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I. INTRODUÇÃO 

No ano de 2017, 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: “intervir em áreas de concentração de pobreza e de exclusão social 

orientando-se por uma perspetiva holística dos problemas, garantido direitos de cidadania e 

promovendo o desenvolvimento social das comunidades”. 

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.   

  Pessoas vítimas de violência doméstica, oriundas de meios económicos e sociais 

heterogéneos mas para quem a violência, na esfera doméstica, constitui um obstáculo aos 
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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 2017, na Comunidade de Inserção “Espaço Caminhos”, foram abrangidas 

232 pessoas, das quais 78 tiveram um acompanhamento regular mais próximo. Das 164 

situações de caráter pontual, correspondem a 414 diligências desenvolvidas (112 mulheres e 

52 homens). De 106 pessoas que procuraram o Gabinete de Apoio ao Emprego, foram 

integradas no mercado de trabalho 38 pessoas.  

No Espaço V, com três dias de atendimento por semana, acompanharam-se 106 pessoas 

(apenas 4 são homens) vítimas de violência doméstica, ao que correspondeu cerca de 672 

sessões de acompanhamento de psicologia clínica e 360 sessões de acompanhamento social. 

Foram contabilizadas 876 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 107 famílias, correspondendo a 246 adultos e 

174 crianças, tendo-se realizado 1049 visitas domiciliárias, 646 atendimentos presenciais e 

596 contactos presenciais.  

Ao longo de 2017, o quadro de pessoal da CooperActiva sofreu apenas uma alteração tendo 

esta ocorrido na Equipa do Protocolo de Rendimento Social de Inserção com a entrada de 

uma nova Ajudante de Ação Direta. Assim o quadro de pessoal integra os seguintes 

elementos: 

 Ana Paula Silva – assistente social, Comunidade de Inserção, responsável pela 

Qualidade; 

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

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

 Andreia Rosa - ajudante de ação direta da equipa RSI; 

 Mário Jorge Silva - psicólogo, diretor técnico do Espaço V; 

 Marta Luz – psicóloga educacional da equipa de RSI; 
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 Tânia Mendes - assistente social da equipa 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. 

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 e José Sanches ao nível da receção das pessoas, todos em regime 

de voluntariado.  

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. 

O ano de 2017 caracterizou-se, ainda, por um forte investimento na organização de toda a 

atividade desenvolvida, de modo a satisfazer os critérios de qualidade. Assim, já no final do 

de Fevereiro de 2018, ainda em fase de produção deste relatório, foi com satisfação que 

recebemos a informação, por parte da entidade certificado APCER, que a CooperActiva tinha 

reunido as condições necessárias à Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade pela 

norma ISO 9001:2015.  

Esta certificação é para a CooperActiva o reconhecimento daquilo que são os princípios 

orientadores da prática diária de todos e todas os/as profissionais, na procura diária de 

melhorar a sua prática e os seus procedimentos de modo a servir melhor quem necessita do 

apoio e utiliza os serviços da nossa instituição. 

Esta certificação aumenta a responsabilidade da CooperActiva e o desafio que nos é 

colocado na busca permanente de melhoria. 

Amadora, 29 março 2018 

A Direção Ana Cardoso 
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II. A ORGANIZAÇÃO 

A CooperActiva tem como missão intervir em fenómenos que se constituem como fatores de 

pobreza e/ou de exclusão social orientando-se por uma perspetiva holística dos problemas, 

garantindo o acesso a direitos de cidadania e promovendo o desenvolvimento de pessoas e 

comunidades. 

Durante o ano de 2017, a atividade da CooperActiva foi caracterizada, fundamentalmente, 

pela consolidação das dinâmicas e estratégias já iniciadas com o processo de Certificação da 

Qualidade, tendo-se reformulado os objetivos estratégicos:  

 OE 1 - Garantir um compromisso para uma política de qualidade apoiada na 

otimização das condições operacionais da CooperActiva e para a satisfação dos/as 

clientes e partes interessadas, adotando práticas inovadoras, estratégias de 

comunicação e divulgação eficazes, qualificando os/as trabalhadores/as e promovendo 

a participação ativa de todos e todas;  

 OE 2 - Melhorar o serviço prestado pela CooperActiva, no concelho da Amadora e 

Cascais, orientando-se por uma perspetiva holística dos problemas, garantindo direitos 

de cidadania com vista à melhoria da qualidade de vida e inserção social e económica; 

 OE 3 - Contribuir para a adequação dos sistemas formais, nomeadamente de 

educação e emprego, com vista a prevenir e minimizar situações e processos de 

exclusão; 

 OE 4 - Promover parcerias enquanto participante ativo, cooperando com os 

organismos e estruturas envolvidas, com vista a garantir a qualidade dos serviços a 

prestar; 

 OE 5 - Diversificar as Respostas Sociais da CooperActiva através da apresentação de 

candidaturas/propostas a diferentes entidades públicas/privadas com vista a uma 

maior sustentabilidade. 
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1. Sustentabilidade 

As parcerias 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). Neste sentido, umas das principais parcerias é a estabelecida 

com o CESIS – Centro de Estudos para a Intervenção Social, cooperante coletivo, que assume 

os serviços administrativos e financeiros das três respostas sociais da CooperActiva. 

As parcerias são ainda e, em muitos casos, uma fonte importante na sustentabilidade 

financeira, na cedência de espaços e na prestação de serviços pro bono, nomeadamente pela 

oferta de géneros destacando-se a parceria contínua com a Entreajuda (produtos de higiene e 

limpeza e outros). 

Também ao nível dos espaços onde funcionam as suas respostas a CooperActiva rentabiliza 

recursos, utilizando espaços cedidos pela Câmara Municipal da Amadora e a Câmara 

Municipal de Cascais. 

Em ocasiões mais pontuais, conta-se, ainda, com a cedência de espaços por parte de parceiros 

locais, como é o exemplo da Associação Recreativa CaZambujal. 

Consciente da importância do trabalho em rede a CooperActiva, durante o ano de 2017, 

participou ativamente nas seguintes estruturas de parceria local:  

 Comissão Social de Freguesia de Alfragide;  

 Conselho Geral do Agrupamento Vertical Almeida Garrett; 

 Conselho Local de Ação Social da Amadora;  

 Conselho Local de Ação Social de Cascais;  

 Fórum Municipal de Cascais Contra a Violência Doméstica. 

De natureza mais formal importa referir os Acordos de Cooperação com o Instituto de 

Segurança Social que viabilizam o trabalho desenvolvido no âmbito das diferentes respostas 

sociais: 
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 Acordo de comunidade de Inserção "Espaço Caminhos" para 30 pessoas; 

 Acordo para Atendimento a Vítimas de Violência doméstica para 50 pessoas; 

 Protocolo de Rendimento Social de Inserção para 100 famílias. 

Com uma perspetiva mais empreendedora, a Cooperactiva tem vindo a desenvolver esforços 

para apoiar um trabalho complementar à intervenção desenvolvida pelo CESIS junto de 

crianças e jovens com dificuldades de progressão escolar. Ampliou, assim, a parceria formal 

de longa data com o Projeto Percursos Acompanhados, através da dinamização dos Ateliers 

de Artesanato MIHA´s, onde se produziram, promoveram e venderam as bonecas com o apoio 

de várias pessoas voluntárias e das crianças e jovens, e da angariação de donativos 

individuais/empresariais. Para além da questão financeira, com estas vendas procurou-se 

desenvolver competências várias fundamentais ao sucesso escolar e profissional (espírito de 

iniciativa, capacidade de negociação, perspetivação do futuro) junto destas crianças e jovens. 

As verbas obtidas foram investidas em recursos para o desenvolvimento de atividades lúdicas 

e pedagógicas ao longo do ano. Deste modo, em 2017 pode-se contabilizar a venda de 600 

bonecas MIHA produzidas, o que somado aos donativos individuais e empresariais (24 

pessoas em nome individual e 2 empresas), perfez o valor de 6.008,79€. 

Este trabalho empreendedor e solidário junto das crianças e jovens do Projeto Percursos 

Acompanhados tem sido complementado pela receção de um valor anual referente à 

consignação do IRS à CooperActiva. Assim, em 2017 foi possível perceber que cada vez mais 

pessoas se tornaram sensíveis a esta causa, tendo-se recebido 1.383.91€ por esta via. 

Importa referir que, cada vez mais, se torna fundamental explorar novas formas de 

sustentabilidade para os fins descritos, bem como para melhorar e/ou especializar o tipo de 

resposta que se pretende disponibilizar à população. Como tal, a CooperActiva mantém uma 

postura ativa na procura e candidatura a propostas que vão surgindo nos diversos 

enquadramentos de financiamento público ou privado. Tal inclui, de igual modo, a 

candidatura a prémios que reconheçam as boas práticas implementadas e exploradas. 



     
 | Relatório de Atividades 

 

Página 9 / 65 

 
CooperActiva - Cooperativa de Desenvolvimento Social 
 

 
Por último, a sustentabilidade também se realiza através do conhecimento que as pessoas 

têm do que é realizado na CooperActiva, tendo a mesma, durante o ano de 2017, investido 

esforços para aumentar a sua visibilidade. Neste sentido, foi concluído o website institucional 

– www.cooperactiva.info . Manteve, ainda, as restantes páginas atualizadas como forma de 

comunicar para o exterior dando a conhecer as suas participações em diferentes eventos bem 

como o que se realizou dentro e fora “de portas”: página da CooperActiva no Facebook; 

Website do Espaço V; Espaço V no Facebook. 

O quadro seguinte reflete este esforço: 

Comunicação, Projetos e Parcerias Resultado 

N.º de visitas na estatística do wix do site da CooperActiva A criar histórico 

N.º de “novos amigos” da página facebook da CooperActiva 624 

Grau de satisfação dos parceiros 100% (CI – 7 respostas das quais 

86% muito satisfeitas | 14% 
satisfeitas | Espaço V – 11 respostas 
das 73% muito satisfeitas | 27% 
satisfeitas | PRSI – 9 respostas das 
quais 56% muito satisfeitas | 44% 
satisfeitas) 

N.º de novas parcerias 3 

Nº de candidaturas/propostas apresentadas 3 

Nº de candidaturas/propostas apresentadas aprovadas 1 

 

http://www.cooperactiva.info/
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2. A caminho da Gestão da Qualidade 

A certificação do Sistema de Gestão de Qualidade foi um marco importante na vida da 

CooperActiva. Permitiu-nos ir corrigindo falhas do sistema num quadro de responsabilidade e 

participação de todos e todas, proporcionando o reconhecimento e satisfação dos que 

connosco se relacionam ou procuram os nossos serviços: clientes, trabalhadores/as, parceiros 

formais ou informais, fornecedores e a comunidade em geral. 

