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I.

INTRODUÇÃO

No ano de 2020 a atividade da CooperActiva foi, como não podia deixar de ser, fortemente marcada
pela situação pandémica vivida no país.
Esta situação obrigou a uma grande flexibilidade e capacidade de adaptação de toda a equipa de modo
a dar continuidade às atividades, no respeito pelo cumprimento dos objetivos da CooperActiva, em
condições que garantissem a sua segurança pessoal e a segurança de quem usa os nossos serviços.
Importa referir que o atendimento / acompanhamento presencial nunca foi encerrado, nem na
Amadora, nem em Cascais com o Espaço V, o que levou a alterações na disposição dos espaços físicos e
a um investimento na disponibilização de todos os meios de proteção individual e higienização exigidos
tanto para profissionais como para utentes.
No caso da Comunidade de Inserção outra adaptação foi o facto de as refeições passarem a ser servidas
em sistema de Take Away. Por outro lado, fez-se uma grande aposta no recurso a outros instrumentos
de contacto com a população. Sessões de acompanhamento e propostas de atividades foram lançadas,
nomeadamente, através de whatsapp pela “equipa RSI”. No Espaço V reforçou-se o uso do telefone e
de videochamadas com vista a realização de um trabalho o mais direto possível com as vítimas com
implicações nos próprios horários de trabalho que se flexibilizaram ainda mais.
Apesar de tudo, a pandemia teve impacto na concretização nas atividades inicialmente previstas. Ações
de desenvolvimento de competências de literacia e os Grupos de Gestão de Práticas são exemplos de
atividades presenciais em grupo que não puderam ser concretizadas devido às limitações impostas não
só pelo Estado de Emergência, mas pela necessidade absoluta de se manter o distanciamento social.
Outro impacto da pandemia revela-se na maior dificuldade de integração de pessoas no mercado de
trabalho dificuldade particularmente sentida no segundo semestre. Ainda assim a Comunidade de
Inserção - Espaço Caminhos conseguiu integrar profissionalmente 28 pessoas. No Espaço V registou-se
um aumento de novos processos (+81 casos quando em 2019 tinham sido 63 os novos casos) o que
poderá estar também relacionado com o aumento de situações de violência doméstica registado a nível
nacional.
No ano de 2020 verificou-se uma alteração na composição da equipa da CooperActiva sobretudo na
sequência do início do projeto “Moradas Coletivas”, financiado ao abrigo do Programa Contratos Locais
de Desenvolvimento Social.
Não foi, sem dúvida, o momento mais propício para dar início a um trabalho que aposta forte na
proximidade com a população, e que abre intervenção num território novo como é o bairro do Casal do
Silva mas também aqui a equipa procurou as melhores estratégias e não deixou de auscultar as pessoas
mais jovens e de reunir com parceiros de modo a começar um trabalho junto turmas do 1º ciclo da
Escola Básica de 1º Ciclo Artur Bual (Bairro do Casal do Silva).
Em 2020 toda a equipa participou numa formação interna, realizada online - Ambiente, Segurança,
Higiene e Saúde no Trabalho - conceitos básicos.
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Cabe ainda fazer referência ao Protocolo de colaboração entre a Junta de Freguesia de Alfragide e a
CooperActiva – Cooperativa de Desenvolvimento Social que permite apoiar 28 jovens para a prática de
desporto e o apoio financeiro da empresa VTXRM - Software Factory que viabiliza a frequência da Escola
de Enfermagem da Cruz Vermelha por parte de uma jovem do bairro do Zambujal. Nesse ano tão vincado
pela pandemia a VTXRM e doou 5 portáteis que permitiu o acesso de 5 crianças ao direito que é a
educação. Apoiou, ainda, com alimentos, a primeira fase de confinamento e no natal permitindo chegar
a mais de 100 famílias.
Na ótica da qualidade a auscultação das entidades parceiras e, sobretudo, das pessoas que recorrem e
beneficiam dos nossos serviços, sobre a sua apreciação em relação aos mesmos, é fundamental. Nesta
perspetiva aqui ficam os comentários de três pessoas sobre o trabalho da CooperActiva.

“A motivação e
esperança que dão
aos utentes”.

“(…) o rapaz e a
rapariga são
excecionais, a
parte humana das
pessoas, foram
escolhidos a dedo”.

29 de março 2021

“A simpatia e o
profissionalismo que
demonstram sempre e,
ajuda que nos dão, no
envio dos currículos, na
procura de trabalho”.
Prefiro vir sempre aqui é
onde recebo o melhor
apoio”.

A Direção
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II. A ORGANIZAÇÃO
A CooperActiva implementou o Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) em março de 2017, baseada na norma
ISSO 9001:2015.
Desde então a Direção assume o compromisso de desenvolver o SGQ implementando, com particular enfoque
na satisfação das partes interessadas. O seu objetivo é assegurar a melhoria contínua da eficácia do Sistema
contando para isso com todos e todas os/as trabalhadores/as da CooperActiva.

1. Comunicação, Projetos e Parcerias
2018
N.º de “novos amigos” da página facebook da
665
CooperActiva
Satisfação das entidades parceiras
Muito satisfeitas
18 entidades |
Satisfeitas 6 | NA
2

2019

2020

696

760

Muito
satisfeitas 17
entidades |
Satisfeitas 8 |
NA 1
2

Muito
satisfeitas 20
entidades |
Satisfeitas 4 |
NA 1
2

N.º de novas parcerias

6

Nº de candidaturas/propostas apresentadas

6

4

1

Nº de candidaturas/propostas apresentadas aprovadas

0

0

1

2. Gestão da Qualidade
Qualidade e Melhoria

2018

2019

2020

11

10

12

Satisfação dos/as clientes total

4.8 / 5

4.9/5

4.4/5

Cumprimento do programa de auditorias ao Sistema de Gestão da
Qualidade
N.º de reclamações/sugestões registadas vs Número de
reclamações/sugestões corrigidas

100%

100%

100%

0/0 vs 0/0

0/x vs 0/x

0/0 vs 0/0

<1 semana

<1 semana

<1 semana

Grau de satisfação com fornecedores, por parte da CooperActiva

82%

80%

84%

Nº de auditorias internas vs externas

1/1

1/1

1/1

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

Tempo médio de resposta a reclamações (dias)
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O apoio e suporte da CooperActiva na Gestão de Qualidade é um nível estratégico que se espera que dite o ritmo
da Gestão da Qualidade, pode-se observar os quadros resumo da eficácia da gestão.

Apoio e Suporte

2018

2019

2020

Nº de incumprimentos em vistorias aleatórias ou comunicadas na limpeza

7

5

0

Nº pedidos de manutenção corretiva equipamentos/espaço

1

0

0

Nº de não conformidades

4

2

2

Nº de ocorrências

0

0

0

Nº áreas sensíveis

1

1

0

Nº de oportunidades de melhoria

6

4

8

Gestão de Recursos Humanos

2018

2019

2020

Grau de satisfação dos/as trabalhadores/as

87%

87%

87%

Total de horas de formação

256

494*

374

Percentagem de trabalhadores/as que perfizeram as 35/40 horas (2020) de

50%

60%

55%

3.6 / 4

3.6/4

3.3/4

Nº de trabalhadores/as que receberam formação

8

9

13

Nº de reuniões gerais de trabalhadores/as

1

4

5

80%

83%

90%

0

0

0

formação no ano
Eficácia das ações de formação

Taxa de participação na reunião geral de trabalhadores/as
Nº de reclamações referentes à quebra de confidencialidade dos dados

*O número de horas é muito superior dado que estiveram 2 trabalhadoras a participar na formação da Academia Gestão Social da Fundação Manuel
Violante.
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III. RESPOSTAS SOCIAIS
As respostas sociais têm permitido garantir os direitos de cidadania e promover o
desenvolvimento social das comunidades onde a CooperActiva intervém.
Apresenta-se um quadro resumo por resposta, no qual 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 2020.

