segurança Social/SEF (11 

pedidos); vários (16 pedidos).  

 

Grande parte das pessoas tem muito baixo nível de escolaridade, o que se apresenta como dificuldade acrescida 

no acesso aos direitos e cumprimentos dos deveres pelo que a Comunidade de Inserção constitui um serviço 

essencial neste tipo de resposta. 

 

 

Tabela 3 
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Desenvolvimentos/Diligências de casos pontuais no ano 2015 

DESENVOLVIMENTOS/DILIGÊNCIAS Nº  

Procura de Emprego 108 

Contato com parceiros/instituições/outras entidades  35 

Acesso eletrónico Portal da Segurança Social (Abonos, provas 

escolares, etc) 

34 

Pedido de palavra-chave eletrónica (Seg. Social, Finanças) 26 

Apoio no preenchimento declaração eletrónica IRS 25 

Apoio no preenchimento de formulários/requerimentos 24 

Atualização/Elaboração de CVs 22 

Fotocópias/digitalizações/Impressão de documentos 19 

Apoio na 10 redação de cartas /ofícios  12 

Informação sobre os direitos e deveres 11 

Marcações eletrónicas/telefone (Seg. Social/SEF) 11 

Acesso Portal das Finanças  6 

Leitura ofícios 3 

Acesso Portal da Saúde 3 

Outros 4 

TOTAL 343 

                    

 

 

2.1.6. Dos Objetivos da Comunidade de Inserção às Atividades Realizadas 
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Face aos problemas identificados procedeu-se à implementação das respostas que se julgaram mais eficazes e 

viáveis, aqui referidas como atividades. Como facilmente se depreende, cada uma destas atividades concorre 

para a satisfação dos objetivos de trabalho definidos para a Comunidade de Inserção, pelo que, para facilitar a 

integração destas informações, serão apresentadas as atividades de acordo com os objetivos para os quais 

concorrem. 

 

Objetivo 1 – Garantir a satisfação das necessidades básicas de alimentação e higiene das pessoas 

em situações de exclusão social. Neste sentido, a Comunidade de Inserção tem mantido três respostas de 

apoio à satisfação de necessidades básicas de sobrevivência: 

 Lavandaria. Em 2015 proporcionaram-se serviços de lavandaria (especificamente, lavagem e 

secagem da roupa) a 14 agregados familiares, tendo-se contabilizado uma média de 102 máquinas de 

roupa por mês, 54 correspondendo à lavagem e 48 à secagem, ou seja numa média de 5 por dia, num 

total de 1228 máquinas (652 de lavar e 576 de secar). Verifica-se um ligeiro acréscimo do número de 

máquinas relativamente ao ano anterior (1 156), assim como no número de agregados familiares (9, 

em 2014).  

 Balneário. Frequentaram os serviços de balneário, em 2015, 14 agregados familiares, 

correspondendo a 26 clientes, numa média de 35 banhos por mês perfazendo um total anual de 417. 

Houve um aumento relativamente aos números do ano anterior (em 2014, 22 utentes, numa média 

de 30 banhos por mês, perfazendo um total anual de 364).  

 Serviço de refeições. A Comunidade de Inserção abrangeu, com o serviço de refeições, 18 clientes, 

4 do sexo feminino e 14 do sexo masculino. Foram servidos, no ano, 2597 almoços, equivalentes a 

uma média de 216 refeições por mês, 10 refeições diárias. Constata-se um aumento do número de 

refeições servidas relativamente ao ano anterior (2133 almoços), mas um ligeiro decréscimo no 

número de pessoas abrangidas (19 pessoas).  

 

 

 

 

 

Objetivos 2 e 3 – Promover as capacidades dos indivíduos, no sentido de facilitar a sua integração 

social e profissional; Proporcionar apoio psicológico e social às pessoas e famílias de modo a 
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contribuir para o seu equilíbrio e bem-estar. Para o cumprimento destes dois objetivos que se relacionam, 

a Comunidade de Inserção tem vindo a desenvolver a seguinte atividade: 

. Acompanhamento Psicossocial. Apesar de todos os/as clientes beneficiarem deste serviço por ser 

transversal a todas as atividades, em 2015 foram acompanhados/as de uma forma mais consistente 25 

utentes com processo aberto, tendo-se realizado 293 sessões para o efeito, o que perfaz uma média de 

12 atendimentos por utente. Verificou-se um aumento do número de sessões realizadas relativamente 

ao ano anterior (146 sessões, em 2014).  

 

É no âmbito do acompanhamento que todas a atividades da comunidade de inserção se estruturam com 

base no diagnóstico realizado. Os problemas identificados anteriormente em sede de atendimento 

permitem traçar um plano individual com cada pessoa no sentido de atingir os objetivos definidos com a 

pessoa, tendo como prioridade a obtenção de um emprego a curto ou médio prazo. 

 

Para ultrapassar obstáculos relativos aos baixos recursos económicos foi contabilizado durante o ano de 

2015, apoio económico a utentes no valor de 2.055,20€ (medicamentos, produtos de higiene, produtos 

alimentares, eletricidade e água, títulos de transporte para respostas a entrevistas e deslocação no 

primeiro mês de trabalho, documentação). 

 

Objetivo 4 e 5 – Promover o desenvolvimento e a aquisição de competências pessoais e sociais e de 

perspetivação do futuro e Promover o acompanhamento e apoio das pessoas, quer na fase de 

aquisição de competências pessoais, sociais e profissionais, quer na fase do respetivo processo de 

autonomia. Dando cumprimento a estes objetivos, a Comunidade de Inserção realizou durante o ano de 2015 

as seguintes atividades: 

  Acompanhamento na Procura de Emprego. Durante o ano de 2015 foram apoiadas na procura de 

emprego 130 pessoas, o que se traduziu na dinamização das seguintes ações: 

 Grupo de Procura de Emprego “Um Clique, Uma Oferta”. Foi realizado um total de 

239 sessões. Este grupo funcionou de segunda a sexta, das 9h30 às 11h30/12h30, consoante as 

necessidades, sendo que em dois dos dias foi dada prioridade a beneficiários/as do Protocolo 

RSI, de modo a concretizarem o seu Plano de Inserção relativamente a esta área. 

Foram abrangidos um total de 130 clientes, 70 são do sexo feminino e 60 do sexo masculino, 31 

dos quais referenciados pelo Protocolo RSI. Obteve-se, assim, um total de 880 presenças, numa 

média de cerca de 4 clientes por sessão. No ano anterior realizou-se um total de 238 sessões, 

sendo abrangidos 130 utentes, num total de 879 presenças. 
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 Curso de Conhecimentos básicos de Informática. Teve início em Novembro de 

2014 um curso de conhecimentos básicos de informática, realizado em parceria com o projeto 

Percursos Acompanhados. Em 2015 abrangeu 6 utentes, tendo sido realizadas 44 sessões (às 

sextas das 11h às 12h), com um total de 126 presenças.  