Tendo por base a perspetiva da melhoria contínua, o relatório de atividades foi reformulado 

no sentido de ir ao encontro da Norma 9001:2015. 

Qualidade e Melhoria  Resultados 

Nº total de oportunidades de melhoria resultantes de reuniões, sugestões, 
reclamações, auditorias 

13 

Grau de satisfação dos/as clientes total (muito satisfeito e totalmente 
satisfeito) 

72% 

Cumprimento do programa de auditorias ao Sistema de Gestão da Qualidade 100% 

N.º de reclamações/sugestões registadas vs Número de 
reclamações/sugestões corrigidas 

1/12 Vs 

1/12 

Tempo médio de resposta a reclamações (dias) <1 semana 

Grau de satisfação com os fornecedores por parte da CooperActiva 100% (16,7% 

bom ; 83,3% 

muito bom) 

Nº de auditorias internas vs externas 1/1 

O apoio e suporte da CooperActiva na Gestão de Qualidade é um nível estratégico que se 

espera que dite o ritmo em que a Gestão da Qualidade atue para garantir a realização do que é 

necessário na procura da visão da CooperActiva. Resumidamente, pode-se observar os quadros 

resumo da eficácia da gestão. 
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Apoio e Suporte Resultados 

Nº de incumprimentos em vistorias aleatórias ou comunicadas na 
limpeza 

3 

Nº pedidos de manutenção corretiva equipamentos/espaço 4 

Nº de não conformidades 22 

Nº de ocorrências 2 

Nº áreas sensíveis 8 

Nº de oportunidades de melhoria 13 

Gestão de Recursos Humanos Resultados 

Grau de satisfação dos/as trabalhadores/as  87% 

Total de horas de formação 401 

Percentagem de trabalhadores/as que perfizeram as 35 horas de 

formação no ano  

75% 

Eficácia das ações de formação (escala 1-4/média) 3.3 

Nº de trabalhadores/as que receberam formação no ano 2017 9 

Nº de reuniões gerais de trabalhadores/as 3 

Taxa de participação na reunião geral de trabalhadores/as 67% 

Nº de reclamações referentes à quebra de confidencialidade dos dados 0 
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Da avaliação anual de 2017 obteve-se os seguintes resultados: 

OE Obj. Específicos Atividades Indicadores  Resultados 

 
 
 

OE1 

 
 
 

Introduzir oportunidades de 
melhoria resultantes de reuniões, 

sugestões, reclamações, auditorias, 
ao longo do ano de 2018 

Desenvolvimento e implementação das ações 
de melhoria previstas no relatório de 
atividades e diagnóstico organizacional 

Número de oportunidades de melhoria 
introduzidas  

13 

Implementação das recomendações decorres 
das auditorias interna e de acompanhamento 
pela APCER   

Nº de não conformidade / áreas 
sensíveis / oportunidades de melhoria 
identificadas 

22/8/5 

Tempo médio de definição da ação de 
melhoria, ação corretiva de não 
conformidades (dias) 

<1 mês 

 
 

Conhecer o grau de satisfação das 
várias partes interessadas: clientes; 

trabalhadores/as; parcerias; 
fornecedores relativamente às várias 

respostas sociais referente ao ano 
de 2017 

Realização dos questionários para avaliar o 
grau de satisfação dos/as clientes com as 
respostas sociais e em geral com a 
CooperActiva 

Nº de questionário recebidos; grau de 
satisfação dos/as clientes 

102 / 100% (10.8% satisfeito/a, 

23,5 muito satisfeito/a, 65,7 
excelente) 

Envio dos questionários online de avaliação 
para avaliar a satisfação trabalhadores/as  

Nº de questionário recebidos; grau de 
satisfação dos/as trabalhadores/as 

11 / 87% 

Envio dos questionários online de avaliação 
relativamente à CooperActiva para os 
parceiros 

Nº de questionário recebidos; grau de 
satisfação dos parceiros 

18 / 100% (94,1% muito 

satisfeitos e 5,9% satisfeitos) 

Realização da avaliação dos fornecedores em 
reunião geral de trabalhadores/as 

Grau de satisfação com os fornecedores 
por parte da CooperActiva 

100% (16,7% bom; 83,3% muito 

bom) 
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 Produção do relatório referente análise dos 
dados dos inquéritos sobre a satisfação das 
partes interessadas  

Relatório revisão pela gestão Sim 

OE 2 Responder dentro do tempo 
estipulado às reclamações e 

sugestões que chegam à 
CooperActiva 

Registo/tratamento sistemático das 
reclamações/sugestões com vista a resolução 
eficaz de eventuais não conformidades  

Tempo médio de resposta ao 
reclamante desde a receção da 
reclamação/sugestão  

< 1 semana 

OE1 | 
2| 

3|4|5 

Envolver todos e todas os/as 
trabalhadores/as no processo de 
melhoria contínua do sistema de 

Gestão e Qualidade bem como para 
partilha de informação, 

planeamento e avaliação de 
atividades das diferentes respostas 

sociais  

 
Realização de reunião geral de 

trabalhadores/as 

Nº de reuniões realizadas; 
Taxa de participação na reunião geral 
de trabalhadores/as 

3 / 67% 

OE1 Promover um processo de melhoria 
contínua, com objetivo de planear, 
implementar, monitorizar e avaliar 

todas as atividades que fazem parte 
do Sistema de Gestão e Qualidade 

 
Realização de reuniões da equipa da 

qualidade 

Nº de reuniões realizadas; nº de 
melhorias introduzidas 

3/5 
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Indicadores de Avaliação Resultados 

Processos de Chave 

 

 

 

 

 

PC01 

C
o

m
u

n
id

ad
e 

d
e 

In
se

rç
ão

 

Nº de pessoas que procuraram a Comunidade de Inserção – 

CooperActiva 

232 

Tempo médio entre o pedido e a admissão da pessoa < 1 semana 

Nº de casos pontuais 164 

Nº de diligências realizadas nos casos pontuais 414 

Nº de processos abertos/reabertos 33 

Nº de pessoas em lista de espera 0 

P
ro

to
co

lo
 R

SI
 Nº de atendimentos de diagnósticos realizados 151 

Nº de requerimentos iniciais assinados  13 

Nº de contratos de inserção celebrados 111 

Nº de requerimentos devolvidos à Segurança Social 2 

Es
p

aç
o

 V
 

Nº de pessoas novas 106 

 

PC02 

C
I 

 

Nº de pessoas acompanhadas  78 

Nº de agregados familiares acompanhados 69 

Valor dos apoios concedidos aos/às clientes (transporte, medicamentos, 

produtos de higiene…) 

3761.23€ 

Nº de reclamações referente ao serviço de atendimento e 

acompanhamento 

1 

R
SI

 

Nº de famílias acompanhadas 107 

Nº de pessoas acompanhadas 420 

Tempo médio de acompanhamento das famílias 5 anos 

Nº de visitas domiciliárias (AAD´S/TG´S) 1049 
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Nº contactos presenciais 596 

Nº de famílias autonomizadas 1 

Nº atendimentos técnicos 646 

Nº de processos cessados 37 

Es
p

aç
o

 V
 

Nº de pessoas acompanhadas de anos anteriores 28 

Nº de sessões de acompanhamento psicológico/psicoterapia 672 

Nº de sessões de acompanhamento social 360 

Nº de diligências realizadas 876 

 

 

 

PC03 

C
o

m
u

n
id

ad
e 

d
e 

In
se

rç
ão

 

Nº de sessões realizadas 233 

Nº de clientes que beneficiaram do gabinete de emprego 106 

Nº total de presenças no gabinete de emprego 1043 

Nº médio de clientes por sessão 5 

Nº de CV elaborados / atualizados  96 

Nº de respostas a ofertas de trabalho 1179 

Nº de títulos de transporte facultados para entrevistas 17 

Nº de clientes encaminhados para formação 14 

Nº de colocações no mercado de trabalho 38 

Nº de pessoas integradas no mercado de trabalho 29 

 

 

PC04 C
I 

Nº de clientes que utilizam o Serviço de Lavandaria 11 

Nº de máquinas de lavar roupa efetuadas 679 

Nº de máquinas de secar roupa efetuadas 679 

Nº de clientes que utilizam o serviço de Refeições 11 

Nº de Refeições servidas 1794 

Nº de clientes que utilizam o serviço de Balneário 17 
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Nº de Banhos tomados 555 

 

III. RESPOSTAS SOCIAIS 

A atividade da CooperActiva desenvolve-se em dois concelhos: Amadora e Cascais. 

Na Amadora desenvolve-se 2 das respostas sociais, a Comunidade de Inserção – 

Espaço Caminhos e o Protocolo Rendimento Social de Inserção. 

Em Cascais, desenvolve-se o Espaço V – Serviço de Atendimento a Vítimas de Violência 

Doméstica. 

A CooperActiva através das suas respostas sociais tem vindo a intervir nestes 

concelhos garantido direitos de cidadania e promovendo o desenvolvimento social das 

comunidades. 

Este ponto apresenta primeiramente e resumidamente o mapa de indicadores dos 

processos chave por resposta e os seus resultados. De seguida, apresenta-se um 

quadro resumo por resposta, nos quais estão encadeados os objetivos específicos, 

atividades, indicadores, resultados e os dados de suporte consultados bem como, uma 

leitura mais detalhada dos resultados alcançados no ano de 2017. 
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1. COMUNIDADE DE INSERÇÃO – ESPAÇOS CAMINHOS 

Criada há 12 anos, a Comunidade de Inserção "Espaço Caminhos", constitui uma 

resposta social integrada e holística, considerada no "bairro" como uma  grande mais-

valia para a população. 

Disponibiliza os mais variados serviços a pessoas em situação de pobreza e exclusão 

social, que por problemas de vária ordem, se encontram arredadas de uma vida digna, 

com mínimos básicos de subsistência.  

Na comunidade de inserção, as pessoas podem cuidar da sua higiene pessoal, obter 

uma refeição digna e lavar a sua roupa. A satisfação das necessidades básicas pode 

constituir-se como um ponto de ponto de partida para a sua inserção social e 

profissional. As pessoas que procuram a CI apesar do denominador comum - situação 

de desemprego, têm problemas a montante e a jusante diversos, que são 

equacionados com propostas de solução. Estas potenciais soluções são negociadas 

num plano individual em que se definem, com a pessoa, tarefas e responsáveis pela 

sua concretização. 