1.
COMUNIDADE DE INSERÇÃO – ESPAÇOS
CAMINHOS
A Comunidade de Inserção "Espaço Caminhos" (CI), constitui uma resposta social integrada de
grande valia para a população do Bairro do Zambujal. Disponibiliza os mais variados serviços a
pessoas em situação de pobreza e de exclusão social que, por razões de vária ordem, vivem nos
limites da subsistência.
As pessoas que procuram a CI apesar de terem como denominador comum o estarem numa
situação de desemprego, têm problemas a montante e a jusante que são equacionados pela
equipa nas propostas de intervenção que são trabalhadas com cada pessoa. Estas propostas,
enquanto potenciais soluções para os problemas identificados são, pois, negociadas num plano
individual em que se define, com a pessoa, tarefas e responsabilidades com vista a sua
concretização.
No quadro síntese é possível obter uma fotografia quantitativa da atividade realizada. Em
seguida faz-se uma avaliação mais qualitativa sobre os resultados do trabalho desenvolvido no
ano de 2020.
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OE

Obj. Específicos

Atividades

Indicadores
Nº de pessoas que procuraram a Comunidade de
Inserção – CooperActiva
Tempo médio entre o pedido e a admissão da pessoa

1|2
|3

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

Lavandaria

Nº de respostas pontuais

Resultados
319

<1 semana
278

Nº de pessoas em lista de espera

0

Nº de pessoas acompanhadas com processo

55

% de pessoas que procuraram a Comunidade de
Inserção e para as quais se abriu/reabriu processo
(Novos/as clientes)

7%

Valor dos apoios concedidos aos/às clientes
(transporte, medicamentos, produtos de higiene…)
Nº de reclamações/sugestões referente ao serviço de
atendimento e acompanhamento
Nº de clientes que utilizam o serviço de Lavandaria

Dados Suporte

Processo Individual |
Ficha de
Acolhimento/Pontuais
IMP01.IT01.PC01 | Base
de Dados | Lista de
Espera IMP02.IT01.PC01
| Formulário para
Sugestão
e/ou Reclamação
IMP01.PG03 |
Questionário de
avaliação

2683.13 euros
0
17

Nº de máquinas de lavar roupa efetuadas
615
Nº de máquinas de secar roupa efetuadas
555

Registo de Presenças
IMP09.IT01.PC01 |
Formulário para
Sugestão
e/ou Reclamação
IMP01.PG03 |
Questionário de
avaliação
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Garantir a satisfação das necessidades básicas
de alimentação e higiene a 30 pessoas em
situações de pobreza e exclusão social
Serviço de refeições
1|2
|3

Grau de satisfação dos/as clientes com o serviço de
lavandaria (escala de 1 a 4)
Nº de reclamações/sugestões referente ao serviço de
lavandaria (escala de 1 a 4)
Nº de clientes que utilizam o serviço de Refeições

3,6

0
10

Nº de Refeições servidas
997
Grau de satisfação dos/as clientes com o serviço de
refeição (escala de 1 a 4)
Nº de reclamações/sugestões referente ao serviço de
refeições
Balneário

Nº de clientes que utilizam o serviço de Balneário

3
0
6

Nº de banhos tomados
109

1|2
|3

Apoiar 30 pessoas /mês desempregadas na
procura ativa de emprego

“Um Clique - Uma
Oferta”

Registo de Presenças
IMP09.IT01.PC01
| Formulário para
Sugestão
e/ou Reclamação
IMP01.PG03 |
Questionário de
avaliação

Grau de satisfação dos/as clientes com o serviço de
banhos (escala de 1 a 4)

3

Nº de reclamações/sugestões referente ao serviço de
banhos

0

Nº de clientes que beneficiaram do gabinete de
emprego
Nº médio de clientes por sessão

97

% de pessoas que procuraram o gabinete de emprego
e às quais foi elaborado/atualizado o CV

72%

4

Registo de Presenças
IMP09.IT01.PC01 |
Formulário para
Sugestão
e/ou Reclamação
IMP01.PG03 |
Questionário de
avaliação

Candidatura a Anúncios
de Emprego
IMP07.IT01.PC01 |
Formação/Ação de
Sensibilização/Workshop
IMP18.PS01 | Registo -
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Nº de respostas a ofertas de emprego

4

Manter, rentabilizar e expandir parcerias com 3
empresas ou projetos com bolsas de ofertas de
emprego

Programa “Teia”

699

Nº de títulos de transporte facultados para entrevistas

5

% de pessoas que procuraram formação e às quais foi
dada uma resposta formativa
% de pessoas colocadas no mercado de trabalho

100%

Grau de satisfação dos/as clientes com o serviço
prestado no Gabinete de Emprego (escala de 1 a 4)
Nº de reclamações/sugestões com o serviço prestado
no Gabinete de Emprego

3,78

Títulos de Transporte
IMP08.IT01.PC01
| Formulário para
Sugestão
e/ou Reclamação
IMP01.PG03 |
Questionário de
avaliação

29%

0

Nº de empresas parceiras

4

Nº de pessoas integradas em mercado de trabalho

7

Questionário de
avaliação

através da parceria
Grau de satisfação das empresas fase ao serviço

3

prestado pelo Gabinete de Emprego (escala de 1 a 4)
1|2
|3

1|2
|3

Apoiar pessoas adultas na efetivação dos seus
direitos

Capacitar com conhecimentos básicos de
informática 6 pessoas

ADVOCACY

Grupo aberto de
competências básicas
de informática

Nº de casos pontuais atendidos (nº pessoas
atendidas)

217

Nº de diligências realizadas nos casos pontuais

631

Nº de pessoas que participaram da comunidade

7

Nº de sessões de competências básicas
Nº total de presenças

10
35

Ficha de
Acolhimento/Pontuais
IMP01.IT01.PC01

Formação/Ação de
Sensibilização/Workshop
IMP18.PS01
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Grau de satisfação dos/as clientes com o serviço
prestado (escala de 1 a 4)

1|2
|3
1|2
|3

Promover competências de literacia funcional
Promover saídas num ambiente externo ao
bairro permitindo um contacto com outras
realidades e contextos que saiem fora dos
quotidianos habituais

Literacia funcional
Realização de 2 saídas
para fora do contexto
de conforto

Nº de pessoas envolvidas
Nº de pessoas que aumentaram as competências
Nº de pessoas que participaram
Nº de saídas realizadas

4

Devido à Pandemia Covid não se
chegou a realizar
Devido à Pandemia Covid não se
chegou a realizar

Locais visitados
Grau de satisfação das pessoas envolvidas

1|2
|3

Apoiar e participar nas iniciativas “Zambujal
Mais Limpo” para melhorar a Higiene Urbana do
Bairro do Zambujal

Participação em 3
Iniciativas “Zambujal
mais Limpo”

Nº de iniciativas em que a CooperActiva participa
Nº de pessoas mobilizadas pela CooperActiva para
participarem nesta iniciativa

Devido à Pandemia Covid não se
chegou a realizar
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1.1 Que clientes em 2020?
A Comunidade de Inserção dirige-se a pessoas e famílias em situação de exclusão social
que necessitem de ser apoiadas no seu percurso de inserção.
Tempo médio
entre a
apresentação do
pedido de
atendimento e a
resposta: <
inferior a uma
semana

Os/as clientes que utilizaram os serviços da Comunidade de Inserção dando origem à
abertura de processo, em 2020, são maioritariamente do sexo feminino, perfazendo um
total de 38 mulheres (69%) e 17 homens (31%) (Gráfico 1). Estes números são
semelhantes aos do ano anterior, 64% e 36%, respetivamente.
Gráfico 1 - Número de clientes no ano de 2020, com processo aberto, por sexo (%)
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5

0
Série 1

Série 2

A distribuição dos/as clientes pelos diferentes grupos etários mantém-se, também,
semelhante à de anos anteriores, evidenciando-se a forte presença da faixa etária
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compreendida entre os 26 e os 49 anos (47%) (ver gráfico 2). No entanto, o grupo de
pessoas com idades compreendidas entre os 50 e os 65 anos (40%) teve um aumento
na sua expressão em 2020 (em 2019, 31%). O grupo dos menos de 25 anos (9%) e dos
mais de 65 anos (4%), mantiveram exatamente a mesma percentagem, relativamente
ao ano transato. O último grupo é aquele que apresenta menor percentagem de
pessoas, como, aliás, 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 2020, com processo aberto, por idades(%)
4%
9%
40%

47%

<25

26-49

50-65

>65

Em termos de escolaridade, continua a verificar-se uma forte presença de pessoas com
baixos níveis de instrução: 18.2% dos/as clientes têm menos do 4º ano e 36.4%
apresenta o 4º ano; com menos expressão, 16.4 % têm o 6º ano, 14.5% têm o 9º ano e
14.5% o 12º ano de escolaridade (Gráfico 3).
Gráfico 3 - Número de clientes no ano de 2020, com processo aberto, por grau de
escolaridade (%)
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15%

18%

< 4ºano
4º ano

15%

6º ano
9º ano

16%

36%

12º ano

Relativamente à ocupação dos/as clientes que procuraram a Comunidade de Inserção,
com processo aberto, verifica-se que a grande maioria, 76.3%, estão numa situação de
desemprego. Pessoas empregadas, a tempo inteiro ou parcial representam 16.4%.
Reformados/as por velhice ou invalidez e estudantes são os que correspondem a
percentagens mais baixas: 5.5% e 1.8%, respetivamente.
Gráfico 4 - Número de clientes no ano de 2019, com processo aberto, por ocupação (%)