 

 Bolsa de Emprego. Como estratégia para a integração dos/as nossos/as clientes no mercado 

de trabalho tem-se procurado estabelecer parcerias com algumas empresas. No ano de 2015 optou-

se pela participação da equipa do emprego na rede de empregabilidade "Atitude Emprego", do 

concelho da Amadora, no sentido de se procurar contornar o grande obstáculo da baixa escolaridade 

associada à falta de experiencia profissional do público com quem trabalhamos. O princípio 

orientador desta metodologia passa pela adequação do perfil das pessoas desempregadas a ofertas 

de trabalho específicas, podendo haver uma preparação ao nível das suas competências para dar 

resposta a determinadas tarefas. A participação da equipa na rede de empregabilidade tem como 

objetivo potenciar a criação de uma rede de entidades empregadoras e formação à medida, com 

base nos princípios do emprego apoiado e da metodologia dos percursos integrados de orientação, 

formação e inserção. 

 

Das 130 pessoas acompanhadas na procura de emprego, resultou a integração de 34 pessoas (26%) no mercado 

de trabalho. De salientar, no entanto, que 7 pessoas foram integradas 2 vezes no mercado, resultando assim em 

41 colocações.  

 

  Acompanhamento após a integração no mercado de trabalho. Dez pessoas 

tiveram um acompanhamento pela Comunidade de Inserção, após colocação em 

emprego, com vista à sua permanência em contexto laboral.  

 Acompanhamento na Procura de Formação. Foram integrados/as 33 clientes em 

ações de formação, 30 das quais foram realizadas pela própria CooperActiva; 24 foram 

ações dinamizadas, em conjunto, pela CooperActiva e pelo Projeto Percursos 

Acompanhados e 6 ao nível do curso de conhecimentos básicos de informática pela 

CooperActiva. 

 

Para além dos resultados anteriormente referidos, e na sequência do trabalho realizado, no ano de 2015, foram 

encerrados 51 processos (54%) referentes a 64 utentes. Destes últimos, são 56 os/as utentes que podem ser 
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considerados como casos resolvidos, ou de sucesso; 6 deixaram de comparecer e estão incontactáveis; 1 por 

mudança de residência; e, por último, 1 por falecimento. 

Ainda dos 94 agregados acompanhados durante o referente ano, 43 correspondem a processos que se 

mantiveram ativos no final do ano, transitando para 2016.  

 

2.2. Espaço V 

 

Violência Doméstica – A problemática central do Espaço V 

No ano de 2015 a CooperActiva deu continuidade ao trabalho iniciado em 2006, com uma equipa multidisciplinar 

a desenvolver o Serviço de Atendimento e Acompanhamento a Vítimas de Violência Doméstica de Cascais – 

Espaço V. 

 

O Espaço V realizou, em 2015, atendimento direto a vítimas de violência doméstica dois dias por semana. Já o 

atendimento telefónico bem como as diligências necessárias à resolução de cada caso decorreu ao longo de todos 

os dias uteis. O funcionamento do serviço contou com o apoio financeiro da Câmara Municipal de Cascais, tendo 

no final do ano sido aprovada uma proposta de acordo com a Segurança Social para, em conjunto com a CMC, 

manter o apoio e alargar a atividade do Espaço V. 

 

O atendimento e acompanhamento foram assegurados por um psicólogo e uma assistente social. Para as questões 

jurídicas contou-se com a colaboração de uma jurista. 

 

 

2.2.1. Os objetivos do Espaço V 

 

Recordando, os objetivos definidos para o Espaço V são:  
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 Realizar atendimento direto a vítimas de violência familiar; 

 Congregar as instituições disponíveis para facilitar respostas integradas e adequadas a cada 

situação; 

 Realizar ações de supervisão para técnicas/os das instituições locais que visem o desenvolvimento 

de competências e a resolução de problemas para lidar com a problemática da violência familiar. 

 

Durante o ano de 2015 o trabalho desenvolvido foi intenso e exigente em relação à equipa técnica disponível 

mas permitiu a consolidação do trabalho realizado e o reconhecimento do Espaço V como entidade 

especializada no trabalho com vítimas de violência doméstica, por parte das utentes e das instituições locais 

(tribunal, OPCs, Segurança Social e IPSSs várias), aprofundando, dessa forma, a persecução dos objetivos 

desta resposta. 

 

 

2.2.2. Dados do acompanhamento realizado 

 

O ano de 2015 contou com um aumento significativo de casos acompanhados no Espaço V continuando a 

tendência dos anos anteriores. Em relação a 2014 foram recebidos mais 25 casos novos, mantendo-se 18 

situações que transitaram do ano anterior dada a natureza dos processos de acompanhamento em curso. 

 

 

 

Tabela 4 - Número de casos de vítimas acompanhadas, segundo o ano 

Ano civil 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Total de 

processos 

50 61 74 74 94 118 

O
B

J
E

C
T

IV
O

S
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Novos 

processos 

38 44 59 55 75 100 

 

Como resulta da leitura do quadro anterior, a atividade do Espaço V chegou a mais pessoas, o que implicou um 

aumento não só do número de acompanhamentos realizados presencialmente mas também das diligências 

associadas a cada situação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguindo uma das características do fenómeno de violência doméstica, a maioria das pessoas que procuraram o 

Espaço V são do sexo feminino. Das 118 situações em acompanhamento apenas se encontra um homem. 

Tabela 5 – Idade das vítimas 

Idade Masculino Feminino 

até aos 19 anos 0 0 

Dos 20 aos 24 anos 0 3 

Ano 

2015 

118  Vítimas de Violência Doméstica 

acompanhadas no Espaço V, das quais 

100 correspondem a novas situações. 
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Dos 25 aos 29 anos 0 12 

Dos 30 aos 39 anos 0 37 

Dos 40 aos 49 anos 0 27 

Dos 50 aos 59 anos 0 17 

Dos 60 aos 69 anos 0 12 

Dos 70 aos 79 anos 1 5 

Dos 80 ou mais 

anos 0 4 
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A maioria das vítimas (64) tem entre 30 e 49 anos, como se pode ver pelo quadro anterior. O único homem 

acompanhado tem mas de 70 anos. 

Tabela 6 – Nacionalidade das vítimas 

Nacionalidade  Nº 

Portuguesa 97 

Europa Schengen 1 

Outros Países da Europa 4 

PALOP 7 

Outros Países Africanos 1 

América Central e do Sul 8 

 

Apenas onze vítimas têm nacionalidade estrangeira. Entre estas, destaca-se as de nacionalidade Guineense e 

Senegalesa por dificuldades acrescidas na comunicação e compreensão do sistema e por serem também das 

pessoas com mais baixos níveis de instrução. 
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Tabela 7 – Escolaridade das vítimas 

Nível de Escolaridade Nº 

< 1º Ciclo do Ensino 

Básico 12 

1º Ciclo do Ensino Básico 15 

2º  Ciclo do Ensino Básico 21 

 3º Ciclo do Ensino Básico 41 

Secundário 23 

Superior 6 

 

O nível de escolaridade das pessoas que foram acompanhadas no Espaço V situa-se, na sua maioria, ao nível do 

terceiro ciclo do ensino básico o que significa que concluíram a escolaridade obrigatória atendendo à idade. De 

referir, contudo, que 12 mulheres têm escolaridade inferior ao 1º ciclo e 15 saíram da escola logo após a sua 

conclusão. Estas, sendo pessoas com baixos níveis de instrução exigem um acompanhamento de maior 

proximidade.  