O acompanhamento individual pode englobar apoio em várias áreas: habitação, saúde, 

proteção social, educação/ formação, mas passa sempre pelo gabinete de apoio ao 

emprego. A participação em ações de formação de curta duração para 

desenvolvimento de competências de empregabilidade, têm-se revelado cruciais para 

uma procura de emprego, melhor sucedida, apesar das dificuldades do mercado de 

trabalho e do crescente desemprego. 

No quadro síntese é possível obter uma fotografia quantitativa da atividade realizada e 

seguidamente uma avaliação mais qualitativa com os resultados do trabalho 

desenvolvido no ano de 2017. 
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Intervir junto de 30 pessoas em situação de 
pobreza e exclusão social, através do 
atendimento e acompanhamento social e 
psicológico 

 

 

Atendimento 
| Acompanhamento 

individual ao/à 
cliente 

Nº de pessoas que procuraram a Comunidade de 
Inserção – CooperActiva 

238  

 

Processo Individual 
| Lista de Presenças 
IMP02.IT01.PC01 | 
Base de Dados | 
Títulos de 
Transporte 
IMP11.IT03.PC03 | 
Formulário para 
Sugestão  
e/ou Reclamação 
IMP01.PG03 | 
Questionário de 
avaliação 

 

 

Tempo médio entre o pedido e a admissão da 
pessoa 

<1 semana 

Nº de respostas pontuais 164 

Nº de novos processos abertos/reabertos 33 

Nº de pessoas em lista de espera 0 

Nº de pessoas acompanhadas com processo 78 

Valor dos apoios concedidos aos/às clientes 
(transporte, medicamentos, produtos de higiene…) 

3.7610,63€ 

Nº de agregados familiares 69 

Nº de reclamações/sugestões referente ao serviço 
de atendimento e acompanhamento 

1 

 
Lavandaria Nº de clientes que utilizam o Serviço de Lavandaria 11 Registo de 

Presenças 
IMP013.IT04.PC04 | 
Formulário para 
Sugestão  

Nº de máquinas de lavar roupa efetuadas 
679 
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1|2
|3 

 

Garantir a satisfação das necessidades 
básicas de alimentação e higiene a 30 
pessoas em situações de pobreza e 
exclusão social 

Nº de máquinas de secar roupa efetuadas 
679 

e/ou Reclamação 
IMP01.PG03 | 
Questionário de 
avaliação 

Grau de satisfação dos/as clientes com o serviço de 
lavandaria 

100%  
(75% bom | 

25% excelente) 
Nº de reclamações/sugestões referente ao serviço 
de lavandaria 0 

Serviço de refeições  Nº de clientes que utilizam o serviço de Refeições 11 Registo de 
Presenças 
IMP013.IT04.PC04 | 
Formulário para 
Sugestão  
e/ou Reclamação 
IMP01.PG03 | 
Questionário de 
avaliação 

Nº de Refeições servidas 
1794 

Grau de satisfação dos/as clientes com o serviço de 
refeição 100%  

Nº de reclamações/sugestões referente ao serviço 
de refeições 0 

Balneário Nº de clientes que utilizam o serviço de Balneário 17 Registo de 
Presenças 
IMP013.IT04.PC04 | 
Formulário para 
Sugestão  
e/ou Reclamação 
IMP01.PG03 | 
Questionário de 
avaliação 
 

Nº de Banhos tomados 
555 

Grau de satisfação dos/as clientes com o serviço de 
banhos 100% 

Nº de reclamações/sugestões referente ao serviço 
de banhos 0 

 
1|2
|3 

Apoiar 30 pessoas /mês desempregadas na 
procura ativa de emprego 

“Um Clique - Uma 
Oferta” 

Nº de sessões realizadas 233 Candidatura a 
Anúncios de 
Emprego 
IMP10.IT03.PC03 | 
Formulário para 

Nº de clientes que beneficiaram do gabinete de 

emprego 

106 
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  Nº médio de clientes por sessão 5 Sugestão  
e/ou Reclamação 
IMP01.PG03 | 
Questionário de 
avaliação 

 

 

Nº de CV elaborados / atualizados  96 

Nº de respostas a ofertas de trabalho 1179 

Nº de títulos de transporte facultados para 

entrevistas 

17 

Nº de clientes encaminhados para formação 0 

Nº de colocações no mercado de trabalho 38 

Nº de pessoas integradas no mercado de trabalho 29 

Grau de satisfação dos/as clientes com o serviço 

prestado no Gabinete de Emprego 

100%  

(16.5% regular 
| 16.5% | bom 

| 67% 

excelente) 

Nº de reclamações/sugestões com o serviço 
prestado no Gabinete de Emprego 

0 

1|2
|3 

Realizar 2 ações de formação para 
desenvolver competências de 
empregabilidade junto de 16 pessoas em 
idade ativa 

 
Programa “Orienta-

te” 

Nº de sessões realizadas de promoção e 

desenvolvimento de competências 

7 Formulário para 
Sugestão  
e/ou Reclamação 
IMP01.PG03 | 
Questionário de 
avaliação | Grelha 
de Competências 

Nº de pessoas que participaram 10 

Taxa de participação nas sessões 100% 
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 Grau de satisfação dos/as participantes 76% 

1|2
|3 

Estabelecer parcerias com cerca de 3 
empresas, com o objetivo de criar uma rede 
de contactos de futuros empregadores 

Programa “Teia” Nº de empresas parceiras  
 
 

5 Questionário de 
avaliação 

Nº de pessoas integradas em mercado de trabalho 
através da parceria 

4 

Grau de satisfação das empresas face ao serviço 
prestado pelo Gabinete de Emprego 

100% 

1|2
|3 

Apoiar pessoas adultas na efetivação dos 
seus direitos 

ADVOCACY Nº de casos pontuais atendidos 164 Questionário de 
avaliação |  

Nº de diligências realizadas nos casos pontuais 414 

 1|2
|3 

Capacitar com conhecimentos básicos de 
informática 12 pessoas 

Grupo aberto de 
competências 

básicas de 
informática 

Nº de pessoas que participam da comunidade 3 Questionário de 
avaliação | Registo 
de presenças 

Nº de sessões de competências básicas 42 

Nº total de presenças  85 
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1.1 Que clientes em 2017? 

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 ano de 2017, 232 pessoas procuraram os serviços da Comunidade de Inserção. 

Foram acompanhadas de uma forma próxima e regular 78 clientes, num total de 69 

agregados familiares, tendo sido abertos/reabertos 33 novos processos. Das 164 

situações de carácter pontual, 10 deram posteriormente origem abertura de processo.  

O tempo médio entre a apresentação do pedido de atendimento e a sua resposta foi, 

em geral, inferior a uma semana, tal como proposto no Plano de Atividades, à exceção 

dos pedidos para o Serviço de Lavandaria. 

O número de pessoas acompanhadas com processos abertos foi inferior ao do ano 

anterior, 99 clientes em 2016, o número de clientes apresentando situações apenas de 

carácter pontual, 153 no ano anterior.  

Os/as clientes que utilizaram os serviços da Comunidade de Inserção dando origem à 

abertura de processo, em 2017, são maioritariamente do sexo feminino, perfazendo 

um total de 47 mulheres (60%) e 31 homens (40%) (Gráfico 1). Estes números são 

muito semelhantes aos do ano anterior, 62% e 38%, respetivamente. 
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Gráfico 1 - Número de clientes no ano de 2017, com processo aberto, por sexo (%) 

Feminin
o

60%

Masculin
o

40%

 

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 (52,5%) (ver Figura 2), seguindo-se o 

grupo de pessoas com idades compreendidas entre os 50 e os 65 anos (33%) e o grupo 

dos menores de 25 anos (11,5%). 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. 

Gráfico 2 - Número de clientes no ano de 2017, com processo aberto, por idades (%) 

 

 



     
 | Relatório de Atividades 

 

Página 24 / 65 

 
CooperActiva - Cooperativa de Desenvolvimento Social 
 

 
 

Continua a verificar-se um grau de escolaridade consideravelmente baixo, sendo que 

46% dos clientes tem o 4º ano ou menos (dos quais, 9% não tem qualquer 

escolaridade), 18% mais do que o 4º ano e menos do 9ºano, 24% têm o 9º ano e, 

apenas 9%, têm o 12º ano de escolaridade (Gráfico 3).  

Gráfico 3 - Número de clientes no ano de 2017, com processo aberto, por grau de 

escolaridade (%) 

 

Relativamente à ocupação dos clientes que procuraram a Comunidade de Inserção, 

com processo aberto, verifica-se que a grande maioria, 80%, estão desempregados. O 

grupo com menor expressividade é o dos estudantes – 1%. Empregados em part-time 

e reformados têm representam apenas 19% do total, 9 e 10%, respetivamente. 

Gráfico 4 - Número de clientes no ano de 2017, com processo aberto, por ocupação 

(%) 
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1.2 Donde provêm estes/as clientes? 

Com base no quadro seguinte (tabela 1), e comparando a informação com anos 

anteriores, podemos afirmar que: 

 Se mantem uma tendência de uma grande proximidade entre a Comunidade de 

Inserção e a população local, 65% dos clientes vieram por iniciativa própria ou por 

indicação de familiares, vizinhos ou amigos/as. 

 Os outros serviços existentes nas instalações partilhadas com a Comunidade de 

Inserção, mantêm-se como a segunda fonte de encaminhamento de clientes: 23% 

chegaram à Comunidade de Inserção através do protocolo 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: 12% foram encaminhadas por outras instituições. De 

salientar, que de acordo com o Plano de Atividades, 100% dos casos encaminhados 

pelos parceiros foram respondidos. 

Gráfico 5 - Proveniência dos clientes no ano 2017 (em %), com processo aberto 
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Tabela I - Proveniência dos/as clientes no ano 2017, com processo aberto 

ENTIDADES Nº CLIENTES 

Iniciativa própria 30 

Familiares/Amigos/Vizinhos 21 

Cooperactiva - Protocolo RSI 17 

Associação “A Partilha” 2 

Junta Freguesia Águas Livres 2 

Segurança Social da Amadora 2 

IHRU 1 

SAAI 1 

CESIS - Percursos Acompanhados 1 

ACARPS 1 

TOTAL 78 

 

1.3 Que problemas afetam estes/as clientes? 

Em 2017, verificou-se que 95% clientes que recorreram à Comunidade de Inserção 

apresentavam problemas económicos, de natureza vária e que associado a esses 

problemas estava, em 81% dos casos, uma situação de desemprego ou outros 

problemas de inserção profissional.  