1.2 Donde provêm estes/as clientes?
Com base no Gráfico 5, podemos afirmar que se mantem uma tendência de uma grande
proximidade entre a Comunidade de Inserção e a população local, já que 77% das
pessoas que recorreram aos serviços vieram por iniciativa própria ou por indicação de
familiares, vizinhos ou amigos.
A segunda fonte de encaminhamento de clientes provem das redes de parcerias locais
(14%), em detrimento de outros serviços existentes nas instalações partilhadas com a
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Comunidade de Inserção (9%), tal como o Protocolo RSI e do CESIS/Projeto Percursos
Acompanhados, contrariando assim a tendência de anos anteriores.
Gráfico 5 - Proveniência dos clientes no ano 2020 (em %), com processo aberto

80%

77%

70%
60%
50%
40%
30%
20%

14%
9%

10%
0%
Iniciativa
Própria/familiares/vizinhos
e/ou amigos/as

Cooperactiva Protocolo
RSI/Percursos
Acompanhados

Outras instituições locais

1.3 Que problemas afetam estes/as clientes?

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,
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o que justifica a metodologia de intervenção holística adotada pela Comunidade de
Inserção (ver Tabela 1).
Tabela 1 - Principais problemas identificados no ano 2020
PRINCIPAIS PROBLEMAS IDENTIFICADOS

Nº clientes

% de clientes com
determinado problema

Problemas económicos em geral

50

91%

Desemprego

41

75%

Problemas de educação em geral

36

66%

Problemas de habitação em geral
Outros problemas de inserção profissional
Problemas de saúde em geral

11
7
4

20%
13%
16%

Problemas de proteção social

2

7%

Violência doméstica

2

7%

Ausência de domicílio fixo

2

7%

Doença mental

2

7%

Problemas do foro psicológico

2

7%

Problemas familiares em geral

1

2%
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1.4 Advocacy (Casos pontuais)
Advocacy surge na CooperActiva pelo número de pessoas que procuram apoio para a resolução das suas situações. Sendo a missão da CooperActiva,
garantir os direitos de cidadania não poderíamos deixar de atender as pessoas que procuram os serviços de uma forma pontual, nomeadamente, num
ano incomum afetado pela pandemia da Covid-19, onde o número de pessoas que procuraram ajuda aumentou 81% (134 pessoas em 2019), assim como
o número de diligências, 83% (378 em 2019).

217 pessoas | 631 diligências

Apoio cartas | 29
Formulários | 84
Inf. Direitos | 54
Leitura de Oficios | 10

Digitalizações | Fotocópias | 92
Contacto Parcerios | 99
Portal Seg. Social | 82
Portal Finanças | 52

Mulheres | 158 -73%
Homens | 59 - 27%
Iniciativa Própria | 176 –
81%
Familiares / Amigos | 27 –
12%
Protocolo RSI | 6 – 3%
Outras entidades | 8 – 4%

Até aos 18 anos | 2 1%

Estudantes |5- 2%
Desempregado/a | 110 - 51%

Pedido Palavras Chave | 32

Idade ativa | 189 - 87%

Empregado/a | 68 - 31%

Marcações | 77

+ de 65 anos | 26 12%

Reformado/a Velhice | 27 - 13%

Portal Saúde | 1

Reformado/a Invalidez | 7 - 3%

Preenchimento IRS | 8

Criação e-mail | 4
Portal SEF | 7
Serviços básicos | 10
Apoio económico | 6
Apoio Psicológico | 3

CooperActiva - Cooperativa de Desenvolvimento Social
| Relatório de Atividades

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

Apesar de um decréscimo no número de agregados familiares abrangidos (21, em 2019) devido à
Pandemia Covid-19 e, consequentemente do número de lavagens (812, em 2019), o número de
secagens (338, em 2019) aumentou em relação ao ano anterior, já que no ano transato houve uma
avaria da máquina de secar entre março e agosto.
▪ Balneário
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Em 2020, 6 clientes usufruíram deste serviço num total de 109 utilizações. De salientar, um decréscimo
significativo em relação ao ano anterior (em 2019, 10 clientes, num total anual de 431 banhos/ano).
Este fato deveu-se, por um lado, ao fecho para obras dos balneários e, por outro, à inatividade do serviço
devido à Pandemia Covid-19.
▪ Serviço de refeições

A Comunidade de Inserção constata, relativamente ao ano anterior, um decréscimo no número de
pessoas a utilizar este serviço (13 em 2019), assim como no número de refeições servidas (1376 em
2019). Devido à pandemia Covid-19, as refeições passaram a ser realizadas na modalidade de Take-Way.
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De uma forma geral, podemos verificar que o número de clientes/mês, por serviço, e no total das três
respostas, variou entre 3 e 23 (ver gráfico 6), numa média de 17 clientes/mês. De salientar, no entanto,
que o mesmo cliente poderá usufruir, ou não, de mais do que um serviço em simultâneo. A ressalvar,
também, que o mês de abril correspondeu a um mês completo de confinamento geral.
Gráfico 6 - Número de clientes, por mês, que usufruem de cada um dos Serviços de Necessidades
Básicas
Banhos
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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. 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 2020 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 na Cooperactiva/Espaço Caminhos de segunda a sexta, das 9h30 às 12h00, num
total de 78 sessões, com interregno na altura do confinamento (de 13 de março a 12 a maio). Foram
abrangidas 97 pessoas, numa média de cerca de 4 clientes por sessão. Foram elaborados/atualizados
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Curriculum Vitae a 72% dos/as clientes e registadas 699 respostas a ofertas de emprego. No ano
anterior, realizou-se um total de 133 sessões, sendo abrangidos 84 clientes, numa média de 2
presenças/sessão, perante 322 respostas a ofertas de emprego. Em 2020, a atividade da CI reflete um
aumento significativo do desemprego e uma menor capacidade de integração das pessoas no mercado
de trabalho, devido à Pandemia Covid 19, com maior incidência no último trimestre. Apesar disso,
resultou a integração de 28 pessoas (29%) no mercado de trabalho, número muito semelhante ao do
ano anterior (31%).
Em parceria com a Junta de Freguesia de Alfragide, manteve-se a descentralização do Gabinete de
Procura de Emprego a funcionar às sextas-feiras das 9h30 às 13h00, com interrupção em períodos
críticos, de modo a respeitar os Planos de Contingência da própria JFA e da Cooperactiva, devido à
pandemia Covid-19. Assim sendo, funcionou entre o início de janeiro e 13 de março, no mês de julho e,
de setembro ao final de outubro. Foram realizadas 50 sessões individuais, com um total de 16 clientes
abrangidos/as, destes, 6, ou seja 37.5%, foram colocados no Mercado de Trabalho, estando a trabalhar
até à data. De salientar que muitas destas pessoas mantiveram o acompanhamento no Grupo de
Procura de Emprego da Cooperactiva.
•

Bolsa de Emprego

Numa estratégia para a integração dos/as nossos/as clientes no mercado de trabalho mantem-se o
estabelecimento de parcerias com algumas empresas, tendo sido integrados 7 clientes. No ano de 2020
a Cooperactiva estreitou relações com 4 empresas, salientando que 2 destas foram estabelecidas no
decorrer deste ano – Randstad e Roque Gameiro.
Para a ida a entrevistas de emprego, foram concedidos 5 títulos de transporte, num total de 10 viagens
(ida e volta).
•

Acompanhamento após a integração no mercado de trabalho

Seis 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 2020, deu-se continuidade ao curso de competências
básicas de Informática que abrangeu 7 pessoas, tendo sido realizadas apenas 10 sessões (às quartas das
11h às 12h) devido à Pandemia Covid-19, com um total de 35 presenças.
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•

Acompanhamento na procura de formação

Foram integrados/as 8 clientes em ações de formação, 7 ao nível do curso de conhecimentos básicos de
informática (Comunidade de Inserção) e 1 num Curso de Formação Profissional na área da Pastelaria.
Através do Grupo de Procura de Emprego e, em parceria com a Rede Incorpora, foram inscritas mais 5
clientes em Cursos de Formação Profissional que aguardam colocação.
Apesar de estarem previstas ações de formação para desenvolver competências de literacia, estas não
se realizaram, devido à Pandemia Covid – 19.
Para além dos resultados anteriormente referidos e na sequência do trabalho realizado, no ano de 2020,
dos 45 processos, foram encerrados 20 processos (44%), referentes a 24 clientes. Destes últimos, 17
foram considerados como casos resolvidos ou de sucesso. Para além disso, 6 foram encerrados por
atividades canceladas devido à Covid-19 e 1 por incumprimento. Dos 45 agregados acompanhados
durante o referente ano, 25 processos mantiveram-se ativos no final do ano, transitando para 2021.
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2.ESPAÇO V
Violência Doméstica – A problemática central do Espaço V