 

De destacar, ainda, que seis mulheres têm escolaridade superior o que apoia a ideia de que a violência doméstica 

é transversal setores da sociedade. 
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Tabela 8 - Situação face ao emprego das vítimas 

Situação face ao emprego Nº 

Trabalhadores/a a tempo inteiro 48 

Trabalhadores/a a tempo parcial 8 

Desempregados/as 42 

Reformados/as 15 

Pessoas em educação/ formação 5 

 

Quanto à situação face ao emprego, a maioria das vítimas está a trabalhar sendo que a maior parte se encontra 

a trabalhar a tempo inteiro. Para estas pessoas os processos em que se encontram envolvidas representam um 

grande esforço pessoal e um forte investimento de tempo para tratar de toda a burocracia que lhe está associada.  

 

Respeitando a sua situação como trabalhadoras o Espaço V tem procurado ajustar-se aos seus constrangimentos 

de horário e o atendimento foi realizado fora das horas de funcionamento regulares. 

 

 A maioria das situações acompanhadas diz respeito a uma violência em relações de intimidade, embora o número 

de casos de violência exercida sobre pessoas idosas por parte de filhos/as tenha também vindo a crescer. 

 

No total, foram contabilizadas 683 horas investidas em sessões de atendimento/ acompanhamento especializado 

em violência doméstica, o que significa que mais de metade do tempo da equipa afeta ao Espaço V se destinou 

a um trabalho de interface direto com as pessoas. Destas sessões: 

  452 foram de acompanhamento psicológico e de consulta psicoterapêutica; 

  231 sessões de acompanhamento social. 
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A natureza do trabalho (de índole social ou psicológica) realizado pela equipa define-se em conformidade com os 

pedidos das utentes. Como se pode deduzir dos números atrás apresentados a maior parte dos pedidos 

explicitados remetem para a necessidade de apoio psicológico, considerado fundamental para o processo de 

resolução do problema e empowerment da pessoa vítima. 

Em estreita complementaridade com o acompanhamento psicológico e social e, na sequência de um diagnóstico 

técnico, foram contabilizadas 812 diligências onde se inclui todo o trabalho de articulação com outras entidades, 

a diferentes níveis, com o objetivo de resolver questões práticas, inerentes a todo o processo. Neste âmbito, tem 

sido fundamental o contacto com os serviços do ministério público do tribunal de cascais, com a esquadra de 

investigação criminal do Estoril, tanto no que diz respeito à informação sobre direitos, como ao nível da obtenção 

de pareceres orientadores dos processos judiciais. Salienta-se, também, o apoio no preenchimento de formulários 

de apoio judiciário e outros documentos; a articulação com entidades como CPCJ de Cascais, IPSS várias, OPCs 

(GNR e PSP) e com a equipa de segurança social de Cascais. 

 

Na sequência do acompanhamento realizado foi contabilizado, durante o ano de 2015, a atribuição de apoio 

económico no total de 675,07€ (medicamentos, rendas, géneros alimentares, documentação, eletricidade e 

água, títulos de transporte) às pessoas que foram acompanhadas. 

 

De realçar, ainda, que o aumento de casos registados no Espaço V implica um trabalho que vai para além dos 

dois dias de atendimento direto ao público. Para além disso, o atendimento telefónico funcionou diariamente e 

tem-se multiplicado os contactos a que a equipa do Espaço V tem procurado sempre dar resposta. 

 

Se o atendimento presencial é a parte mais visível do trabalho, as diligências são algo que requerem muito tempo 

e empenho da equipa que, desta forma, teve que ultrapassar o dia previsto para diligências e utilizar muito mais 

do seu tempo. 
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2.2.3. Grupos de Discussão de Práticas 

Técnicos/as 

A criação de grupos de discussão de práticas foi uma atividade planeada no âmbito do Fórum Municipal de Cascais 

Contra a Violência Doméstica à qual se deu continuidade, em 2015, com a criação de um novo grupo. 

Com estes grupos, pretende-se pôr ao serviço das instituições do Concelho o conhecimento adquirido pela equipa 

do Espaço V, em matéria de violência doméstica, quer através da experiência direta no Espaço V, quer através 

da participação em vários projetos de investigação sobre o tema. Pretende-se, por outro lado, criar uma dinâmica 

de reflexão conjunta sobre casos que conduza a uma quebra do isolamento técnico, a um trabalho em parceria 

mais consistente e, em última instância, a uma melhor intervenção. 

 

De forma mais sistematizada os objetivos do Grupo de Gestão de Práticas são: 

 Possibilitar a partilha de experiências entre profissionais; 

 Refletir sobre as práticas de trabalho/intervenção com casos de violência doméstica; 

 Promover a formação contínua de profissionais das várias entidades que compõem o Fórum Municipal 

contra a Violência Doméstica. 

 

Esta atividade do Espaço V foi divulgada por todas as instituições do Fórum, pelo Conselho Local de Ação Social 

de Cascais e no seio das equipas de intervenção social da Câmara Municipal de Cascais. 

Participaram, em 2015, sete técnicas e um técnico das seguintes instituições: 

 Cascais Envolvente; 

 Agrupamento de Escolas da Parede; 

 ARESC; 

 MISP; 

 Bombeiros da Parede. 

 

Da avaliação realizada, resultou que 100% das pessoas consideraram as sessões de trabalho muito boas e que 

as mesmas podem contribuir para a melhoria da sua intervenção profissional. A avaliação realizada pode ser 

ilustrada pelos seguintes testemunhos recolhidos: 

“Sessões muito positivas nas partilhas de casos. Grupo muito bom e mediador excelente.” 
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“Trouxe muita informação útil para a minha intervenção, como abordar o assunto e o que abordar numa primeira 

vez.” 

“Contribuiu para dar ferramentas, para que, em situações de atendimento, consiga lidar melhor e de uma forma 

mais construtiva com a pessoa/situação.” 

“Perceber que há uma rede de suporte de apoio à intervenção com esta problemática. Fiquei com mais 

informação.” 

Relativamente a aspetos mais positivos e mais negativos das sessões, o referido como mais negativo foi o de não 

terem sido realizadas mais dinâmicas de role play, havendo sugestões nesse sentido: “Devia-se fazer um role-

play por sessão! Adorei!” 

Quanto aos aspetos positivos foram realçados: 

- O enquadramento ao tema; 

- O conhecimento de outras metodologias e formas de abordar o assunto; 

- A troca de informações e de experiência entre participantes; 

- O bom relacionamento no grupo e entre o grupo e o dinamizador. 

No que se refere à satisfação das expetativas apenas uma pessoa referiu que as sessões não corresponderam ao 

que esperava, tendo superado as mesmas por não estar à espera que fosse tão construtivo que a nível pessoal, 

quer a nível profissional. As pessoas que referem que as expetativas foram correspondidas apontam como aspeto 

principal o facto de se terem discutido casos reais e se ter utilizado uma abordagem muito operacional do tema. 

 

Quanto à duração das sessões consideram que foi adequada. Apenas uma pessoa considerou ter sido demasiado 

curta - “Muitos parabéns! Poderia haver mais do que 6 sessões.” 

 

OPC’s 

Iniciado no âmbito do projeto 3Ds – direitos e deveres pela dignidade, em 2014, o trabalho direto com os órgãos 

de polícia criminal do concelho de Cascais, teve continuidade no ano de 2015. 