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.  
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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 2017 

PRINCIPAIS PROBLEMAS IDENTIFICADOS Nº clientes % de clientes com 

determinado problema 

Problemas económicos em geral 74 95% 

Desemprego 61 78% 

Problemas de educação em geral 31 40% 

Problemas de saúde em geral 10 13% 

Problemas de habitação em geral 6 7% 

Grandes encargos com a Habitação 3 4% 

Deficiência 3 4% 

Problemas de justiça 2 3% 

Outros problemas de inserção profissional 2 3% 

Doença mental 2 3% 

Problemas familiares em geral 2 3% 

Alcoolismo 2 3% 

Problemas de proteção social 1 1% 

Ausência de domicílio fixo 1 1% 

Problemas do foro psicológico 1 1% 

 
 

1.4 Casos pontuais? 

As situações de carácter pontual, 164 no total, correspondem a 414 

desenvolvimentos/diligências. Estas pessoas são maioritariamente do sexo feminino 

(112, e 52 do sexo masculino) mantendo a tendência dos clientes com processo 

aberto.  
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Gráfico 6 - Número de clientes no ano de 2017, casos pontuais, por sexo (%) 

 

Os clientes pontuais, apesar de maioritariamente em idade ativa, e, contrariamente 

aos clientes com processo aberto, demonstram alguma expressividade nos extremos 

(<25 e >65) como poderemos verificar na Gráfico 7. 

 

Gráfico 7 - Número de clientes no ano de 2017, casos pontuais, por idade (%) 

 

 

A escolaridade dos clientes pontuais é muito semelhante à dos clientes com processo 

aberto. Verifica-se um grau de escolaridade consideravelmente baixo, sendo que 43% 

dos clientes tem o 4º ano ou menos (dos quais, 12% não tem qualquer escolaridade), 

21% mais do que o 4º ano e menos do 9ºano, 22% têm o 9º ano e, apenas 9%, têm o 

12º ano de escolaridade (Gráfico 8).  
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Gráfico 8 - Número de clientes no ano de 2017, casos pontuais, por grau de 

escolaridade (%) 

 

Relativamente à ocupação dos clientes que procuraram a Comunidade de Inserção, de 

uma forma pontual, verifica-se que a maioria estão desempregados, 63%. 

Empregados, em full-time ou part-time, representam 18% e 4%, respetivamente. 

Reformados/as representam 10% dos clientes e estudantes apenas 5%. 

Gráfico 9 - Número de clientes no ano de 2017, casos pontuais, por ocupação (%) 

 

Estas pessoas e, tal como se verifica nos clientes com processo aberto, na sua grande 

maioria, vêm por sua iniciativa (108 pessoas). Também surgem por indicação de 

familiares/amigos/vizinhos (40 pessoas), através da própria Instituição – Protocolo RSI 

(9 pessoas) ou por entidades parceiras (7 pessoas). 
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Tabela 3 - Proveniência dos/as clientes no ano 2017, casos pontuais 

ENTIDADES Nº CLIENTES 

Iniciativa própria 108 

Familiares/Amigos/Vizinhos 40 

Cooperactiva - Protocolo RSI 9 

Associação “A Partilha” 2 

Junta Freguesia Alfragide 1 

Centro de Saúde 3 

Pastoral dos Ciganos 1 

TOTAL 164 

 

Procuram essencialmente apoio na área do Emprego, quer na Procura (132 pedidos), 

quer na atualização/elaboração do Curriculum Vitae (58 pedidos). Para além disso, na 

área do apoio social, procuram ajuda no acesso eletrónico Portal da Segurança Social - 

Abonos, provas escolares, etc (47 pedidos), apoio no preenchimento de 

formulários/requerimentos (34 pedidos), fotocópias/digitalizações/impressão de 

documentos (24 pedidos), contato com parceiros/instituições/outras entidades (24 

pedidos), marcações eletrónicas/telefone (Seg. Social/SEF) (22 pedidos). Outras 

respostas solicitadas com alguma relevância prendem-se com informação sobre os 

direitos e deveres (18 pedidos), apoio na redação de cartas /ofícios (16 pedidos), 

pedido de palavra-chave eletrónica (Seg. Social, Finanças) (15 pedidos), acesso ao 

Portal da Saúde/Pedido de Isenção (8 pedidos), acesso Portal das Finanças (6 pedidos), 

apoio no preenchimento declaração eletrónica IRS (5 pedidos). Outros pedidos de 

menor relevância, prendem-se com a leitura de ofícios (2 pedidos), apoio económico (1 

pedido), acesso ao e-mail (1 pedido) ou banho (1 pedido) (ver tabela 4). 

Grande parte destas 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. 
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Tabela 4 - Desenvolvimentos/Diligências de casos pontuais no ano 2017 

DESENVOLVIMENTOS/DILIGÊNCIAS Nº  

Procura de Emprego 132 

Atualização/Elaboração de CVs 58 

Acesso eletrónico Portal da Segurança Social (Abonos, provas 
escolares, etc) 

47 

Apoio no preenchimento de formulários/requerimentos 34 

Fotocópias/digitalizações/Impressão de documentos 24 

Contato com parceiros/instituições/outras entidades 24 

Marcações eletrónicas/telefone (Seg. Social/SEF) 22 

Informação sobre os direitos e deveres 18 

Apoio na redação de cartas /ofícios  16 

Pedido de palavra-chave eletrónica (Seg. Social, Finanças) 15 

Acesso ao Portal da Saúde (Pedido de Isenção) 8 

Acesso Portal das Finanças  6 

Apoio no preenchimento declaração eletrónica IRS 5 

Leitura ofícios 2 

Apoio económico 1 

Acesso e-mail 1 

Banhos 1 

TOTAL 414 
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2. Dos objetivos da comunidade de Inserção às Atividades realizadas 

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 2017 proporcionaram-se serviços de lavandaria (especificamente, lavagem e 

secagem da roupa) a 11 agregados familiares, tendo-se contabilizado uma média de 

113 máquinas de roupa por mês, ou seja numa média de 5 por dia, num total de 1358 

máquinas (679 de lavar e 1201), mas um ligeiro decréscimo no número de agregados 

familiares (13, em 2016).  

 Balneário 

Frequentaram os serviços de balneário, em 2017, 15 agregados familiares, 

correspondendo a 17 clientes, numa média de 46 banhos por mês perfazendo um total 

anual de 555. Houve um aumento significativo do número de banhos relativamente ao 

ano anterior (em 2016, 18 clientes, numa média de 30 banhos por mês, perfazendo um 

total anual de 353).  
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 Serviço de refeições 

A Comunidade de Inserção abrangeu, no serviço de refeições, 11 clientes. Foram 

pedidos 1808 almoços, dos quais apenas 1794 foram servidos (esta diferença refere-se 

a faltas não avisadas atempadamente), equivalentes a uma média de 150 

refeições/mês, 7 refeições/dia. Constata-se um decréscimo do número de refeições 

servidas relativamente ao ano anterior (2413 almoços), assim como no número de 

pessoas abrangidas (15).  

De uma forma geral, podemos verificar que o número de clientes/mês, por serviço, e 

no total das três respostas, variou entre 20 e 26 (ver gráfico 10), numa média de 23 

clientes/mês. De salientar, no entanto, que o mesmo cliente poderá usufruir, ou não, 

de mais do que um serviço em simultâneo.  

Gráfico 10 - Número de clientes, por mês, que usufruem de cada um dos Serviços de 

Necessidades Básicas 
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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 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: 

 

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 2017 as 

seguintes atividades: 

 Acompanhamento na Procura de Emprego.  

Tendo em vista a Procura de Emprego, dinamizaram-se as seguintes ações: 

 Grupo de Procura de Emprego “Um Clique, Uma Oferta” 

Este grupo funcionou de segunda a sexta, das 9h00 às 12h00, num total de 233 

sessões. Foram abrangidos 106 clientes. Obteve-se, assim, um total de 1043 presenças, 

numa média de cerca de 5 clientes por sessão. Tendo sido elaborados e/ou atualizados 

96 Curriculum Vitae e registadas 1179 respostas a ofertas de emprego. No ano 

anterior, realizou-se um total de 244 sessões, sendo abrangidos 95 clientes, num total 

de 1164 presenças. De salientar, que apesar do número de pessoas que nos 

procuraram para procura de emprego ter aumentado ligeiramente face a 2016, o 

número de presenças diminui ligeiramente.  
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 Bolsa de Emprego 

Numa estratégia para a integração dos/as nossos/as clientes no mercado de trabalho 

tem-se procurado estabelecer parcerias com algumas empresas. No ano de 2017 

foram estabelecidas 3 novas parcerias com empresas de trabalho temporário – 

Restaurante “Memórias Fatiadas”, Multipessoal e RedEmprega Lisboa – e, para além 

disso, manteve-se a participação da equipa do emprego na rede de empregabilidade 

"Atitude Emprego", do concelho da Amadora, tendo ocorrido alguma articulação, no 

sentido do encaminhamento para ofertas de trabalho. 

Para a ida a entrevistas de emprego, foram concedidos 17 títulos de transporte, num 

total de 34 viagens (ida e volta).  

Das 106 pessoas acompanhadas na procura de emprego, resultou a integração de 29 

pessoas (27%) no mercado de trabalho. De salientar, no entanto, que algumas dessas 

pessoas foram integradas mais do que uma vez, resultando assim em 38 colocações.  

 Acompanhamento após a integração no mercado de trabalho. 

6 pessoas tiveram um acompanhamento mais próximo pela Comunidade de Inserção, 

após colocação em emprego, com vista à sua permanência em contexto laboral.  

 Curso de Conhecimentos básicos de Informática.  

Ligado ao emprego e às novas tecnologias, em 2017 deu-se continuidade ao curso de 

competências básicas de Informática que abrangeu 3 pessoas, tendo sido realizadas 42 

sessões (às quartas das 11h às 12h), com um total de 85 presenças. Relativamente ao 

objetivo indicado no Plano de Atividades para esta atividade – capacitar com 

conhecimentos básicos de informática 12 pessoas, o número de clientes que nos 

procuraram para esta atividade ficou aquém do esperado. 
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 Acompanhamento na Procura de Formação.  