O ano de 2020 foi um ano de extraordinária exigência para o funcionamento do Espaço V - Serviço de
Atendimento e Acompanhamento a Vítimas de Violência Doméstica de Cascais.
Tal como para todas as instituições, o ano foi marcado logo, a partir do mês de março, pela situação
excecional de pandemia a que todos e todas estivemos sujeitas/os.
Assim, os dois primeiros meses pautaram-se, tal como nos anos anteriores, pela continuidade do
atendimento direto a vítimas de violência doméstica bem como a realização de todo o trabalho inerente
ao apoio que cada caso exige: apoio às vítimas nas diligências judiciais; apoio nos processos de
autonomização; acompanhamento psicológico.
A partir de março, e com a situação geral de confinamento decretada pelo governo, houve que
reformular boa parte da estratégia de atendimento e apoio às vítimas.
Desde logo foi preciso a adaptação do espaço para dar continuidade ao trabalho presencial em
condições de segurança, quer para técnicos/as quer para vítimas. Tal requereu alterações na disposição
do espaço, bem como a disponibilização de todos os meios de proteção individual e higienização
exigidos.
Foi, também, necessário desenvolver esforços de comunicação com as instituições locais e com a
população de modo a dar conhecimento que o Espaço V não só manteve sempre o seu atendimento
presencial como também alargou e desenvolveu o atendimento por outras vias. Reforçou-se o uso do
telefone e de videochamadas com vista a realização de um trabalho o mais direto possível com as
vítimas.
Assim, a capacidade de flexibilizar os horários de atendimento e a disponibilidade para realização de
diligências foi, ainda maior e mais exigente do que noutros anos, procurando-se garantir que ninguém
ficaria sem resposta por parte do Espaço V.
Mantiveram-se os atendimentos presenciais para os casos de maior gravidade, procurando sempre que
o acompanhamento se concretizasse pelos canais alternativos de forma a não colocar em risco a saúde
e a segurança das/os utentes.
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Foi, assim, possível manter o trabalho de articulação quer com o Ministério Público, quer com as forças
policiais e com outras organizações nomeadamente com as casas abrigo, essenciais nas situações mais
graves.
Algumas atividades de formação/divulgação sobre a problemática da violência doméstica, bem como o
trabalho em rede desenvolvido pelo Espaço V no âmbito do Fórum Municipal de Cascais contra a
Violência Doméstica, com vista a estimular a discussão de casos e aumentar as competências de
profissionais de outras organizações, tiveram que ser adiadas.
2020, foi assim, um ano atípico dadas as contingências e que exigiu uma ainda maior capacidade de
flexibilização e de adaptação dos métodos de trabalho.
O Espaço V contou com o apoio financeiro do Instituto da Segurança Social e da Câmara Municipal de
Cascais para o seu funcionamento. De realçar que a Câmara Municipal de Cascais foi fornecendo
também ao longo do ano equipamento de proteção individual e de higienização.
Como se poderá constatar em seguida, no ano de 2020 registou-se um aumento de cerca de 30% do
número de casos novos (+18) tendo havido uma ligeira diminuição no número de situações que
implicam um acompanhamento continuado de anos anteriores.
É de realçar que, no final do ano, constata-se também que os canais de comunicação à distância como
as videochamadas foram um recurso bastante positivo e útil para algumas pessoas, algo que poderá
continuar a manter-se e a desenvolver-se no futuro.
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Processo

Espaço V

OE

Obj. Específicos

1 |2|3

Realizar sessões de diagnóstico e
acompanhamento junto de 50 vítimas
de violência doméstica

Atividades

Atendimento e acompanhamento, do
Nº de pessoas atendidas
ponto de vista psicológico, social e
Grau de satisfação dos/as clientes com
jurídico, pessoas vítimas de violência
o serviço de atendimento e
doméstica do Concelho de Cascais
acompanhamento (1 a 5)
Nº de reclamações/sugestões
referente ao serviço de atendimento e
acompanhamento

1 |2|3 Realizar 2 reuniões de trabalho para Reunião de trabalho e de apresentação
|4 dar a conhecer o trabalho desenvolvido
do Espaço V
pelo Espaço V
1 |2|3 Realizar 2 grupo de gestão de práticas Realização de 2 Grupos de Supervisão
|4 junto das organizações do concelho de
para profissionais de organizações
Cascais envolvendo 8 pessoas
sociais

2|3 |4

Realizar 2 sessões de disseminação
“Rede Segura”

Indicadores

112
4,8

0

Nº de reuniões realizadas

0

Nº de grupos de supervisão

0

Nº de profissionais presentes

0

Grau de satisfação dos/as profissionais
com o serviço de atendimento e
acompanhamento
Nº de reclamações/sugestões
Sessões de disseminação “Rede Segura”
Nº de sessões realizadas

2|3 |4 Realizar 1 ação de divulgação para dar a
conhecer o trabalho desenvolvido pelo Ação de divulgação do Espaço V com
Espaço V e discutir boas práticas na
entrega de folhetos e colocação de
assistência e proteção às vítimas de cartaz no posto da GNR de Alcabideche
violência doméstica junto de 15
guardas.
2 | 3 | Participar em 2 reuniões e contribuir Reuniões do grupo de coordenação do
4
com sugestões de atividades nas
FMCVC

Resultados Dados Suporte

Nº de ações realizadas

Processo
Individual | Base
de Dados |
Formulário para
Sugestão
e/ou Reclamação
IMP01.PG03
| Questionário de
avaliação
Questionário de
avaliação | Folha
de presenças
Questionário de
avaliação | Folha
de presenças

NR
0
0
0

Questionário de
avaliação
Questionário de
avaliação

Nº de GNR´s presentes
0
Nº de reuniões

0

Questionário de
avaliação | Folha
de presenças
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reuniões do grupo de coordenação do
FMCVD
1 | 2 | Gerir o apartamento de transição para
3
vítimas de violência doméstica

Apartamento de Transição

2|3 |4 Agilizar procedimentos em processos Participação em 5 reuniões de discussão
de violência doméstica
de casos com o Tribunal
Participar na Divulgação do referencial 2 Ações de divulgação do referencial
de intervenção nas escolas

Nº de pessoas acompanhadas

2 adultos e 4 Questionário de
crianças
avaliação

Nº de reclamações/sugestões

0

Nº de reuniões realizadas

5

Nº de agrupamentos onde foi
colocada a divulgação

0

2|3 |4 Promover boas práticas de assistência e Realização de 1 Grupo de Discussão de
Nº de OPC´s envolvidos
proteção a vítimas de violência
Práticas
doméstica junto de 8 OPC utilizando os
Grau de satisfação das pessoas
materiais produzidos no âmbito do
Projeto 3 D´s
2|3 |4
Participar no grupo de trabalho da
Realização de 1 ação
Nº de reuniões realizadas
plataforma CPD identificado no
de formação sobre VD
FMCVD enquanto grupo de trabalho Participação na elaboração de materiais Nº de entidades que participaram
“violência doméstica sobre pessoas
de divulgação
Nº de pessoas que participaram nas
portadoras de deficiência”
Participação na criação de um
ações de formação
instrumento de registo das situações de
VD

0

Registos

Questionário de
avaliação | Folha
de presenças

NR
0

0

Registos
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1. Os objetivos do Espaço V
Recordando, os objetivos definidos para o Espaço V são:
▪

Realizar atendimento direto a vítimas de violência familiar;

▪

Trabalhar em parceria com todas 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 visam o desenvolvimento de competências e a resolução de
problemas para lidar com a problemática da violência familiar.

Durante o ano de 2020, aprofundou-se a consolidação do trabalho do Espaço V
enquanto entidade especializada no fenómeno de violência doméstica, quer junto das
pessoas acompanhadas, quer junto de instituições com intervenção no concelho de
Cascais como: Tribunal, OPC´s, Segurança Social, ACES, Escolas e IPSS´s várias,
aprofundando, dessa forma, a persecução dos objetivos desta resposta.
2. Dados do acompanhamento realizado
No ano de 2020 registou-se um aumento de cerca de 30% do número de casos novos
(+18) tendo havido uma ligeira diminuição no número de situações que implicam um
acompanhamento continuado de anos anteriores (-7).