Foram realizados quatro grupos de discussão de práticas com órgãos de polícia criminal, tendo abrangido cerca 

de 50 elementos que envolvem elementos da PSP e da GNR. Os elementos da GNR que participaram pertencem 

ao NIAV - Núcleo de Investigação e Apoio à Vítima e os da PSP são um grupo muito diferenciado. Participaram 



 

 

Código: Título: 

PG05 Relatório de Atividades 

Elaborado por: 

Equipas das Respostas Sociais / 
Presidente da Direção 

Aprovado por: 

Assembleia Geral 

Data da Elaboração: 

Março 2016 

Edição: 01 Pág. 24 / 42 

 

 

 

24 

sempre dois elementos de cada esquadra territorial e um elemento da investigação criminal, com estatutos e 

funções diversificadas com especial destaque para patrulheiros/as e elementos do Programa Integrado de 

Policiamento de Proximidade (PIPP). 

 

Da avaliação realizada com as forças policiais, uma escrita no final da sessão e outra oral recolhendo os vários 

contributos das/os participantes, foi notória a necessidade de partilha e de formação na área da violência 

doméstica, em particular, por parte dos elementos da PSP.  

 

Foi possível perceber, pela partilha das situações e da exposição de formas de atuação dos órgãos de polícia 

criminal, que ainda existem muitos preconceitos e estereótipos relativos ao perfil de vítima e de agressor o que 

pode contribuir para que, nem sempre, o fenómeno da violência doméstica seja entendido como crime. 

 

O trabalho com este grupo caracterizou-se, no início, por alguma resistência à participação. Porém, tal resistência 

foi-se esbatendo ao longo da sessão criando-se um clima de confiança que levou a que o trabalho realizado fosse 

considerado como muito positivo mas de curta duração.  

 

Da avaliação oral realizada percebe-se a necessidade destes elementos prosseguirem, de modo continuado, na 

compreensão do fenómeno; na compreensão da atuação de cada entidade e dos constrangimentos que se lhes 

são colocados.  

 

Ao nível dos constrangimentos foi enunciada a falta de apoio por parte do Ministério Público com repercussões 

na atuação dos órgãos policiais. A este propósito foi referido, nomeadamente, uma baixa aplicação da medida 

mais elevada de coação, a prisão preventiva.  

 

 

Tribunal 

Não sendo um grupo de discussão de práticas, criado a partir da divulgação do Espaço V, merece referência o 

trabalho realizado com o tribunal, durante 2015, ao nível da discussão de casos. 
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A pedido do Espaço V teve lugar, em janeiro de 2015, uma reunião com a senhora procuradora, coordenadora 

da Comarca Lisboa Oeste. Esta comarca surge da reorganização administrativa dos tribunais, onde Cascais foi 

incluído. Na reunião estiveram presentes as instituições integrantes do Fórum Municipal contra a Violência 

Doméstica de cascais, tendo resultado a disponibilidade do Ministério Público em participar numa reunião bimensal 

de discussão de casos, à semelhança do que já acontece em Sintra.  

Durante o ano de 2015, o Espaço V, participou em cinco reuniões de discussão de casos com o tribunal. 

 

2.2.4. Casa de Transição 

 

O Espaço V integrou o grupo de trabalho do Fórum sobre a temática da habitação que deu continuidade à 

necessidade identificada de criação de uma resposta habitacional para vítimas de violência doméstica cuja 

avaliação de risco seja baixa. 

Foram preparadas, instruídas e apresentadas três candidaturas, para realização das obras num apartamento a 

ser cedido pela Câmara Municipal de Cascais- Cascais Envolvente, aos seguintes programas: Fundo IKEA 

Colabora, Rock in Law-Call to Action e Fundação EDP, tendo esta última aprovado o pedido de financiamento. 

Foram realizadas reuniões várias para elaboração do projeto da Casa de Transição no seio do grupo de trabalho 

do Fórum e parcelarmente foi realizada uma reunião com a APAV. 

 

 

 

2.2.5. Trabalho com mulheres imigrantes Guineenses 

 

Decorrente do trabalho de informação e sensibilização com mulheres imigrantes Guineenses, acerca do crime 

da violência doméstica, e a pedido das mesmas, foi iniciado um trabalho de aproximação aos homens da 

comunidade em conjunto com o MISP- Projeto de mediadores interculturais em serviços públicos. Neste âmbito, 

foram programado duas sessões mas apenas uma foi concretizada dada a falta de participantes. 
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 2.2.6. Parcerias e outras atividades 

 

Desde o seu início que o Espaço V, para além da sua presença no Fórum Municipal de Luta Contra a Violência 

Doméstica. Nessa qualidade tem participado na divulgação de materiais e de produtos desenvolvidos, foi o caso 

da dinamização de sessões de divulgação do roteiro “Rede Segura”; tem também participado em sessões par a 

análise de casos práticos, tendo-se contabilizado seis, em 2015. 

 

Para além disso, o Espaço V tem procurado estreitar relações com as mais diversas entidades sendo a Rede Social 

um veículo fundamental. Neste sentido, o Espaço V: 

 Participou em todas as reuniões do CLAS – Conselho Local de Ação Social que foram realizadas; numa 

sessão de sensibilização sobre Violência no Namoro, preparada em conjunto com o Espaço S da 

Geração C, na Biblioteca Frei Gonçalo de Azevedo, em São Domingos de Rana (março de 2015); 

 Recebeu o CLAI - Centro de Local de Apoio ao Imigrante de Cascais, gerido pela Caritas Diocesana 

de Lisboa, que veio visitar o Espaço V para apresentação do trabalho realizado e das possíveis formas 

de articulação (março de 2015); 

 Foi realizada uma reunião, em Maio, com o Centro de Emprego de Cascais na pessoa da sua diretora 

e com o técnico atribuído às situações de VD, onde se apresentou o trabalho do concelho na área da VD 

e as necessidades do Espaço V relativamente à articulação nas situações de VD, no que se refere ao 

emprego e à formação. 

 Realizou uma reunião com a GNR de Alcabideche para apresentação do Espaço V, na sequência da 

alteração de chefias (maio de 2015). 

 

Sabendo que a divulgação do nosso trabalho é uma estratégia essencial de comunicação com pessoas e 

organizações foram levadas a cabo várias iniciativas nesse sentido: 

 Atualização da página de facebook do Espaço V, sobretudo como instrumento de comunicação com o 

exterior e de facilitação do acesso da informação às vítimas. 

 Apresentação do trabalho desenvolvido no Espaço V, nas V Jornadas da UCF Lisboa Norte – “Violência 

ao Longo do Ciclo de Vida”, no painel “Circuito de intervenção na violência: Detetar, Sinalizar, Intervir e 

Prevenir – perspetivas”. 

 

Breves conclusões 
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Nos últimos 10 anos o Espaço V tem conhecido um crescimento sustentável e permanente. Este crescimento 

revela-se quer no número de atendimentos diretos a vítimas quer no envolvimento com os outros atores locais, 

assumindo o Espaço V um carácter cada vez mais preponderante naquilo que é a necessidade de 

profissionalização e especialização no combate ao crime de violência doméstica. 

 

A equipa do Espaço V, nos últimos 10 anos, manteve-se sempre ativa na busca de fontes alternativas de 

financiamento que pudessem permitir o aprofundamento e alargamento do trabalho desenvolvido e depois de 

várias tentativas este trabalho foi bem-sucedido com o acordo alcançado com a segurança social mantendo-se 

a Câmara Municipal de Cascais como um parceiro fundamental no apoio a este serviço nascido no Fórum. 