Foram integrados/as 14 clientes em ações de formação, resultante de uma ação 

realizada pela CooperActiva (Protocolo RSI em conjunto com a Comunidade de 

Inserção) – “Orienta-te” -, 3 ao nível do curso de conhecimentos básicos de informática 

(Comunidade de Inserção) e 1 em Curso de Formação Profissional (IEFP). 

Relativamente ao objetivo referido no Plano de Atividades para a realização de 1 ação 

de formação, com vista desenvolvimento de competências de empregabilidade junto 

de 14 pessoas em idade ativa. 

Para além dos resultados anteriormente referidos, e na sequência do trabalho 

realizado, no ano de 2017, foram encerrados 35 processos (41%), referente a 41 

clientes. Destes últimos, 31 foram considerados como casos resolvidos, ou de sucesso; 

5 deixaram de comparecer (2 destes por motivos de saúde); 1 por mudança de 

residência; 1 foi reencaminhada para outra instituição de acordo com a problemática 

em causa e; 3 por incumprimento. 

Dos 69 agregados acompanhados durante o referente ano, 34 processos mantiveram-

se ativos no final do ano, transitando para 2018.  
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IV. ESPAÇO V 

Violência Doméstica – Prevenir, Intervir e acompanhar 

No seu 11º ano de atividade no concelho de Cascais, a CooperAtiva / Espaço V teve 

mais um ano de crescimento na sua atividade. 

Há a registar um aumento significativo do número de pessoas que recorreram ao apoio 

do Espaço V, o que implicou um aumento das atividades de atendimento presencial. 

Simultaneamente, a participação em atividades de carácter preventivo mantiveram a 

sua relevância e a necessidade de manter grupos de discussão de casos com diferentes 

profissionais, consolidou-se. 

Foi, também, durante o ano de 2017, que o apartamento de transição deu início ao 

acolhimento de mulheres, o que obrigou a um aumento significativo das atividades de 

acompanhamento e apoio nas situações pós-violência doméstica. 

Foi, por isso, um ano em que as várias vertentes de abordagem ao problema da 

violência doméstica desde sua prevenção até ao seu acompanhamento pós saída da 

situação, tiveram presentes de forma mais permanente conferindo ao trabalho 

realizado, uma cada vez mais sólida coerência na abordagem completa ao fenómeno 

da violência doméstica. 

 

Os objetivos do Espaço V 

Recordando, os objetivos definidos para o Espaço V são:  

 Realizar atendimento direto a vítimas de violência familiar; 

 Congregar as instituições disponíveis para facilitar respostas 

integradas e adequadas a cada situação; 

 Realizar ações de gestão de práticas para técnicas/os das 

instituições locais que visem o desenvolvimento de 
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competências e a resolução de problemas para lidar com a 

problemática da violência familiar. 

Durante o ano de 2017 o trabalho desenvolvido permitiu dar continuidade à 

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 IPSS´s 

várias), aprofundando, dessa forma, a persecução dos objetivos desta resposta. 
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 OE Obj. Específicos Atividades Indicadores  Resultado Dados Suporte 

Es
p

aç
o

 V
  

1 
|2|

3 

Realizar sessões de diagnóstico e 
acompanhamento junto de 70 vítimas de 
violência doméstica  

Atendimento e acompanhamento, do 
ponto de vista psicológico, social e 

jurídico, pessoas vítimas de violência 
doméstica do Concelho de Cascais 

Nº de pessoas atendidas 134 Processo Individual 
| Base de Dados |  
Formulário para 
Sugestão  
e/ou Reclamação 
IMP01.PG03 | 
Questionário de 
avaliação 

Grau de satisfação dos/as 

clientes com o serviço de 

atendimento e 

acompanhamento 

100% (73% 
muito 

satisfeitas | 
27% satisfeitas) 

Nº de reclamações/sugestões 

referente ao serviço de 

atendimento e 

acompanhamento 

0 

1 
|2|

3 
|4 

Realizar 2 reuniões de trabalho para dar a 
conhecer o trabalho desenvolvido pelo 
Espaço V 

Reunião de trabalho e de apresentação do 
Espaço V 

Nº de reuniões realizadas  2 
Questionário de 
avaliação | Folha de 
presenças 

1 
|2|

3 
|4 

Realizar 1 grupo de gestão de práticas 
junto das organizações do concelho de 
Cascais envolvendo 8 pessoas 

Realização de 2 Grupo de Supervisão para 
profissionais de organizações sociais 

Nº de grupos de supervisão 6 Questionário de 
avaliação | Folha de 
presenças Nº de profissionais presentes 7 

Nº de reclamações/sugestões 0 
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 2|
3 
|4 

Realizar 2 sessões de disseminação “Rede 
Segura” 

Sessões de disseminação “Rede Segura” Nº de sessões realizadas 3 Questionário de 
avaliação 

2|
3 
|4 

Realizar 2 ações de sensibilização sobre a 
sinalização, atendimento e 
encaminhamento de vítimas de vd 

2 Ações de sensibilização sobre VD em 
organizações do concelho 

Nº de ações de sensibilização 

realizadas 

1 
Questionário de 
avaliação 

2|
3 
|4 

Realizar 8 grupos de discussão de práticas 
para as forças de segurança utilizando os 
materiais produzidos no âmbito do projeto 
3D 

8 Grupos de discussão de práticas com os 
agentes policiais 

Nº de grupos de discussão 
realizados 

0  

Grau de satisfação 0 

2|
3 
|4 

Realizar 4 visitas às esquadras do concelho 
de cascais (carcavelos, parede, são 
domingo de rana, investigação criminal) 
com a realização de um grupo de discussão 
de práticas.  

 
  Ação de divulgação do Espaço V  

Nº de ações realizadas 4 Questionário de 
avaliação 

Nº de agentes presentes 26 

 2 | 
3 | 
4 

Realizar visitas às juntas de freguesia de 
cascais, Estoril, carcavelos, parede, são 
domingos de rana e alcabideche 

Ação de divulgação do Espaço V Nº ações realizadas 0 Questionário de 
avaliação | Folha de 
presenças 

Nº de visitas às juntas 0 

 2 | 
3 | 
4 

Realizar visitas às USF do ACES de Cascais 
para divulgação do Espaço V 

Ação de divulgação do espaço V com 
entrega de folhetos e colocação de cartaz 

nas USFs do ACES de Cascais 

Nº de ações de divulgação 2  

 1 | 
2 | 
3 

Gerir a casa de transição para vítimas de 
violência doméstica 

Casa de Transição Nº de pessoas acompanhadas 3 Questionário de 
avaliação 

Grau de satisfação as pessoas  100% 

Nº de reclamações/sugestões 0 
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 4 
Colaborar na elaboração de conteúdos 
para a 3 newsletter  

Newsletter do FMCVD 
Nº de vezes que se colaborou 
na elaboração da newsletter 

1 
Newsletters 

 2 | 
3 | 
4 

1 ação de formação dirigida a  
profissionais do Tribunal sobre 
atendimento a vítimas de vd 

Formação a Profissionais do Tribunal Nº de ações realizadas 0 Folha de registo de 
presenças | 
Questionário de 
avaliação Nº de profissionais envolvidos 0 

 4 
Seminário “Intervenção em situações 
de violência doméstica: limites e 
desafios” 

Seminário 
Nº de participantes 

0 
Folha de registo de 
presenças | 
Questionário de 
avaliação 

Grau de satisfação as pessoas 
0 

Nº de instituições presentes 
0 
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1. Dados do acompanhamento realizado 

O ano de 2017 contou com um aumento significativo de casos acompanhados no 

Espaço V, totalizando 134 casos, dos quais 106 casos novos. Registou-se uma ligeira 

diminuição do número de casos em acompanhamento de vítimas cujo processo se 

iniciou em anos anteriores. Mantiveram-se em acompanhamento 28 situações que 

transitaram de anos anteriores dada a natureza dos processos em curso. 

Alguns casos que retomaram o acompanhamento ficou-se a dever a novas 

necessidades de apoio a situações que não ficaram totalmente resolvidas, quer por 

tomadas de decisões mais consistentes que poderão ter resultado do trabalho 

realizado na primeira intervenção. 

Gráfico 11 - Número de casos de vítimas acompanhadas, segundo o ano 

 

 

 

 

 

 

Ano 
2017 

134   
Vítimas de Violência Doméstica 

acompanhadas no Espaço V, das quais  

106 Correspondem a novas 

situações. 
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Seguindo uma das características do fenómeno de violência doméstica, a maioria das 

pessoas que procuraram, de novo, o Espaço V são do sexo feminino. Das 106 novas 

situações apenas se encontram quatro homens. 

Tabela 5 – Idade das vítimas acompanhadas 

Idade Masculino Feminino 

até aos 19 anos 0 1 

Dos 20 aos 24 anos 0 5 

Dos 25 aos 29 anos 0 8 

Dos 30 aos 39 anos 2 28 

Dos 40 aos 49 anos 1 37 

Dos 50 aos 59 anos 0 14 

Dos 60 aos 69 anos 1 6 

Dos 70 aos 79 anos 0 2 

Dos 80 ou mais anos 0 1 

Total 4 102 

A maioria das vítimas mulheres (65) tem entre 30 e 49 anos, como se pode ver pelo 

quadro anterior. Dos quatro homens acompanhados apenas um se situa fora desse 

intervalo e tem entre 60 e 69 anos. 

Diagrama 1 – Nacionalidade das vítimas acompanhadas 
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Apenas treze vítimas têm nacionalidade estrangeira. Pela primeira vez foram atendidas 

duas vítimas provenientes de países asiáticos. 

Tabela 6 – Escolaridade das vítimas acompanhadas 

Nível de Escolaridade Nº 

< 1º Ciclo do Ensino Básico  5 

1º Ciclo do Ensino Básico 9 

2º Ciclo do Ensino Básico 29 

 3º Ciclo do Ensino Básico 34 

Secundário 21 

Superior 8 

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 43 mulheres têm 

apenas o 2º ciclo ou inferior. Estas, sendo pessoas com baixos níveis de instrução 

exigem um acompanhamento mais sistemático, pois têm maior dificuldade no acesso 

aos serviços e à efetivação dos seus direitos.  

De destacar, ainda, que oito mulheres têm formação superior o que vai ao encontro de 

que a violência doméstica é um fenómeno transversal a todos os sectores da 

sociedade. 