Tabela 1 - Número de casos de vítimas acompanhadas, segundo o ano
Ano civil

Total de

201

201

201

201

201

201

201

201

201

201

202

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

50

61

74

74

94

118

122

134

109

101

112

38

44

59

55

75

100

86

106

71

63

81

processo
s
Novos
processo
s
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112 vítimas de violência
doméstica acompanhadas no
Espaço V, das quais 81
Seguindo uma das tendências verificadas a nívelcorrespondem
nacional, a maioria
das pessoas
que
a novas
situações.
Ano
2020

procuraram o Espaço V é do sexo feminino (105). Das 112 situações em
acompanhamento apenas se encontram sete homens, confirmando-se, assim, a
violência doméstica como uma violência de género.
Tabela 2 – Idade das vítimas acompanhadas
Idade

Homens

Mulheres

até aos 18 anos

0

0

Dos 18 aos 25 anos

1

11

Dos 26 aos 35 anos

1

16

Dos 36 aos 45 anos

2

36

Dos 46 aos 55 anos

2

18

Dos 56 aos 65 anos

0

11

+ 66 anos

1

13

Total

7

105

A maioria das vítimas acompanhadas (36) tem entre 36 e 45 anos, como se pode ver
pelo quadro anterior.
A maioria das mulheres vítimas acompanhada é de origem portuguesa; quinze vítimas
têm nacionalidade estrangeira. Entre estas, ainda que em número residual, destacamse as de nacionalidade Angolana (3), Brasileira (3) e guineense (2). As restantes seis, têm
nacionalidade Moldava, Finlandesa, Britânica, Síria, Nepalesa, São Tomense e
Moçambicana. Todos os homens acompanhados são portugueses.
Tabela 3 – Nível de escolaridade das vítimas acompanhadas
Nivel de Escolaridade
< 1º Ciclo do Ensino Básico
1º Ciclo do Ensino Básico

Homens Mulheres
0
3
0
12
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2º Ciclo do Ensino Básico
3º Ciclo do Ensino Básico
Secundário
Superior
Total

0
0
3
4
7

27
19
28
16
105

Na sua maioria, as pessoas que foram acompanhadas no Espaço V, no ano de 2020, têm
o ensino secundário completo, o que significa que concluíram a escolaridade
obrigatória. De referir, contudo, que 15 mulheres têm escolaridade inferior ao 2º ciclo
e 27 saíram da escola logo após a conclusão daquele nível de ensino. Apesar do nível de
literacia relativamente a processos judiciais ser baixo para a maioria da população, as
pessoas menos escolarizadas exigem um maior acompanhamento pois têm dificuldades
acrescidas no acesso aos serviços e à efetivação dos seus direitos. Relativamente aos
homens acompanhados, a maioria concluiu o ensino superior e três têm o ensino
secundário.
De destacar, ainda, que dezasseis mulheres têm formação superior o que vai ao
encontro de estudos realizados, que definem a violência doméstica como um fenómeno
transversal a todos os sectores da sociedade.
Tabela 4 - Situação face ao emprego das vítimas acompanhadas
Situação face ao emprego

Homens Mulheres

Trabalhadora/es a tempo
inteiro

47
1

Trabalhadoras/es a tempo

12

parcial

0

Desempregadas/os

2

30

Reformadas/os

3

13

Pessoas em educação/

3

formação

1

Total

7

105

CooperActiva - Cooperativa de Desenvolvimento Social

| Relatório de Atividades

Quanto à situação face ao emprego, a maioria das vítimas está a trabalhar (59), sendo
que, 47 trabalham a tempo inteiro. Para algumas destas 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 associada, em particular quando
para além do processo-crime decorre um processo de divórcio e/ou regulação das
responsabilidades parentais. As 12 vítimas trabalhadoras a tempo parcial exercem, na
sua maioria, trabalhos precários, mal remunerados e sem vínculo à segurança social, o
que constitui um grande obstáculo à sua autonomia. A prática de trabalho em parceria
e, concretamente nestes casos, em parceria com o Centro de Emprego de Cascais têmse revelado de grande importância para complementar a intervenção do Espaço V nesta
área.
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Tabela 5 – Vítimas acompanhadas, segundo a instituição que encaminha
H

M

Total

1

18

19

11

17

Órgãos Polícia Criminal – PSP, GNR

15

15

Conhecidos/as / familiares

12

12

Segurança Social – EMAT, Ação Social, LNES

11

11

Comissão Proteção Crianças Jovens Cascais

7

7

Saúde - ACES Cascais

6

6

Câmara Municipal Cascais - DIST

6

6

Habitação - Cascais Envolvente

5

5

Educação - Escolas

4

4

Tribunal - DIAP

4

4

Direção Geral Reinserção Serviços Prisionais

3

3

Página web Espaço V/ folheto Espaço V

3

3

105

112

Instituição
Organizações da Rede Solidária
Linha Informação Vítimas de Violência Doméstica
(CIG)

Total

6

7

Relativamente às instituições sinalizadoras que encaminham situações para o Espaço V,
a maioria das vítimas (19) continua a ser encaminhada por organizações da rede
solidária do Concelho. Este dado remete-nos para a maior visibilidade do fenómeno em
meios socioeconomicamente desfavorecidos e pela consequente possibilidade de
naturalização do mesmo. Estas mulheres recorrem aos serviços pela vulnerabilidade
económica em que se encontram (mais uma forma de violência com que se defrontam)
e terão maior facilidade em falar da situação de violência a que estão sujeitas e mais
facilmente são encaminhadas para um serviço de apoio especializado.
Pela primeira vez, o serviço de informação a vítimas de violência doméstica (linha
gratuita da CIG) aparece em segundo lugar com o encaminhamento de 17 pessoas. A
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maior parte dos homens atendidos veio encaminhado por esta linha da Comissão para
a Cidadania e Igualdade de Género que teve ampla divulgação neste ano de pandemia.
Em terceiro lugar, surgem os Órgãos de Polícia Criminal (OPC) como tendo sinalizado 15
situações (2 pela GNR, 2 pela Esquadra Investigação Criminal da PSP de cascais e 11 por
esquadras territoriais da PSP).
De destacar, ainda, os encaminhamentos pela segurança social (11) que, em grande
parte, tiveram origem pedidos da Linha Nacional de Emergência Social (LNES).
Nos restantes parceiros (saúde, educação, CPCJ, habitação, autarquia), os números de
pessoas encaminhadas são mais baixos e distribuídos de forma idêntica. As escolas,
muito provavelmente pelo trabalho realizado no âmbito do Fórum na área da educação
(Grupo Educação e Violência, no qual se inclui o projeto PREVIO), têm vindo a sinalizar
mais casos ainda que de forma incipiente.
O Espaço V mantém uma estreita articulação e colaboração com o ACES de Cascais equipa de prevenção de violência no adulto e núcleo de apoio a crianças e jovens em
risco, no entanto, não se tem traduzido num número significativo de encaminhamentos.
Neste ano foi reforçada a sensibilização junto das unidades de saúde familiar, alertando
para os sinais de alerta e despiste de situações de VD, como uma das poucas portas de
entrada possíveis das vítimas, devido á pandemia.
De referir também que, apesar da criação do grupo de trabalho de articulação vítimas e
agressores, o número de vítimas acompanhadas encaminhadas pela DGRSP é muito
baixo.
Apesar da Campanha contra a Violência Doméstica lançada pelo Fórum Municipal de
Cascais, o Espaço V não recebeu nenhuma vítima que referisse ter tomado
conhecimento do serviço através da visualização dos cartazes, folhetos ou filme.
A maioria das situações acompanhadas diz respeito a uma violência em relações de
intimidade. Foram acompanhados cinco casos em que a vítima era a mãe.
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Tabela 6 -Casos de vítimas acompanhadas, segundo a relação com o agressor
Relação da vítima com o agressor

Nº de vítimas

Conjugalidade passada

81

Conjugalidade presente

25

Vítima é ascendente

5

Vítima é descendente

1

De salientar que, os dados apresentados na tabela 6, referem-se ao momento da data
de entrada do processo. Se a contabilização realizada fosse a 31 dezembro de 2020, a
situação alterava-se, passando a haver um reduzido número de casos de conjugalidade
presente.
3. Intervenção realizada
No total, foram contabilizadas 532 sessões de atendimento/ acompanhamento
especializado em violência doméstica, dos quais 348 atendimentos presenciais e 184
não presenciais (162 via telefone e 22 via Skype).
Destas sessões:
•

373 foram de acompanhamento psicológico e de consulta psicoterapêutica;

•

159 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, conjugados com uma avaliação
diagnóstica da equipa. 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 tomada de decisão e empowerment da
vítima.
Em estreita complementaridade com o acompanhamento psicológico e social e, na
sequência de um diagnóstico técnico, foram contabilizadas 592 diligências onde se inclui
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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 ano de pandemia, esta situação foi ainda
mais difícil devido ao encerramento de grande parte dos serviços e à dificuldade de se
conseguir o contacto telefónico.
Um aspeto fundamental tem sido 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, efetuadas várias 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. Em duas situações houve a aplicação da medida de
coação mais grave, a prisão preventiva.
Um procedimento que, segundo as pessoas vítimas de violência doméstica, se revelou
de grande importância foi o acompanhamento da equipa do Espaço V a tribunal para
recolha de declarações para memória futura, consulta de processo, depoimentos ou
julgamento, uma vez que se tratam de situações muito intrusivas para as vítimas. O
culminar de um processo judicial de violência doméstica, na fase de julgamento, é,
muitas vezes, o terminar de um caminho, quase sempre longo, com muitos obstáculos
e desafios, onde o medo persiste. O acompanhamento nesta fase é visto pelas vítimas
como muito securizante. Apesar da pandemia, os tribunais continuaram a realizar
julgamentos em situações de violência doméstica.
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4. Grupos de Gestão de Práticas
Pessoal técnico
A criação de grupos de GESTÃO de práticas foi uma atividade planeada no âmbito do
Fórum Municipal de Cascais Contra a Violência Doméstica à qual se pretendia dar
continuidade, em 2020, com o desenvolvimento de dois novos grupos. Devido à situação
de pandemia apenas foi possível concluir um 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, 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:
▪