 

Também em termos de atividades a equipa do Espaço V tem sempre ativamente procurado iniciativas 

inovadoras e que respondam a necessidades diagnosticadas quer de formação quer de divulgação e de apoio a 

outras instituições quer na criação de respostas inovadoras como o caso da casa de transição onde esteve 

profundamente envolvido. 

 

Por fim uma palavra para as pessoas vítimas que nos procuram e que encontram no Espaço V um serviço de 

proximidade. 

 

A maior parte das situações acompanhadas pelo Espaço V conseguem ter uma relação com o sistema judicial 

muito mais eficaz, a grande maioria termina a situação de violência ou fica mais alertada para os seus direitos 

podendo num futuro dar frutos para novas tentativas. As vítimas conseguem desta forma ter um novo olhar 

sobre si mesmas, sobre os seus direitos, sobre a sua vida e sobretudo sobre a sua capacidade de escrever o 

seu próprio futuro. 

 

2.3. Protocolo RSI 

2.3.1. O Protocolo RSI e os Objetivos da CooperActiva 

 

É nosso entender que o Protocolo RSI – concorre para o cumprimento dos seguintes objectivos da CooperActiva: 
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 Desenvolver ações junto de crianças, jovens, adultos e idosos e suas famílias em situação de risco ou exclusão 

social, com vista à melhoria da sua qualidade de vida e inserção socioeconómica; 

 Concorrer para a promoção dos direitos de cidadania, nomeadamente através da facilitação do acesso à 

formação junto da população excluída; 

 Promover uma metodologia participativa de investigação-ação. 

 

Foi, pois, nesse pressuposto que a CooperActiva aceitou o estabelecimento de um protocolo para 

acompanhamento de 100 famílias / processos RSI que vai na terceira fase de implementação (quinto ano). 

 

 

2.3.2. Dos Objetivos do Protocolo RSI às Atividades Realizadas 

 

Face aos objetivos previstos em protocolo – “Desenvolver acções de forma a garantir a inserção social dos 100 

agregados familiares beneficiários do RSI que conduzam à sua progressiva autonomia”; “Articular com o NLI de 

acordo com os procedimentos que por este vierem a ser definidos” – face, ainda, aos problemas e potencialidades 

identificadas em cada agregado, procedeu-se à implementação das atividades que se julgaram mais eficazes e 

viáveis, de acordo com os recursos disponíveis.  

 

O âmbito de intervenção vem coincidir com as diferentes áreas de vida das famílias (educação, emprego, saúde, 

habitação, proteção social e cidadania), procurando, sempre, realizar uma intervenção integrada e adequada a 

cada realidade.  

 

No decorrer do acompanhamento diário às famílias, houve necessidade de ajustar algumas ações, assim como 

realizar outras que não tinham sido inicialmente planeadas. 

 

Face ao diagnóstico realizado, e à semelhança de anos anteriores, as áreas do emprego e educação são aquelas 

em que existem maiores fragilidades/ problemáticas. No entanto, no decorrer do ano de 2015 a equipa investiu 

mais na área da saúde, comparativamente a anos anteriores e atendendo às crescentes dificuldades no acesso 

aos serviços de saúde.  
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Educação 

Na área da educação, um dos maiores desafios é a questão cultural. Sendo que 60% dos agregados familiares 

em acompanhamento é de etnia cigana, a cultura é com grande frequência enunciada para justificar uma saída 

precoce da escola, sobretudo no que diz respeito às raparigas. 

O acompanhamento escolar surge como estratégia fundamental para garantir a permanência das crianças na 

escola e o seu sucesso escolar. Em paralelo é essencial todo um trabalho constante de sensibilização dos/as 

encarregados/as de educação (EE) para um maior envolvimento no processo educativo das suas crianças. 

 

Relativamente às crianças, e para as mais pequenas, os objetivos definidos prenderam-se com a integração em 

creche e jardim-de-infância. Ao nível do 1º e 2ºciclos, o acompanhamento centra-se sobretudo num trabalho de 

grande proximidade com as famílias, atendendo aos elevados níveis de absentismo e de abandono escolar (cerca 

de 15% do total de crianças em acompanhamento) e, como se referiu, procura-se, antes de mais, prevenir o 

abandono.  

 

Ao longo do ano de 2015, foram desenvolvidas um conjunto de atividades, entre elas: 

 sessões com encarregados de educação, por um lado e com crianças e jovens crianças/jovens, por outro, 

com vista a uma sensibilização para a frequência da escola;  

 levantamento mensal de faltas dos meninos e meninas em acompanhamento, junto das diferentes 

turmas, como forma de se obter um maior controlo das frequências escolares;  

 reuniões com diretores/as de turma e professores/as; 

 implementação de programas de desenvolvimento de competências.  

 

Em todos os momentos se procurou acompanhar o desenvolvimento das aprendizagens e das assiduidades 

destas crianças/jovens, potenciando o seu percurso educativo e a aproximação dos pais e mães à escola. Esta 

intervenção apenas foi possível por ter sido criada uma relação de grande proximidade com a comunidade 

escolar. 

 

Em termos de resultados, considera-se que o investimento que a equipa tem feito na área da educação tem 

contribuído para uma maior valorização da escola, por parte de encarregados de educação e das próprias crianças 

e jovens. Ainda que as situações de crise familiar continuem a ser priorizadas em relação à escola, 

comparativamente a anos anteriores tem-se assistido a uma redução dos níveis de absentismo escolar (o 

absentismo rondava os 21% no ano de 2013, 16% no ano de 2014 e é de 15% em 2015).  
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Para além dos problemas com os mais novos, de acordo com o diagnóstico efetuado verifica-se uma percentagem 

muito elevada de pessoas com baixa escolaridade, sendo de evidenciar a elevada taxa de analfabetos (23%) e 

de pessoas com escolaridade inferior ou igual ao 2º ciclo (85%).  

Figura 3 

Número de pessoas no ano de 2015, por escolaridade (%) 

 

 

 

Perante o diagnostico, surge como estratégia central a integração dos/as utentes em ofertas formativas 

qualificantes. Assim, ao longo deste ano, procurou-se no âmbito do Núcleo Local de Inserção Amadora (NLI), 

identificar as reais necessidades e articular as mesmas com o Centro para a Qualificação e Ensino Profissional 

(CQEP), no sentido de se criarem ofertas formativas especificas para a população em acompanhamento. No caso 

de situações específicas, nomeadamente no caso dos/das jovens, optou-se por uma avaliação mais 

individualizada.  

 

Apesar de ainda persistir uma desvalorização da importância da capacitação e da melhoria de qualificações na 

construção de percursos profissionais, já se vai notando alterações no comportamento de algumas pessoas, que 

apesar de baixos índices de motivação frequentam ações de formação com assiduidade. No entanto, considera-

se que algumas fragilidades identificadas se manterão continuando a ser, para nós, focos de trabalho a priorizar. 

 

Emprego 

Na área do Emprego surge como principal constrangimento, para além da escassez de ofertas de emprego, o 

facto das situações de desemprego estarem associadas à baixa escolaridade e à ausência de experiência 

profissional. Estão em acompanhamento um total de 233 adultos em que apenas 9 exercem atividade profissional 

Este; 
Analfabetos; 

55; 23%

Este; 1º Ciclo  
; 97; 41%
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49; 21%
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e 193 estão desempregados. Constata-se que 182 pessoas em acompanhamento não têm experiência formal de 

emprego (94% dos/as desempregados/a).   