Tabela 7 - Situação face ao emprego das vítimas acompanhadas 

Situação face ao emprego Nº 

Trabalhadores/a a tempo inteiro 65 

Trabalhadoras a tempo parcial 12 

Desempregadas 16 

Reformados/as 8 

Pessoas em educação/ formação 5 
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Quanto à situação face ao emprego, a maioria das vítimas está a trabalhar a tempo 

inteiro. Para estas pessoas, os processos judiciais em que se encontram envolvidas 

representam um grande esforço pessoal e um forte investimento de tempo para tratar 

de toda a burocracia que lhes está associada. Das 12 vítimas trabalhadoras a tempo 

parcial, a sua maioria representa trabalhos precários, mal remunerados e sem vínculo 

à segurança social, o que constitui um obstáculo significativo á sua autonomia. Nesta 

área a parceria com o centro de emprego de cascais e os Gabinetes de Intervenção 

Profissional (GIPs) de cascais, em especial o da Adroana, representa uma mais-valia 

para complementar a intervenção do Espaço V nesta área. 

Tomando em consideração a sua situação como trabalhadoras, o Espaço V tem 

procurado ajustar-se aos horários e o atendimento realizado fora das horas de 

funcionamento regulares. 

Tabela 8 - Casos de processos novos, segundo a instituição que encaminha 

Instituições Nº casos 

Através de outras vítimas 6 

Câmara Municipal de Cascais 5 

Centro de saúde 2 

CPCJ de cascais 18 

DGRSP 6 

Escolas 1 

IPSS 22 

Linha VD 4 

Loja do cidadão de cascais 8 

OPC ( GNR 5; PSP 9) 14 

Página da internet 8 

Segurança Social 3 

Tribunal de cascais/ Ministério Público 9 
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Relativamente às instituições sinalizadoras que encaminham situações para o Espaço 

V, a maioria das vítimas (22) foi encaminhada por IPSS´s locais, designadamente, 

centro comunitário da paróquia de carcavelos, centro comunitário da parede, CESPA, 

O Século e Ser mais.  

A CPCJ de cascais é a entidade, logo a seguir, que encaminhou mais vítimas (18). 

A Saúde mantém um reduzido encaminhamento de vítimas (2), apesar da divulgação 

do Fórum e do Espaço V na reunião do conselho técnico do ACES de Cascais onde 

estão representantes de todas as unidades funcionais. 

A Segurança Social encaminhou apenas três situações. Uma justificação possível é o 

reduzido número de técnicas na ação social para todo o concelho. 

Um dado muito interessante são os encaminhamentos por parte do ministério público 

e da direção geral de reinserção e serviços prisionais (DGRSP) que aumentaram 

exponencialmente relativamente a anos anteriores, num total de 15. Outro dado 

interessante é o número de situações encaminhadas pela loja do cidadão de cascais, 

num total de 8. 

A maioria das situações acompanhadas diz respeito a uma violência em relações de 

intimidade. Destas situações 99 são de conjugalidade presente. De salientar que esta 

relação com o agressor é a situação à entrada do processo, se fossemos contabilizar 

este ano, a situação seria invertida, a maioria das situações seriam de conjugalidade 

passada. 

Tabela 9 -Casos de vítimas acompanhadas, segundo a relação com o agressor 

 

 

 

 

 

Relação da vítima com o agressor Nº de vítimas 

Conjugalidade passada 3 

Conjugalidade presente 99 

Vítima é ascendente 2 

Vítima é descendente 0 

Vítima é colateral 2 
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No total, foram contabilizados 1032 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: 

 672 foram de acompanhamento psicológico e de consulta psicoterapêutica; 

  360 sessões de acompanhamento social. 

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 876 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.  

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

que requerem muito tempo e empenho da equipa, principalmente muita persistência 

devido ao nem sempre fácil e imediato contacto com o pessoal técnico das instituições 

que se pretende envolver no 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, o posto da 

GNR de Alcabideche e o NIAVE, tanto no que diz respeito à informação sobre direitos, 

como ao nível da obtenção de pareceres orientadores dos processos judiciais. Foram 

também realizadas informações ao tribunal sobre os casos acompanhados para o bom 

desenrolar dos processos e da aplicação de medidas de coação ao agressor, que 

protejam efetivamente as vítimas. Salienta-se, também, o apoio no preenchimento de 
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formulários de apoio judiciário e outros documentos; a articulação com entidades 

como CPCJ de Cascais, IPSS várias, OPC´s (GNR e PSP) e com a equipa de segurança 

social de Cascais. 

O acompanhamento por parte dos técnicos do Espaço V das vítimas a julgamento 

revelou-se, segundo as mesmas, como sendo muito importante. O culminar de um 

processo judicial de violência doméstica, na fase de julgamento, é o terminar de um 

caminho, por vezes longo, de muitos obstáculos e desafios, onde o medo persiste. O 

acompanhamento nesta fase é visto pelas vítimas como muito securizante. Em 2017 

foram realizados quatro acompanhamentos a julgamento, a pedido da vítima. Em 

média cada acompanhamento durou cerca de quatro horas. Foram também realizados 

cinco acompanhamentos a tribunal para consulta de processos tanto na área crime 

como cível. 

 

2. Grupo de Gestão 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 2017, 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 do 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 e deteção de situações de violência doméstica. 

De forma mais sistematizada os objetivos do Grupo de Gestão de Práticas são: 
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 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 2017, sete técnicas das seguintes instituições: 

 Fundação O Século; 

 Centro Comunitário da Paróquia de Carcavelos; 

 CPCJ de Cascais; 

 ABLA. 

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.  

No que se refere à satisfação das expetativas todas as participantes referiram que as 

sessões corresponderam ao que esperava. 

Quanto à duração das sessões consideram que foi adequada.  

A avaliação menos positiva referiu-se ao facto das ausências nas sessões de algumas 

participantes o que empobreceu a discussão pois poderia ter tido diferentes olhares. 
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Órgãos de Polícia Criminal – OPCs 

No decorrer do ano de 2017 o Espaço V visitou todas as esquadras do concelho de 

cascais, a saber, cascais, parede, carcavelos, são domingos de rana e estoril. 

Para além da visita ao espaço físico foi realizado em cada esquadra um grupo de 

gestão de práticas sobre as dificuldades sentidas no atendimento e proteção a vítimas 

de violência doméstica. 

Das dificuldades apontadas podemos enunciar: espaços físicos com poucas condições, 

alguns mesmo muito degradados, inexistência de gabinete específico para 

atendimento a vítimas de violência doméstica. A esquadra melhor equipada é a de 

cascais que foi a inaugurada mais recentemente.  

A esquadra de investigação criminal, situada no Estoril, é a que parece estar mais 

degradada, com piores condições aguardando uma mudança para cascais, para um 

edifício que estará em obras há bastantes anos, segundo a responsável. 

Da avaliação efetuada in loco, os/as agentes envolvidos/as afirmaram que a visita do 

Espaço V aos seus locais habituais de trabalho constituiu um momento muito 

significativo, não só para melhor conhecimento de ambos, como para melhor se 

compreender as condições em que trabalham e que por isso se sentiram muito 

valorizados/as. 

Tribunal 

Merece referência o trabalho realizado com o tribunal, durante 2017, ao nível da 

discussão de casos. O Espaço V participou em todas as reuniões realizadas, num total 

de 6, tendo apresentado vários casos para discussão e questões para reflexão. 

Foi feita nova insistência junto do procurador coordenador de cascais e uma vez mais 

expressa a expectativa do Espaço V que uma ação de (in)formação para oficiais de 

justiça se venha a realizar. Para o efeito foram realizados novos contactos via email 
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bem como com a senhora procuradora coordenadora, Dra. Fátima Duarte, que não 

resultaram na realização da ação, pois refere que o volume de trabalho não o permite 

devido à redução de profissionais. 

 

3. Casa de Transição 

O Espaço V durante o ano de 2017 viu aumentar o seu volume de trabalho no que se 

refere à gestão e acompanhamento do apartamento de transição. 

Durante o ano de 2017 foi necessário ainda prosseguir com obras de adaptação do 

apartamento e melhorias não previstas como por exemplo sistemas de segurança nas 

varandas entre outros pequenos arranjos ate tornar a casa funcional. 

Foi também durante o ano de 2017 que se deram as primeiras admissões no 

apartamento sendo que no total forma acolhidas três mulheres e duas crianças. 

O trabalho de integração no apartamento pressupôs um cuidado processo de avaliação 

de critérios das utentes bem como todo o processo ligado à elaboração de contratos e 

pedido de reuniões presenciais e/ou a distância aos restantes parceiros envolvidos na 

decisão de aprovar as entradas na casa. 

Para além das referidas admissões foram ainda equacionadas 18 outras utentes, das 

quais 10 tinham filhos/as, que por diversas razões acabaram por não entrar na casa. 

Dos motivos que levaram a parecer negativo por parte da equipa, podemos salientar: 

• Algumas mulheres apresentam condições de segurança que não permitem 

aceder a casa – avaliação de risco alta mesmo que o perigo não seja evidente; 

• Fracas condições para autonomização – falta de competências cognitivas ou de 

empregabilidade, que tornam necessária intervenção de outras áreas 

antecipadamente; 

• Ter animais domésticos; 
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• Filhos com idades superiores ao limite admitido no regulamento da  casa; 

• Consistência da decisão de sair da situação de violência fraca; 

• Não pretenderem apresentar queixa (situações de violência psicológica). 

Por parte das candidatas podemos identificar as seguintes razões: 

• Dificuldade em aceitar a possibilidade de morar em conjunto com outras 

pessoas; 

• Excessiva conotação com as casas de abrigo; 

• Maior eficiência dos tribunais em decretarem as medidas de proteção às 

vítimas que lhes conferem maior sensação de segurança; 

• Localização da casa; 

• Receio de que possam estar expostas a excesso de regras; 

• Preferência por situações habitacionais por vezes mais precárias mas com 

maior privacidade; 

• Pagamento da contribuição para as despesas. 

No que se refere às utentes que deram entrada no apartamento foi necessário 

desenvolver todo um trabalho que tal como estava previsto, envolvesse varias áreas 

para a autonomização das vítimas de violência doméstica como emprego, habitação, 

etc. 

Desta forma o apartamento de transição tem-se revelado uma experiência muito 

exigente ao mesmo tempo que desafiante e enriquecedora no acompanhamento das 

utentes bem como em todo o processo de gestão do quotidiano da casa. 
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4. Parcerias e outras atividades 

Dando seguimento a uma necessidade identificada no seio do grupo de instituições 

pertencentes ao Fórum Municipal de Cascais de Combate à Violência Doméstica, 

participamos, durante o ano de 2017, no núcleo executivo do Fórum. Foi criado, 

durante o ano de 2017, um núcleo executivo do Fórum do qual faz parte o espaço V de 

forma permanente contando com mais três organizações, duas delas de forma 

rotativa, que em 2017 foi a Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) e 

a Cooperativa a “Ideia”. 