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 é divulgada por todas as instituições do Fórum, pelo Conselho
Local de Ação Social de Cascais e no âmbito das sessões de disseminação do roteiro Rede
Segura, como uma continuidade deste trabalho de consolidação desta rede segura que
proteja eficazmente as vítimas de violência doméstica.
O grupo concluído em 2020 contou com nove participantes e envolveu sete
entidades: Fundação O Século, Cascais Envolvente, Centro Paroquial do Estoril,
Associação Prevenir, ABLA, Cozinha com alma.
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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.
Relativamente a aspetos mais positivos e mais negativos das sessões, o referido como
mais negativo, apontado também em sessões anteriores, foi o número reduzido de
simulações (role playing), apesar da dificuldade em as pessoas se voluntariarem para
realizar estes exercícios.
Quanto à duração das sessões consideram que foi adequada tendo apenas uma pessoa
considerado ter sido demasiado curta.

Órgãos de Polícia Criminal – OPC´s
Durante o ano de 2020, não foi possível realizar nenhuma sessão com este grupo de
profissionais que consideramos de extrema importância. Espera-se, retomar este
trabalho que consideramos de extrema importância durante o ano de 2021, se
necessário, em formato online.

Grupo de Discussão de Casos
É muito relevante o trabalho realizado no âmbito do grupo de discussão de casos dada
a presença de instituições de vários setores de atividade (ACES Agrupamento dos
centros de saúde Cascais, Hospital de Cascais, Comissão de Proteção de Crianças e
Jovens de cascais, Câmara Municipal de Cascais, Segurança Social de cascais -EMAT e
Ação Social, Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais -DGRSP, PSP, GNR, APAV)
incluindo a presença fundamental do Ministério Público - DIAP, que detém a
responsabilidade dos inquéritos de VD. Durante 2020, o Espaço V participou em todas
as reuniões realizadas, num total de 5, tendo sempre levado casos para discussão e
questões para reflexão resultando daí um maior conhecimento relativo aos processos
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judiciais e celeridade nos procedimentos de proteção dos casos apresentados. De
salientar a participação da Equipa de Análise
Retrospetiva de Homicídios em Violência Doméstica, na qual apresentaram a
metodologia utilizada na análise das situações e a mais valia dos resultados obtidos
decorrentes dessa análise.

5. Apartamento de Transição
A resposta habitacional de transição para vítimas de violência doméstica que estão em
processo de autonomização manteve-se ao longo do ano de 2020. Também aqui foi um
ano de desafios e de adaptação a um conjunto de situações inesperadas a que foi preciso
dar resposta.
Desde logo é de assinalar que, para uma melhor e mais eficaz gestão das admissões ao
apartamento, em geral, os casos passam a ser avaliados pelo Espaço V e pela APAV.
Apenas em casos que pela sua excecionalidade possam exigir uma avaliação mais
diversificada serão envolvidos os outros parceiros como a Câmara Municipal de Cascais
e a empresa municipal Cascais Envolvente.
De realçar que, uma das utentes do apartamento de transição que já tinha ultrapassado
largamente o prazo previsto para a sua permanência, encontrou em 2020 uma solução
habitacional no mercado regular que lhe permitiu autonomizar-se juntamente com os
filhos o que constituiu um momento particularmente importante na vida desta família
e também no que se refere aos objetivos para os quais foi constituído este apartamento.
Durante o ano de 2020 foi também possível fazer uma nova admissão de uma situação
que colheu os critérios previamente definidos e que mereceu aprovação para inclusão
de mãe com um filho estando neste momento a ser um processo de autonomização a
decorrer de forma positiva.
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Houve também, de forma inesperada, a necessidade de encerrar o apartamento de
transição durante cerca de quatro semanas por motivo de obras urgentes a realizar pelo
condomínio na cobertura do edifício.
Depois do Espaço V ter vindo ao longo do tempo a alertar para a necessidade da
avaliação e realização de obras na cobertura do edifício estas foram decididas e
implementadas em pouco tempo o que obrigou a uma solução de recurso de
realojamento das utentes que contou com o apoio da Câmara Municipal de Cascais.
Foi também um ano em que dada a situação de pandemia foi necessário manter
cuidados redobrados na utilização do espaço interior do apartamento com o apelo às
utentes para respeitarem as indicações em vigor como a utilização de máscara nos
espaços comuns ou a utilização alternada da cozinha e outros espaços comuns.
Ainda assim, durante o ano de 2020, uma das utentes contraiu COVID-19 o que obrigou
a medidas de isolamento e ao realojamento de outra utente e seu filho o que foi possível
fazer encontrado uma solução junto de familiares da utente que acolheram durante o
período de isolamento.
Ultrapassada a situação de doença foi necessário efetuar uma desinfeção ao
apartamento para retomar a normalidade do seu funcionamento, com apoio da Câmara
Municipal de Cascais.
Tratou-se, pois de um ano com exigências acrescidas de gestão ao nível do
funcionamento quotidiano por todas as situações inesperadas que foram decorrendo
ao mesmo tempo que foi possível também ver a autonomização da utente e dar
oportunidade a novas utentes de encontrar aqui um espaço de partida para um outro
futuro.
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6. Parcerias e outras atividades
O Espaço V integra o grupo de coordenação do Fórum Municipal Contra a Violência
Doméstica, como elemento permanente. Para o estreitamento de relações entre as
entidades do Fórum foi proposto dividir as entidades parceiras pelas cinco entidades do
grupo de coordenação.
O Espaço V contactou todas as entidades no início da pandemia para sensibilizar para o
possível isolamento de vítimas de violência doméstica e pela dificuldade acrescida que
possam ter em pedir ajuda, colocando-se ao dispor para dar apoio nas situações que
identificassem e nas quais pudessem ter dúvidas de como intervir e encaminhar.
No âmbito do Fórum Municipal manteve a sua participação no grupo Educação e
Violência e integrou o no grupo de trabalho de articulação com Vítimas e Agressores.
Nessa qualidade tem participado na divulgação de materiais e de produtos
desenvolvidos, como foi o caso da participação em 2 sessões de divulgação do roteiro
“Rede Segura”.
No ano de 2020, o Espaço V procurou dar continuidade à dinamização do grupo de
trabalho Deficiência e Violência, tendo sido realizada uma ação de formação para 6
profissionais de organizações concelhias. A segunda ação planeada acabou por não se
concretizar, tendo sido solicitado que fosse desmarcada, devido à pandemia e ao
acréscimo de trabalho por parte das instituições.
O Espaço V participou em todas as reuniões do CLAS – Conselho Local de Ação Social
que foram realizadas bem como em dois workshops sobre planeamento estratégico das
iniciativas do plano de desenvolvimento social.
Sabendo que a divulgação do trabalho realizado é uma estratégia essencial de
comunicação com pessoas e organizações foram levadas a cabo várias iniciativas nesse
sentido:
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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.