 

Assim, aposta-se na Procura Ativa de Emprego, em conjunto com a valência Comunidade de Inserção “Espaço 

Caminhos” e o Projeto Percursos acompanhados, promovido pelo CESIS e financiado pelo Programa Escolhas. A 

nossa intervenção com desempregados/as passa, numa fase inicial, pela realização de uma entrevista de balanço 

de competências individual, com o objetivo de encaminhar os/as utentes para emprego e/ou formação. Na fase 

seguinte, os/as utentes são integrados em formação modular, caso se verifique a necessidade de formação, 

apelidada “CSI - Consegues Ser Integrad@”, com o objetivo de promover o desenvolvimento de competências 

sociais e pessoais que potenciem a integração dos/as utentes no mercado de trabalho. Procurou-se, ainda, 

promover um reajuste de expectativas e o delinear de percursos formativos. Terminada a parte de formação 

modular em sala, os/as utentes foram encaminhados/as para a frequência do Gabinete de Procura Ativa de 

Emprego.  

 

No sentido de dar resposta à problemática das baixas qualificações, associadas à falta de experiencia profissional, 

este ano procurou-se formação no âmbito do Emprego Apoiado. O princípio orientador desta metodologia passa 

pela adequação do perfil dos utentes a ofertas de trabalho específicas, podendo o/a utente ser preparado ao nível 

das suas competências para dar resposta a determinadas tarefas. A CooperActiva integrou a rede de 

empregabilidade da Amadora “Atitude Emprego” que tem como objetivo potenciar a criação de uma rede de 

entidades empregadoras e formação à medida, com base nos princípios do emprego apoiado. 

 

Relativamente a esta área, tem-se registado algumas melhorias na capacitação dos/das beneficiárias/os para a 

procura autónoma de emprego e melhoria de competências de empregabilidade. Considera-se, no entanto, que 

se mantem como entrave as baixas qualificações e falta de experiência formal de emprego. O facto de não 

existirem ofertas educativas qualificantes que se adequem ao perfil da população em acompanhamento tem 

levado a que se perpetue esta situação. Contata-se que após esta participação grande parte do/as formandos/as 

apresenta maior facilidade na utilização das ferramentas necessárias para dar continuidade de forma mais 

autónoma à procura de emprego.  

 

No cômputo geral, é de salientar que, este ano, apesar dos grandes problemas associados ao desemprego, 

foram integradas profissionalmente 9 pessoas (no ano de 2013 foram integradas 21 e no ano de 2014, 9 

pessoas). 
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Saúde 

Na área da Saúde, continua a ser evidente a desvalorização na prevenção de cuidados de saúde aos vários níveis, 

verificando-se, a curto prazo, consequências nefastas para a saúde de adultos e crianças. Perante o diagnóstico 

realizado, a equipa investiu sobretudo em ações de sensibilização e de diagnóstico nas áreas da higiene oral, 

alimentação saudável e saúde da mulher.  

Por outro lado, a falta de médicos/as de família, constitui um entrave a todo o trabalho de sensibilização e 

orientação para práticas de cuidados de saúde primária. Da mesma forma que tem havido uma crescente 

dificuldade económica em fazer face às despesas com saúde (compra de medicação; aquisição de óculos e 

realização de tratamentos e colocação de próteses dentárias).  

A avaliação que a equipa faz da adesão dos/as utentes em ações desta área é bastante positiva, na medida que 

foi bastante significativa. Nomeadamente em ações como os rastreios de higiene oral e sensibilização para a 

vacinação.  

Para além destes aspetos de natureza qualitativa, consideramos importante, também, fazer uma síntese de alguns 

dados de execução da equipa considerados mais relevantes. Assim, ao longo do ano de 2015 foram negociados 

e assinados 137 contratos de inserção, num total de 130 famílias que estiveram em acompanhamento (111 que 

se mantêm em acompanhamento, 18 foram cessadas e 1 que foi transferida). Considerando a grande aposta da 

equipa num trabalho de proximidade e de atuação emergente foram realizados: 968 visitas domiciliárias, 732 

atendimentos e 555 contactos presenciais. 

 

Ou seja, em média, cada família foi contactada (entre atendimentos, contactos presenciais, visitas domiciliários 

ou acompanhamentos ao exterior) 2 vezes por mês. Destes contactos surgiram, ao longo do ano, a necessidade 

de serem elaboradas 103 informações sociais de alteração referentes ao nível de rendimentos e de composição 

de agregados familiares.  

 

À semelhança de anos anteriores foram criadas sinergias entre as entidades parceiras enumeradas. Assim, foram 

promovidos momentos de partilha e de planeamento de ações conjuntas. Ao longo do processo de intervenção 

foram realizadas cerca de 9 ações com outras entidades/ projetos que tocam nas diferentes áreas da vida 

(consultar quadro 7) e que vieram dar resposta a ações negociadas em Contrato de Inserção.   

 

Para além da apresentação dos resultados de cada uma das atividades realizadas, parece importante referir que 

foram cessadas 18 prestações e apresentar em seguida os respetivos motivos: 
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 Incumprimento Contrato de Inserção (CI) - 4 

 Rendimentos superiores por trabalho - 6 

 Rendimentos superiores – Pensão – 5 

 Desistência – 2 

 Fusão de agregado familiar- 1 
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III. Intervenção Comunitária 

Para além de todo o trabalho de desenvolvimento e consolidação de um trabalho em rede, a CooperActiva tem 

vindo a apostar, nos últimos anos, numa intervenção que visa a promoção de uma participação ativa das 

comunidades onde a CooperActiva desenvolve as suas respostas. 

3.1. Contrato Emprego Inserção + 

Foi realizada uma candidatura ao programa Contrato Emprego Inserção + do Instituto do Emprego e Formação 

Profissional, a qual foi aprovada. 

O objetivo geral desta candidatura foi acolher as pessoas de forma personalizada e individualizada, sendo os 

objetivos específicos: prestar informação básica sobre direitos e deveres; mediar conflitos que possam surgir; 

encaminhar para a técnica de referência, se necessário. 

A candidatura foi aprovada e o CEI+ teve início a 1 de Setembro de 2015 e terá a sua conclusão a 31 de 

Agosto, com a duração de 12 meses, tendo sido o José Sanches a pessoa selecionada para receção e 

atendimento ao público. 

Este projeto tem sido muito positivo para a CooperActiva, no que se refere ao acolhimento das pessoas, sendo 

referido por todas as trabalhadoras como uma mais-valia para o trabalho desenvolvido, em particular na 

amenização de potenciais conflitos. 

 

3.2. Rastrear para prevenir  

É um projeto de prevenção e diagnóstico precoce do VIH, Hepatites B e C e Sífilis e acesso aos cuidados de saúde 

promovido pela associação de Jovens Promotores de uma Amadora Saudável – AJPAS, em parceria com 

instituições várias na qual se inclui a CooperActiva.  