Como principal objetivo este núcleo pretende aproximar as instituições pertencentes 

ao Fórum e mantê-las envolvidas no trabalho realizado ao longo do ano de modo a 

evitar a dispersão de informação ou o desligamento de algumas organizações por falta 

de informação algo que, das sessões plenárias foi identificado como uma necessidade 

a colmatar. 

Assim, a Cooperactiva/Espaço V enquanto membro permanente no núcleo executivo 

participou em todas as reuniões existentes ao longo do ano de 2017, no total de 

reuniões seis tendo também ficado incumbida de contactar de forma mais estreita e 

privilegiada com oito instituições com protocolo estabelecido com Fórum de modo, a 

conhecer as atividades relacionadas com violência doméstica que estas entidades 

possam ter a decorrer bem como colaborar com qualquer iniciativa que possam vir a 

querer desenvolver. 

Assim e destes contactos destaca-se a aproximação com o Agrupamento dos Centros 

de Saúde (ACES) de Cascais tendo o Espaço V participado numa reunião da EPVA e 

NCJR, com as responsáveis. Decorrente desta reunião, posteriormente, participou na 

apresentação do Fórum numa reunião alargada com as/os representantes das 

diferentes unidades funcionais do ACES de Cascais. 

Resultou, ainda, dos contactos privilegiados com as instituições atribuídas ao Espaço V 

mais duas ações de trabalho junto de técnicas de instituições locais com vista a 

divulgar o trabalho realizado pelo Fórum bem como, as iniciativas que estão a decorrer 
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no âmbito da violência doméstica e o trabalho realizado pelo Espaço V enquanto 

instituição especializada ao combate e prevenção deste crime. 

Tem-se assistido a um significativo envolvimento das instituições com o Fórum quer a 

nível da informação disponível quer a nível da existência de um interlocutor conhecido 

que possa apoiar tecnicamente iniciativas que as próprias instituições queiram 

desenvolver ou, como tem sido o caso desenvolver ações dirigidas diretamente às 

instituições que solicitam, pelo que, esta nova forma de gestão de proximidade que o 

Fórum assumiu contou desde o início com o total envolvimento do Espaço V. 

Desde o seu início que o Espaço V tem participado na divulgação de materiais e de 

produtos desenvolvidos, foi o caso da dinamização de sessões de divulgação do roteiro 

“Rede Segura” tendo-se contabilizado três, em 2017. 

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 de cascais 

que foram realizadas; numa reunião do RODA – rede de instituições de Alcabideche e 

dinamizou uma sessão de prevenção da violência no namoro a convite da associação 

HELPO, na escola secundária de Alvide. 

Sabendo que a divulgação do trabalho desenvolvido é uma estratégia essencial de 

comunicação com pessoas e organizações foram levadas a cabo várias iniciativas nesse 

sentido: 

 Atualização da página de internet do Espaço V, sobretudo como instrumento 

de comunicação com o exterior e de facilitação do acesso da informação às 

vítimas. 

 Dinamização da página do facebook com a divulgação das atividades 

desenvolvidas e partilha de informação útil. 

 Apresentação do trabalho desenvolvido no Espaço V, no seminário – X Encontro 

– Pedras no Caminho…? Na Biblioteca Municipal de Tomar “O Conflito nas 

Famílias e as trajetórias de crianças e jovens”, dia 27 de outubro. 
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Breves conclusões 

No seguimento daquele que foi o balanço realizado sobre as atividades desenvolvidas 

pelo Espaço V em 2016 e que correspondia a uma década de existência, 2017 revelou-

se mais um ano de crescente atividade com a participação em novos projetos e 

iniciativas bem como o esforço do trabalho de proximidade realizado junto das vítimas 

de violência doméstica. 

No seu 11º ano de atividade o Espaço V, em 2017, pode destacar desde logo o seu 

grande envolvimento na criação do apartamento de transição. Com o fundamental 

apoio da Câmara Municipal de Cascais e com a procura ativa de apoios para a 

reabilitação do imóvel algo que o Espaço V veio a conseguir através do apoio da 

Fundação EDP, foi possível colocar em funcionamento um apartamento para vítimas 

de violência em estado de autonomização para as quais a questão da habitação 

temporária possa ser um entrave e que por isso podem encontrar nesta resposta uma 

solução. 

Mas 2017 foi também um ano de continuação da participação em diversas iniciativas 

das quais é obrigatório destacar a presença no Fórum Municipal contra a Violência 

Doméstica de Cascais. No Fórum, o Espaço V assume agora lugar como membro 

permanente no Núcleo executivo, núcleo este composto por várias organizações com 

presença rotativa ou permanente e que tem como principal objetivo aproximar as 

diferentes instituições do Fórum e agilizar as questões de comunicação. Mais uma vez 

esta participação se constituiu como uma oportunidade em que o Espaço V procurou 

mobilizar e envolver parceiros cuja participação pudesse não estar a ser tão activa 

como gostariam e dai resultou de imediato uma serie de reuniões de divulgação e 

acções de dinamização para técnicos/as locais algumas já realizadas outras já 

programadas para o inicio de 2018. 

Mas é importante destacar ainda que o ano de 2017 correspondeu ao ano em que 

mais pessoas procuraram o Espaço V pela primeira vez. Este aumento da procura 

corresponde a uma crescente referenciação por parte de outras instituições locais que 
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cada vez mais confiam e trabalham em estreita colaboração com o Espaço V mas 

também devido à imagem exterior que o Espaço V tem cada vez mais junto de pessoas 

vítimas de violência doméstica. 

Claro que este aumento de procura bem como o esforço colocado na gestão do 

apartamento de transição e a presença nas actividades habituais de formação ou de 

discussão de casos requereu um aumento do esforço da equipa bem como do horário 

disponível para realizar esses atendimentos. 

 Uma coisa a equipa do Espaço V não abdica tal como não abdicou em 2017, ou seja, 

da sua forma de abordar o fenómeno da violência doméstica e as metodologias de 

intervenção utilizadas que garantem um trabalho de grande proximidade e de 

qualidade evidenciada sobretudo pela satisfação expressa pelas utentes, pelo 

reconhecimento de outras instituições e pelo número de situações de violência que 

cessam dando oportunidade a que muitas mulheres possam perspetivar um futuro 

sem violência. 

Uma última reflexão vai para o trabalho em conjunto realizado com muitas instituições 

locais que vão desde os OPC´s a IPSS concelhias, ao tribunal e claro à segurança social e 

câmara municipal de cascais que tem apoiado o trabalho e que demonstram que só 

um trabalho em estreita colaboração com todas as entidades poderá dar resultados 

sustentáveis. 
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V. Protocolo de Rendimento Social de Inserção 

No ano de 2017, foram dadas prioridades às dimensões de intervenção, individual, 

coletiva e comunitária, havendo a necessidade de se definirem estratégias de 

intervenção centradas nas efetivas necessidades e expectativas dos/as clientes.  

Neste sentido, ao nível individual no âmbito do Contrato de Inserção (CI), o 

acompanhamento sistemático e de proximidade aos/as clientes demonstrou-se 

determinante no diagnóstico das necessidades e expectativas das famílias e no 

delinear de ações que promovessem a melhoria da sua situação socioeconómica. 

Adotou-se, durante o ano de 2017, um conjunto de práticas que promoveram a 

consciencialização dos/as clientes relativamente à medida. Nas situações em que as 

famílias se encontram em acompanhamento há mais de 24 meses, em sede de 

atendimento e no âmbito da renovação refletiu-se com as famílias a permanência na 

prestação (que se prevê que seja temporária). Também, durante o ano de 2017, e 

prevendo a necessidade de se garantir os direitos consagrados na Convenção dos 

Direitos das Crianças, procurou-se padronizar o procedimento de audição da criança 

em sede de atendimento e informar crianças e jovens acerca da medida de RSI.  

Ao nível da dimensão coletiva, foram organizadas diversas atividades em grupo no 

sentido, não apenas de rentabilizar recursos, mas também, permitir aos/as utentes 

trocar experiências, ideias e saberes. Os grupos foram organizados de acordo com as 

características dos/as beneficiárias/os e os objetivos da intervenção, de modo a ir ao 

encontro dos problemas vivenciados (apatia para a mudança, baixas qualificações, 

elevados níveis de absentismo e/ou abandono escolar, desemprego e problemas ao 

nível habitacional). Como já referido, o absentismo, o insucesso e o abandono escolar 

precoce surgem como os principais problemas identificados na intervenção com 

crianças e jovens, o que advém, do facto de haver uma desvalorização da escola e do 

conhecimento formal em geral. Deste modo foi realizado um grande número de ações 

nesta área, sendo os principais objetivos a consciencialização das famílias para a 

importância da escola, bem como a redução do absentismo e abandono escolar. 
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No que concerne à dimensão comunitária, a grande aposta foi na realização de 

sessões na área da saúde com a consolidação da parceria com a Unidade de Cuidados 

à Comunidade da Amadora, Unidade de Cuidados Personalizados da Buraca, a Santa 

Casa Misericórdia de Lisboa (projeto - Saúde mais próxima) e a Legião da Boa Vontade 

(projeto - Sorriso Feliz). Uma outra área de investimento da equipa, foi a parceria que 

tem vindo a ser estabelecida com o Agrupamento Vertical Almeida Garrett (AVAG) 

(75% das crianças e jovens em acompanhamento frequentam este agrupamento) com 

quem foi construída ao longo dos anos uma relação de proximidade e reciprocidade. 