Conclusão
O ano de 2020 foi, de facto, um ano atípico.
Interrompida que foi a normalidade a partir do início de março de 2020 foi
absolutamente necessário responder com rapidez e eficiência de modo a não
comprometer os objetivos essenciais do Espaço v e responder com qualidade, dedicação
e profissionalismo a todas as vítimas de violência doméstica que nos procuram.
Aliás, com a situação de confinamento decretada em meados de março tornou-se ainda
mais importante a presença do Espaço V enquanto serviço de apoio à vítima de violência
doméstica junto da população e por isso desde o início foi tomada a decisão de se
manter a porta aberta e os atendimentos presenciais ainda que, naturalmente, com as
devidas adaptações e cuidados.
Foi, pois, um ano em que o Espaço V manteve a sua atividade de atendimento presencial
sobretudo para situações novas e teve também a necessidade de para cumprir este
objetivo, organizar-se internamente quer a nível da equipa quer a nível dos
procedimentos de segurança a nível do espaço físico.
Foi necessário também desenvolver e aumentar o recurso ao acompanhamento a
distância utilizando para tal não só o telefone, mas também as plataformas digitais que
permitem o acompanhamento através de vídeo chamadas.
No serviço de acompanhamento a vítimas de violência doméstica o recurso ao
acompanhamento a distância pode não ser suficiente sobretudo quando as vítimas
estão também em confinamento muitas vezes perto dos agressores e por isso foi
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necessário a combinação da componente presencial com a componente a distância para
manter a proximidade.
Foi também possível manter o contacto e a estreita colaboração com as entidades
parceiras e entidades habitualmente envolvidas no processo de violência doméstica
como os OPC e o tribunal.
A componente de contacto institucional com objetivos formativos e de discussão de
casos foi aquela que se viu mais afetada uma vez que quer por adaptação de gestão dos
recursos humanos quer pela dificuldade em realizar algum do trabalho de gestão de
casos via on-line esta vertente ficou comprometida com vista a manter a presença com
a menor perturbação possível do trabalho direto com as vítimas.
Em suma, foi um ano atípico que exigiu uma resposta rápida de adaptação às difíceis
circunstâncias com vista a manter o apoio a todas as pessoas que continuaram a sofrer
do crime de violência doméstica.
A Cooperactiva/Espaço V viu também renovada a sua certificação de qualidade no
âmbito da norma ISO 9001.
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3. Protocolo de Rendimento Social
de Inserção
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TG +
AAD´s

Nº de contactos presenciais
Grau de satisfação dos/as clientes com o
serviço de atendimento e acompanhamento
Nº de reclamações/sugestões referente ao
serviço de atendimento e acompanhamento

1

R – Realizado | Não Realizado

Responsável
AAD´s

Nº de visitas realizadas pelas AAD´s e TG´s

AAD´s

Final
mês
Mensal

Atendimento e
acompanhamento às
famílias

Nº de visitas domiciliárias realizadas pelas
AAD´s

Mensal

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 2020

Nº de atendimentos informatizados

Mensal

1|2
|3

R | NR1

736

Anual

Protocolo Rendimento Social de Inserção

Nº de atendimentos presenciais realizados

Dados Suporte

TG

Indicadores

Equipa
Qualidade

Atividades

Frequência

Obj. Específicos

Diári
o

OE

Diário

Processo
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727

393

Mapa estatístico mensal
segurança social –
indicadores | ASIP |
Drive Base de dados |
Questionário de
avaliação

120
2.394

4,35
0
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2|3

Realizar 2 sessão de informação e
coresponsabilização junto das/os
beneficiárias/os para a importância
do Programa de Inserção inerente ao
RSI.

Criar uma
apresentação
dinâmica; Envolver e
convocar os/as
participantes

Relatório semestral

Nº de sessões realizadas

Nº de clientes que participaram

Sempre que se justifique

Ordem e Ata de
trabalhos | Mapa RSI –
resumo

20

48

TG + AAD´s
Equipa
RSI + EF
TG

Equipa
RSI

26

14

TG

Relatório anual de atividades específico do
Protocolo RSI

TG

Registo e tratamento
da informação para a
produção dos
Relatórios para a
Segurança Social

Questionário de
avaliação da parceria |
Ordem e Ata de
Trabalhos

1
Relatórios anteriores |
Base de dados | ASIP

2

DL 90/2017 de 28/07

10
sessões
individua
is

ERSI

Nº de reuniões entre AAD´s e TG´s

73

ERSI

Planear, implementar, monitorizar e
avaliar
as
atividades
/
acompanhamento das 100 famílias no
ano de 2020

Nº de reuniões da equipa RSI

Trimestr
al

Realização de Reuniões

Mensa
l

Nº de reuniões de coordenação

Anual

2|3
|4

Nº de reuniões de parcerias

Semestral

Articular com entidades necessárias
para resolução das situações em
acompanhamento e/ou planeamento
de atividades ao longo do ano de 2020

Articulação com
entidades várias
nomeadamente,
educação, habitação,
saúde, outras
associações

Nº de processos em que houve articulação
com outras entidade

Maio/ Novembro

1|2
|4

Quinzena
l
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ERSI
ERSI
ERSI

NR*

Drive Base de dados

Nº de visitas domiciliárias realizadas

Drive Base de dados

Nº de clientes que participaram

5

2
Sessões
8 Vd’s

Nº de clientes que participaram

Relatórios anteriores

Nº de crianças que participaram em 8
sessões e tenham desenvolvido 3
competências das 8 previstas
Nº de requerimentos Iniciais atribuídos à TG

3
NR

I

Planificação e
preparação das
sessões; Envolver e
convocar os/as
participantes

ERSI

Nº de sessões realizadas
Realizar 20 sessões de
desenvolvimento de competências
pessoais e sociais com 10 crianças,
dos 3 aos 5 anos – “Aprender a
Crescer”

NR*

5 sessões
individua
is

ERSI

Nº de clientes que participaram

2|3

NR*

ERSI

Envolver as famílias

b) Apoio e
monitorização na
eliminação dos perigos
domésticos
identificados

Projetos de dinamização
comunitária

Anual

Nº de sessões realizadas

a) Identificar perigos
domésticos;
Realizar visitas domiciliárias a 8
famílias, para identificar perigos
domésticos e apoiar na resolução dos
mesmos

Nº de clientes que participaram

NR*

ERSI

2|4

Nº de sessões realizadas

Anual

Convidar 1 família a estar presente
em sede de NLI com o objetivo de
fomentar o conhecimento
relativamente as características,
necessidades e angústias das famílias,
bem como, o papel dos
representantes de cada uma das
áreas de vida.

Planificação e
preparação das
sessões; Envolver e
convocar os/as
participantes

Anual

2|4

Realizar 3 sessões de dinamização
comunitária em espaços no bairro,
procurando explorar temas como os
direitos das crianças e o respeito pela
diferença, sensibilizando para a
literacia infantil.

A
n
u
E
a
R
Sl

1|2

Abril/ Junho/
Setembro
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Nº de requerimentos respondidos em 45
dias

2|4

Responder a 100% dos requerimentos
iniciais atribuídos num prazo de 45
dias após envio ao NLI

11

Realizar entrevista de
celebração de CI;
Celebração de CI.

Drive Base de dados
9
Nº de requerimentos devolvidos
2

% de requerimentos respondidos em 45 dias

11/100%

Realizar 15 momentos em contexto
escolar em que se desenvolvem
atividades lúdicas com o objetivo de
fomentar o estabelecimento de
relações positivas – “Dinamização de
Recreio”

Envolver e convocar
os/as participantes

ERSI

Anual
Nº de sessões realizadas

7 sessões
individua
is

Nº de clientes que participaram

ERSI

133

Anual

Planificação e
preparação das
sessões;

Drive Base de dados

Nº de diagnósticos realizados

Projeto EQUAL – Sai do
Bairro | Base de dados

Nº de clientes que participaram em pelo
menos 5 sessões e que tenham desenvolvido
3 competências das 8 previstas

7
7

3
Planificação e
preparação das
sessões; Envolver e
convocar os/as
participantes

Nº de sessões desenvolvidas

ERSI

3|4

Envolver 20 crianças e jovens do 1º e
2º ciclo em 2 programas com 10
sessões que promovam o
desenvolvimento de competências
pessoais e sociais e que contribua
para a construção de processos de
identidade, valorização do bairro e do
grupo de pertença - “Eu Consigo”

133

Nº de famílias em acompanhamento
Atualização/
Informatização dos
diagnósticos sociais

Anual

2|3

Atualizar 100% dos diagnósticos na
totalidade de processos em
acompanhamento

RPS de anos anteriores |
Base de dados |

Nº de clientes que participaram

Nº de crianças e jovens em idade escolar

40

Se
te
m
ER
br
SI
o

1|2

Drive Base de dados

NR*
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Nº de crianças em que se realizou
monitorização
Acompanhar a integração das
crianças que vão frequentar pela
primeira vez a escola, durante 10 dias
em meio escolar – “Acolhimento”

Realização de reuniões
de planeamento e
avaliação com a
direção e coordenação
de estabelecimentos;
Receção aos alunos/as
no início do ano letivo
JI/ 1º ciclo;
Acompanhamento
escolar regular

Nº de reuniões realizadas com a comunidade
educativa
Nº de crianças integradas pela 1ª vez
Nº de vezes em que a equipa esteve
presente no acolhimento aos alunos no
espaço escolar
Nº de crianças que frequentaram o grupo
‘Aprender a Crescer’

Realizar o Acompanhamento de 100
agregados familiares através de:

NR*

Nº de Clientes que participaram

ERSI

Planificação e
preparação das
sessões; Envolver e
convocar os/as
participantes

Setembro

Nº de sessões realizadas

RPS de anos anteriores |
Base de dados |

Nº de Visitas domiciliárias de sensibilização

Visitas Domiciliárias de
apoio à organização da
vida quotidiana;

- Realização de 900 Visitas
Domiciliárias
(AAD's – 725 TG – 175);

Nº de atendimentos realizados/
informatizados

- Realização de 550 atendimentos;

Atendimento e
acompanhamento;

- Realização de 70 Diligências
- Articulação com outras entidades
em 100% dos processos em

Acompanhamento a
serviços e apoios
pontuais;

513

Nº de Visitas Domiciliárias realizadas pelas
AAD e TG

Nº de Diligências

736/ 727

ERSI

3|4

Realizar 1 sessão de informação
envolvendo 6 encarregados de
educação cujos filhos/as frequentem
o 4º ano de escolaridade com o
objetivo de facilitar a transição para o
2º ciclo. Em articulação com a escola
promover uma visita ao espaço
escolar - “A escola continua”

Anual

2|3

RPS de anos anteriores |
Base de dados |
1539

100%
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acompanhamento em que haja
necessidade;
- Produção de 70 informações sociais
de alteração;

Contactar com outras
entidades envolvidas
no acompanhamento
dos processos;

- Realização de 600 contactos
presenciais.