 

Constituem obrigações da AJPAS, no âmbito do referido projeto: 

a) Disponibilizar Ações de Formação em VIH e SIDA, Hepatites e Sífilis, a técnicos, mediadores e outros 

profissionais, voluntários e utentes da CooperACTIVA; 

b) Sensibilização de técnicos, mediadores e outros profissionais, voluntários e utentes da CooperACTIVA, 

para a necessidade e importância da realização dos rastreios; 

c) Disponibilidade para acompanhamento das equipas da CooperACTIVA, permitindo-nos a realização do 

rastreio junto das populações intervencionadas; 
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d) Aceitar a referenciação de pessoas encaminhadas pela CooperACTIVA, para a realização do rastreio e/ou 

outros serviços da AJPAS, no âmbito do VIH; 

 

Constituem obrigações da CooperACTIVA: 

a) Cedência de espaço para a realização do rastreio, em dia e horário de acordo com a disponibilidade e 

pertinência para este tipo de intervenção; 

b) Colaboração na divulgação do projeto; 

c) Identificar e encaminhar pessoas interessadas na realização do rastreio; 

d) Participar nas reuniões de parceiros. 

 

Durante este ano foi realizada uma reunião de parceiros dia 13 de Novembro para apresentação do projeto e 

assinatura dos protocolos com cada instituição parceira. 

 

O primeiro rastreio foi realizado em Novembro deste ano, no primeiro trimestre do projeto, tendo sido realizados 

69 testes nas instalações da CooperActiva (18 VIH, 18VHC, 18VHB, 18 Sífilis). 

 

3.3. Ações de sensibilização sobre a Violência no namoro 

Foram realizadas três sessões de sensibilização para a Violência no namoro, em turmas de 8º e 9ºano em 

colaboração com o CESIS, concretamente o Projeto Percursos Acompanhados E5 na Escola EB2, 3 Almeida 

Garrett e uma na CooperActiva. 

 

 

3.4. Prestação de Trabalho a Favor da Comunidade (PTFC) 

A CooperActiva recebeu, através da Direção Geral de Reinserção Social e dos Serviços Prisionais, três pessoas a 

cumprir pena substitutiva da pena de prisão consistindo na prestação de trabalho não remunerado com uma 

carga horária diferenciada entre os mesmos. 

 

3.5. 1ª Festa Comunitária – “CulturFest Alfragide” 

Em Setembro realizou-se a 1ª festa comunitária que associou várias entidades: CooperActiva, CAZA, CESIS, 

Centro Consolação e Vida, COMUZA, Junta de Freguesia de Alfragide e Pastoral dos Ciganos. Este evento teve 

como objetivo promover o envolvimento e convívio de toda a população do Bairro do Zambujal, num dia 

comunitário ao ar livre. A organização estruturou uma manhã desportiva, seguida de almoço comunitário e, da 

parte da tarde, um momento cultural. Foram apresentados talentos das diferentes instituições da organização, 
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de dança e de canto. Estiveram, ainda, presentes no auditório Rainha Santa Isabel, da Santa Casa da Misericórdia 

da Amadora 3 tunas de 3 instituições universitárias.  

 

3.6. Cinema de Rua  

Com o apoio do PAMA - Programa de Apoio ao Movimento Associativo do Município da Amadora realizaram-se 

sessões de Cinema de Rua. 

O objetivo foi a dinamização lúdica de um espaço público recentemente requalificado quebrando-se barreiras 

simbólicas entre diferentes zonas do bairro. Estas atividades de carácter lúdico possibilitaram um convívio 

saudável entre moradores/as e a aproximação de diferentes zonas do bairro. A concretização destas atividades 

contou com a participação da Associação CaZa. Foram realizadas 2 sessões de cinema ao ar livre. 

 

3.7. Prevenção dos Maus-Tratos na Infância  

No decorrer do mês de Abril, a CooperActiva e o CESIS - Projeto Percursos Acompanhados promoveram várias 

iniciativas em conjunto: 

• Dia 10 de abril: Laço Azul Humano, no pátio da escola do Agrupamento de Escolas Almeida Garrett; 

• Sessões sobre a Carta dos Direitos da Criança: 

 Dia 14 de abril: dirigiu-se a adultos com o objetivo dar a conhecer a Carta dos Direitos das Crianças, 

promovendo o conhecimento de cada um dos direitos e promover a reflexão acerca dos maus tratos e 

negligência; 

 Dia 15 de abril: dirigiu-se às crianças com idades entre os 8 e os 12 anos. Esta sessão teve como objetivo 

dar a conhecer a Carta dos Direitos das Crianças, promovendo o conhecimento de cada um dos direitos 

e refletindo acerca dos maus-tratos. 
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IV. Participações da CooperActiva em Redes de Parceria 

As Redes de Parceria são um elemento fundamental da intervenção da CooperActiva pois permitem continuar a 

assegurar uma variedade de serviços (parcerias operacionais), e criar inovação (parcerias de desenvolvimento). 

 

A CooperActiva integra as seguintes redes de parceria local: 

 Comissão Social de Freguesia de Alfragide; 

 Conselho Local de Ação Social da Amadora; 

 Conselho Local de Ação Social de Cascais; 

 Consórcio do projeto “Percursos Acompanhados”; 

 Fórum Municipal de Cascais Contra a Violência Doméstica; 

 Observatório Municipal de Violência da Amadora. 

 

V. Certificação de Qualidade 

 

A gestão da qualidade é, atualmente, um elemento-chave de qualquer organização. Um dos principais fatores de 

desempenho de uma organização é a qualidade dos seus serviços. Acompanhando essa tendência também a 

CooperActiva, iniciou em 2015, a implementação do Sistema de Gestão da Qualidade.  

 

A participação no Programa de formação – Gestão e Qualidade – Acrescentar valor no Sector Social, promovido 

pela Fundação Manuel Violante Academia de Gestão Social possibilitou iniciar os procedimentos com vista à 

implementação de um sistema de qualidade e à Certificação da CooperActiva. Ana Paula Silva participou, de 

Novembro de 2014 a Maio de 2015, em 10 sessões de formação, com a duração de 60 horas efetivas de formação 

em sala e 80 horas em trabalhos práticos.  

 

Contou-se, ainda, com a assessoria de Ana Torres (voluntária da Fundação Manuel Violante Academia de Gestão 

Social) que foi acompanhando a implementação do Sistema da Qualidade tendo-se realizado 11 reuniões de 

trabalho. 
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VI. Reclamações/Sugestões 

A CooperActiva recolhe e promove a formalização de sugestões/reclamações de qualquer uma das suas partes 

interessadas. O objetivo é que todas as sugestões/reclamações sejam tratadas com a devida importância, na 

perspetiva de se tratarem de oportunidades de melhoria, tendo em vista a maximização da qualidade dos serviços 

prestados.  

 

A CooperActiva instituiu uma Política de Sugestões e Reclamações de forma a garantir o tratamento uniforme. 

Neste sentido, o Livro de Reclamações e a Caixa de Sugestões são duas ferramentas que a CooperActiva tem ao 

dispor de todas as pessoas que utilizam os seus serviços. De registar que, no decorrer no ano de 2015, não houve 

qualquer registo de reclamações ou sugestões. No impresso disponível na caixa de sugestões foi registado um 

elogio. 

 

VII. Participação em Seminários e Conferências – formação interna 

Para a CooperActiva, a formação contínua das suas equipas constitui-se como uma mais-valia, permitindo por um 

lado, proporcionar e promover a qualificação do/a trabalhador/a e, por outro, assegurar a cada um/a o direito 

individual à formação permitindo reconhecer e valorizar a qualificação adquirida por cada um/a. 