Ao longo deste ano para além de sessões conjuntas que foram desenvolvidas e das 

ações no espaço escolar, foram ainda realizadas reuniões com as escolas, 

nomeadamente com a direção do agrupamento, com a psicóloga e assistentes sociais e 

participação da equipa em Conselho de Turma. 
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1|2
|3 

 

Acompanhar socialmente 
100 agregados familiares 

com vista a garantir os 
direitos de cidadania com 

vista à melhoria da 
qualidade de vida e 

inserção social e 
económica no ano de 2017 

Atendimento e acompanhamento 
às famílias 

Nº de atendimentos presenciais realizados 646 

Nº de atendimentos informatizados 641 

Nº de visitas domiciliárias realizadas pelas AAD´s 
796 

Nª de visitas domiciliárias realizadas pelas TG´s 
253 

Nº de contactos presenciais 
596 

Nº de contratos de inserção celebrados 
111 

Grau de satisfação dos/as clientes com o serviço de 
atendimento e acompanhamento 

100% (56% 

muito satisfeitas 
| 44% satisfeitas) 

Nº de reclamações/sugestões referente ao serviço 
de atendimento e acompanhamento 

0 

4 Articular com entidades 
necessárias para resolução 

das situações em 

Articulação com entidades várias 
nomeadamente, educação, 

habitação, saúde, outras 

Nº de contactos/diligências em que houve 
articulação com outras entidades 

344 

Nº de reuniões de parceria  
45 
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acompanhamento e/ou 
planeamento de atividades 

ao longo do ano de 2017 

associações Grau de satisfação dos parceiros 
100% (9 

respostas das 
quais 56% muito 
satisfeitas | 44% 

satisfeitas) 

2|3
|4 

Planear, implementar, 
monitorizar e avaliar as 

atividades / 
acompanhamento das 100 

famílias no ano de 2017 

Realização de Reuniões 
Nº de reuniões de coordenação 20 

Nº de reuniões da equipa RSI 6 

Nº de reuniões entre AAD´s e TG´s 60 

Nº de sessões Grupo de Gestão de Práticas 3 

Registo e tratamento da 
informação para a produção dos 

Relatórios para a Segurança 
Social 

Relatório anual de atividades específico do Protocolo 
RSI 

1 

Relatório semestral 2 

Relatório de renovação bianual Realizado 
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1. Caraterização das famílias 

No ano de 2017, foram 107 famílias em acompanhamento, o que corresponde a 420 

beneficiários/as, 246 adultos e 174 crianças. Verifica-se que o número de 

beneficiários/as, quanto ao sexo, em acompanhamento é sensivelmente o mesmo 

(218 do sexo feminino e 202 do sexo masculino), no entanto 70% das famílias em 

acompanhamento têm como titular da prestação, elementos do sexo feminino.  

Relativamente à tipologia das famílias 65% é nuclear com filhos ou alargada, havendo 

na maioria das situações mais de duas gerações a viver na mesma habitação. 

Considerando o número de elementos por agregado familiar (AF) verifica-se que 40% 

tem entre 4 a 7 elementos, 17% têm apenas um elemento e 9% dos AF’s têm 8 ou mais 

elementos. Constata-se que 24% das famílias em acompanhamento não têm crianças a 

cargo, sendo que 73% das famílias com filhos, tem entre 1/ 2 crianças e 62% situa-se 

no 1º escalão do abono de família. Das 107 famílias em acompanhamento 65% são 

famílias ciganas. 

Recolhendo os dados referentes ao ano de 2017 tinham sido definidas um conjunto de 

ações consideradas como prioritárias com base no diagnóstico social realizado. Estas 

ações foram delineadas para 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.  

A avaliação das atividades realizadas ao nível da Educação, Habitação, Cidadania, 

Emprego, Saúde, durante o ano de 2017, pode ser consultado no Relatório de 

Especifico de Atividades do Protocolo RSI (anexo). Podendo salientar pela análise pelos 

dados, o maior número de ações foi concretizado nas áreas da educação, emprego e 

saúde.
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VI. OUTRAS ATIVIDADES 

1. EMPREENDEDORISMO 

O empreendedorismo surge por um trabalho complementar à intervenção 

desenvolvida pelo CESIS, no âmbito do projeto Percursos Acompanhados, junto de 

crianças e jovens com dificuldades de inserção escolar. Tal como referido no início 

deste relatório, criou-se um Atelier de Artesanato MIHA´s para apoiar as crianças e 

jovens. Esta iniciativa contou com a colaboração da Fundação Jumbo para a Juventude. 

As verbas obtidas, no ano de 2017, com esta atividade foram investidas em recursos 

para o desenvolvimento de atividades lúdicas e pedagógicas.  
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5 Atividade de produção de 
artesanato, com qualidade 

para ser vendido pelo 
Percursos Acompanhados 

 

Atelier de 
Artesanato 

MIHA´s 

Nº de novos 
modelos criados 

da boneca 

 
3 Dados 

contabilísticos 

Nº de 
encomendas 

realizadas 

 
600 

Valor das 
vendas 

solidárias da 
MIHA 

 

2,708.73€ 
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VII. AVALIAÇÃO DAS PARTES INTERESSADAS 

1. Avaliação de Satisfação de Parceiros 

Foram submetidos 18 inquéritos, alguns relativos a mais do que uma resposta social da 

Cooperactiva. No geral, a Satisfação com a existência dos Serviços da Cooperactiva é 

de 100% (dos quais, 94,1% muito satisfeitos e 5,9% satisfeitos), 100% referindo que os 

serviços prestados são uma necessidade da freguesia/concelho. O conhecimento sobre 

as atividades desenvolvidas na Cooperactiva é, segundo a avaliação feita pelos 

parceiros, maioritariamente (72%) realizado através de reuniões com os mesmos. 

Assim sendo, poderá ser um espaço importante para devolver resultados e pedir 

sugestões às outras instituições. Pela leitura do inquérito de satisfação e das suas 

respostas, chegou-se à conclusão de que, possivelmente, não estamos a dar feedback 

suficiente às organizações/instutuições relativas às situações encaminhadas, havendo 

uma percentagem elevada de respostas “desconheço”. Para além disso, há que 

reformular a questão uma vez que, por exemplo, no caso do Protocolo RSI, não há 

situações encaminhadas, mas, sim, articulações.  

 

2. Avaliação de Satisfação dos/as Trabalhadores/as 

Foram submetidos 11 inquéritos, de um universo de 12 trabalhadores/as. Das 51 

questões, divididas em 9 grupos, a média de todas as respostas, reflete 87% de 

Satisfação. Contrastando com estes resultados, na questão que remete exatamente 

para a Satisfação Global (“Considerando todos os aspetos, estou satisfeito/a”) os 

valores são consideravelmente inferiores: 27,3% referem estar pouco satisfeitos/as, 

18,2% Satisfeitos/as e 54,5% Muito Satisfeitos/as, ou seja, apenas 72,7% estão 

satisfeitos/as, o que não reflete, a distribuição das respostas ao longo do questionário. 

O grupo IX, denominado Satisfação Global, apresenta 70% de Satisfação, com questões 

que remetem para perspetivas de futuro e solidez da Cooperactiva (45,5% revelaram 

pouca satisfação), o ser prestigiante ser membro desta organização (27,3% revelaram 

pouca satisfação), a recomendação a um/a amigo/a que viesse trabalhar neste local 
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(18,2% mostraram-se pouco satisfeitos/as). Outra questão fora deste grupo que 

suscitou alguma polémica remeteu para a existência de um ambiente de trabalho sem 

conflitos (27,3% revelaram pouca satisfação). Estas constatações foram partilhadas em 

reunião da Qualidade. As principais conclusões e sugestões remeteram para a 

reformulação de algumas destas questões, que podem induzir a uma resposta errada 

relativamente ao intuito da pergunta. Foi reforçada a importância da coesão do grupo, 

não só através de reuniões com todos os trabalhadores/as, mas também a hipótese de 

se organizar eventos de teambuilding.   

 

3. Avaliação de Satisfação dos/as Clientes 

Submetidos 102 questionários, respeitante às três respostas sociais (51 relativos ao 

Protocolo RSI, 22 à Comunidade de Inserção e 28 ao Espaço V). Os questionários 

relativos ao Espaço V foram realizados por telefone e os restantes, na sua grande 

maioria, pessoalmente. Em geral os/as clientes estão satisfeitos com os serviços 

prestados (10,8% satisfeitos/as, 23,5% muito satisfeitos/as e 65,7% excelente), 

consideram ser atendidos/as com simpatia e profissionalismo (100%), dentro do 

tempo esperado (95,1%), sendo dada resposta ao seu pedido (93,1%). Em relação ao 

Espaço V houve uma pessoa que se recusou a responder ao questionário, chamando a 

atenção para importantes questões éticas que aqui se levantam. Este questionamento 

quebra a confidencialidade do processo, já que estamos a falar de vítimas de violência 

doméstica, muitas com processos a decorrer em tribunal ou aguardando os mesmos. 

Sentiu-se aqui alguns constrangimentos, mesmo em pessoas que acabaram por 

responder ao questionário. Assim sendo, foi sugerida a criação de um documento onde 

a/o cliente possa dar o seu consentimento para ser contactada/o para avaliação, ao 

nível da Qualidade dos serviços prestados. Relativamente às sugestões avançadas 

pelos/as clientes, no que respeita à Comunidade de Inserção, foi sugerido a existência 

de mais balneários, para que não haja tempo de espera; quanto ao Espaço V, foi 

sugerido haver uma maior divulgação do espaço, a existência de uma equipa maior e 

com mais espaço para atender, haver mais pressão em relação a outras entidades para 
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que as respostas sejam mais céleres; no Protocolo RSI, os/as clientes nomearam a 

possibilidade de uma maior articulação com outras instituições de modo a terem mais 

ajudas, uma maior pressão junto do IHRU e, o acesso a mais serviços e recursos da 

Segurança Social (por exemplo, os Abonos de Família).  

 

4. Avaliação Fornecedores 

No início do ano de 2017, a insatisfação com alguns serviços era 

significativa e foi necessário tomar algumas medidas. Neste sentido, 

rescindiu-se o contrato com a empresa informática pois os/as 

trabalhadores/as encontravam-se bastante insatisfeitos com o serviço 

prestado em termos de manutenção do equipamento informático e por 

existir uma rotatividade grande de funcionários que dificultava a articulação 

da informação e do trabalho realizado anteriormente pelo colega da mesma 

empresa. Acrescentando, ainda, o valor hora ser bastante elevando ao nível 

da assistência técnica.   

A Empresa Preventrab – Mudança para esta empresa que congrega 3 dos serviços 

(Serviços de Saúde e Segurança no Trabalho, Medicina do Trabalho e Desinfestação e 

Desbaratização) que a CooperActiva tinha e se encontravam dispersos. Mais-valias de 

mudança: preços mais competitivos, sediados em Alfragide perto da CooperActiva. 

Neste momento, ainda é cedo para se conseguir fazer uma avaliação da eficácia dos 

diferentes serviços, dado que os contratos são relativamente recentes. A título de 

exemplo, as consultas de medicina do trabalho foram classificadas pelas profissionais 

como muito positivas face à anterior empresa. No geral, a CooperActiva avaliou os 

fornecedores com a seguinte pontuação: 16,7% bom; 83,3% muito bom. 
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