  

Neste sentido, a formação contínua, auxilia no processo de permanente atualização de conhecimento e da 

realidade contextual onde as práticas podem ser refletidas e discutidas. 

  

No decorrer de 2015, as trabalhadoras participaram em 25 seminários e conferências que possibilitaram melhorar 

as suas competências profissionais e se constituíram como importantes momentos de formação: 

 

1º Colóquio da E3S “Partilhar Experiências de Gestão no 3º Setor”, Museu das Comunicações, 4 de 

dezembro 2015, Lisboa; 

Ação de Formação: Responsabilidades Parentais e a Escola, Associação Portuguesa para a Igualdade 

Parental e Direitos dos Filhos, 11 de Março de 2015, Auditório da Escola Secundária de Seomara da Costa 

Primo, Amadora. 
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Círculo de Encontros e Palestras da CPCJ da Amadora: Prevenção dos Abusos Sexuais, EB23 e Secundária 

Dr. Azevedo Neves, dias 6 e 13 de Maio de 2015, na, Bloco B sala 4, Damaia. 

Comunidades Ciganas e Diálogo Intercultural: Que estratégias para a intervenção?, CESIS-Centro de 

Estudos para a Intervenção Social, 14 e 15 de Dezembro de 2015, Lisboa. 

Conferência Inter-CPCJ: A Criança e o Direito a uma Comunidade Protetora, 30 de Abril de 2015, 

Auditório da Academia Militar da Amadora, Amadora. 

Conferência Impacto Social 2015, Auditório Montepio, 30 de junho 2015, Lisboa; 

Crianças e jovens em situação de particularidade vulnerabilidade, Centro de Estudos Judiciários, 17 e 

24 de Abril de 2015, Lisboa. 

Ciganos e Educação - Diálogo entre Académicos, Responsáveis Politícos, Profissionais no Terreno e 

Pessoas Ciganas, CIES-IUL/ISCTE-IUL e CEMRI Universidade Aberta, 23 e 24 de Março de 2015, ISCTE 

Lisboa. 

Encontro de trabalho: Uma abordagem a Mutilação Genital Feminina- Desafios para a 

Escola, Associação de Jovens Promotores de uma Amadora Saudável (AJPAS), 27 de Maio de 2015, Auditório 

da EB 2,3 Professor Pedro D'Orey da Cunha, Damaia. 

Formação “Resiland – Participation, Capacities and Resilience of Children on the Move against 

Trafficking and Exploitation”, CESIS – Centro de Estudos para a Intervenção Social, 3-7 junho 2015, 

Atenas, Grécia; 

Formação de Tecnicos/as em Emprego Apoiado: Inovação Social para Empregabilidade, Cooperativa 

RUMO, 23, 30 de Setembro e 7 de Outubro de 2015, Junta de Freguesia da Encosta do Sol, Amadora. 

FRA - Fundamental Rights in Europe, CESIS-Centro de Estudos para a Intervenção Social, 2 de dezembro 

de 2015, Auditório Atmosfera Montepio, Lisboa. 

Gestão de Dados Pessoais – Proteção e Privacidade, ENTRAJUDA - Associação para o Apoio a Instituições 

de Solidariedade Social, 12 de maio de 2015, Lisboa. 

 

II Encontro Hispano Luso de psicologia, Consejo General de la Psicología de España (COP), Ordem dos 

Psicólogos Portugueses (OPP), 2 e 3 de Outubro 2015, Santiago de Compostela, Espanha; 

III Jornada de Reflexão: Refletir sobre a Intervenção, 15 de Maio de 2015, no Auditório da Universidade 

Atlântica, Barcarena.  
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Programa Gestão e Qualidade, 10ª edição de Lisboa do Programa GQ Base, Fundação Manuel Violante, 

Centro de Formação Jerónimo Martins, Novembro 2014 – Abril 2015, Lisboa. 

Seminário de Divulgação do Projeto Resiland, CESIS – Centro de Estudos para a Intervenção Social, Hotel 

Zenit, 29 de outubro 2015, Lisboa; 

Sessão Formação/Informação: Lê mal, escreve mal, é disléxico? Departamento de Educação Especial do 

Agrupamento Vertical Almeida Garrett, 4 de Março de 2015, Alfragide. 

Violência Doméstica…Que Caminhos a Percorrer?, Secretaria Geral do Ministério da administração 

Interna, 18 de Novembro de 2015, Lisboa. 

Workshop “Empresas Sociais & Negócios Sociais”, Vieira de Almeida & Associados, Sociedade de 

Advogados, 26 de maio 2015, Lisboa; 

Workshop “Gestão de Compras para Instituições Sociais”, Fundação Manuel Violante, Centro de Formação 

Jerónimo Martins, 31 de março 2015, Lisboa; 

Workshop “Que respostas para combater o isolamento social nas pessoas idosas?” - Congresso 

Envelhecimento – do isolamento social à participação e coesão, ISEG, 30 de janeiro 2015, Lisboa; 

Workshop: Lei da Imigração, Câmara Municipal da Amadora – Projeto "Saber para Integrar”, 14 de Maio de 

2015, Amadora. 

Workshop: Psicologia Forense, Associação Portuguesa para a Igualdade Parental e Direitos dos Filhos, 20 de 

Março de 2015, Instituto Nacional de Medicina Legal, Lisboa. 

X Conferência do Dia Internacional para a Redução de Desastres Naturais, Câmara Municipal da 

Amadora, 13 de Outubro de 2015, Recreios da Amadora. 

 

 

Houve, ainda, a participação em 2 Tertúlias dinamizadas pelo CESIS - Centro de Estudos para a Intervenção 

Social: 

 Junho, no Parque Urbando do Zambujal, mais uma sessão de trabalho e reflexão conjunta com 

os/as seus/suas trabalhadores/as. Foram apresentados os trabalhos que estão a ser 

desenvolvidos no bairro do Zambujal, em termos da intervenção social e investigação/ação. 

Apresentaram-se as atividades, resultados e desafios encontrados na intervenção da 
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Comunidade de Inserção e da equipa do Protocolo RSI (ambos CooperActiva) e os desafios ao 

nível de território e da própria equipa do Projeto Percursos Acompanhados (CESIS). Em seguida, 

os presentes foram desafiados para uma reflexão/discussão apresentando propostas de melhoria 

e do que poderá vir a ser o futuro dos projetos apresentados. Apresentação da peça de teatro 

"Se te ama, não te agride". 

 Outubro, “Caixas, caixinhas de… sexo e género” levou o grupo a refletir sobre as “caixas” em 

que muitas vezes homens e mulheres são, logo à partida, colocados/as e as suas consequências 

diretas e indiretas. Foram observados números atuais que correspondem ainda a uma realidade 

que, muitas vezes, pensamos já ter sido – pelo menos, um pouco mais! – ultrapassada… Desde 

a comunicação social, às estruturas governamentais, aos hábitos sociais, às práticas familiares 

e aos pensamentos e ações individuais, se pode encontrar desigualdades de oportunidades e 

limitações relacionados com o género. Clarificaram-se conceitos, compreendeu-se o ponto de 

situação de Portugal e da Europa e pensou-se como é que cada um e uma poderá agir para 

promover a evolução positiva desta realidade. 

 