Elaborar Informações
Sociais de alteração;

% de processos em que houve articulação
com outras entidades

Nº de informações sociais de alteração
elaboradas

67

Nº de contactos presenciais

2394

Nº de famílias com crianças/ jovens entre os
6 e os 17 anos em que houve negociação
e/ou avaliação do CI

18

Assegurar a participação de 40% das
crianças/ jovens em
acompanhamento (entre os 6 e os 17
anos) na negociação e avaliação dos
Contratos de Inserção.

Em sede de
atendimento
disponibilizar a
brochura às crianças/
jovens do agregado
familiar;
Envolver as crianças/
jovens na negociação e
avaliação das ações
que a elas se destinam.

ERSI

3|4

Anual

Realizar Contactos
presenciais com os
clientes;

Drive Base de dados

18%

Nº/% de famílias com crianças e jovens que
tiveram participação ativa

2|4

NR*

Sessão para eleger o
representante da
comunidade;
levantamento dos
problemas; realizar
reunião com a Direção
do IHRU

Nº de clientes que participaram

Nº de Reuniões realizadas

ERSI

Fomentar a eleição de um
representante da comunidade cigana
que faça o levantamento das
necessidades da população ao nível
habitacional. Promover a realização
de uma reunião entre o IHRU e este
representante a fim de se debaterem
estratégias e alternativas à melhoria
de condições de vida.

Anual

Nº de Sessões realizadas

Ordem e Ata de
trabalhos

| Relatório de Atividades
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2|3

2|3
|4

Promover a inscrição em jardim-deinfância (JI) de 100% das crianças com
4 e 5 anos em acompanhamento
durante o período de inscrição
escolar.

ERSI

Anual
Nº de clientes que participaram

2

Planificação e
preparação de
Campanhas; Envolver e
convocar os/as
participantes

Organizar a lista de
crianças a inscrever;
Sensibilização de EE;
Acompanhamento e
monotorização ao
processo de inscrição;

ERSI

Articulação com as
empresas; Envolver e
convocar os/as
participantes

Anual

Nº de contatos com empresas

Drive Base de dados

Nº parcerias estabelecidas

Nº de campanhas realizadas
Drive Base de dados

Nº de clientes que participaram

Nº de crianças com 4 e 5 anos em
acompanhamento em DEZ 2020
Nº/% de crianças com 4 e 5 anos
sensibilizadas para a frequência de JI
Nº de VD’s realizadas
Nº de crianças com 4 e 5 anos a frequentar JI

2

5
Sessões

ERSI

Desenvolver 3 campanhas de
sensibilização para a importância: do
Planeamento familiar; da Vacinação;
de uma Alimentação saudável; da
saúde oral.

Drive Base de dados
8

188
35
35

ERSI

2|4

Aumentar a rede de contactos e
estabelecer parcerias com mais 2
entidades empregadoras - TEIA

Nº de Worksops realizados

Anual

2|3
4

Planificação e
preparação de
Worshops; Envolver e
convocar os/as
participantes

Abril a Setembro

Realizar 4 a 6 sessões, subordinados a
temas como: Como construir um
currículo?; Tenho uma entrevista e
Agora?; Preciso de emprego, por
onde começo!?; Orientação
Profissional

6 sessões
individua
is

Drive Base de dados
0
10

| Relatório de Atividades
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Nº de crianças com 4 e 5 anos admitidas
15
2|4

110
Nº de AF em acompanhamento

Realizar 120 sessões na área do
emprego em pequenos grupos
desenvolvendo atividades –
“Um Clique Uma Oferta”

ERSI

Anual

Nº/% AF’s em que houve intervenção da
equipa

8/ 6%

Drive Base de dados
8/ 100%

Nº de Sessões realizadas

55

Nº de clientes que participaram

23

Nº CV ´s elaborados

Nº de clientes que foram integrados no
mercado de trabalho

ERSI

2|3
|4

Procura ativa de
emprego, construção
de currículo,
organização de
documentos
necessários a
candidaturas de
emprego

Nº/% AF’s em que há situações identificadas
como problemáticas

Anual

Apoiar na melhoria de condições de
habitabilidade em 100% das famílias
com situações identificadas como
problemáticas na área da habitação

Organizar as listagens
dos AF em
acompanhamento e
identificação de
situações
problemáticas;
Planificação e definição
dos procedimentos/
diligências necessárias
Reuniões/ articulações
com entidades
responsáveis
Intervenção em
situações em que é
possível haver
melhoria de condições
com o apoio da equipa

Computador, sites de
emprego, telefone,
jornal

23

4

| Relatório de Atividades
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3

Nº de Sessões realizadas
Planificação e
preparação de
Campanhas; Envolver e
convocar os/as
participantes

92
Nº de clientes que participaram

ERSI

Desenvolver 3 campanhas de
sensibilização para a importância da
escola junto de 20 famílias (Ensino
doméstico; Frequência escolar
precoce e Cumprimento da
escolaridade obrigatória) - “Ouve a
Dica”

Anual

3|4

Drive Base de dados

2|3

Acompanhar 100% crianças/ jovens,
privilegiando o acompanhamento de
proximidade, no sentido de se
promover a redução do absentismo
escolar

ERSI

15

Nº de sessões de divulgação do trabalho da
equipa

2

Nº de entidades parceiras envolvidas

ERSI

Realização de um
vídeo; Dinamização das
sessões

Drive Base de dados

15
sessões
individua
is

Nº de clientes que participaram

Drive Base de dados
2

Levantamento Mensal
ou trimestral de Faltas
junto das Escolas;
Realizar ponto da
situação com
professores titulares de
turma (1º ciclo);
Realização de
atendimentos de
devolução da situação
escolar;
Marcação e realização
de reuniões conjuntas

116

Nº de crianças/jovens em idade escolar

Nº/ % de crianças em que foi efetuado a
monitorização
Nº de vezes em que foi realizado reuniões
com a comunidade educativa
Nº de atendimentos específicos para
devolução da situação escolar das crianças e
jovens

116

ERSI

Realizar uma apresentação dinâmica
das atividades da equipa para
divulgar junto de 4 entidades
parceiras

Dinamização de sessão
de grupo

Nº de sessões realizadas

Anual

1|2
|4

Preparação /
organização da sessão
(materiais e espaço)

Anual

1|2

Realizar 1 sessão de auscultação de
clientes em acompanhamento no
âmbito da realização do Plano de
Atividades 2021

Dezembro

Nº de Visitas Domiciliárias

20 vd’s/
227
contacto
s
telefónic
o

RPS de anos anteriores |
Base de dados |

40

140

| Relatório de Atividades
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com a comunidade
educativa

Nº de crianças admitidas

Nº de crianças que se mantiveram e
participaram em pelo menos 30% das
sessões

Nº de sessões realizadas
Nº de crianças e jovens que participaram

5

ERSI

Nº de crianças e jovens sinalizados

Realização de Rastreios de Saúde
Oral, em 2 sessões para 15 crianças e
jovens

Identificação das
crianças/ jovens;
Permanência da equipa
nas sessões;
Acompanhamento da
situação e
envolvimento da
família

2|4

Nº sessões desenvolvidas

RPS de anos anteriores |
Base de dados |

20
5

NR*

ERSI

Envolver 2 a 3 crianças no Projeto
“Percursos Acompanhados”
(Programa Escolhas) durante o ano
letivo.

5

Anual

Nº de crianças que frequentaram

Junho/Setembro

2|3
4

Identificação das
crianças/ jovens;
Permanência da equipa
nas sessões;
Acompanhamento da
situação e
envolvimento da
família

RPS de anos anteriores |
Base de dados |

Nº de sessões

ERSI

Realizar 2 sessões de sensibilização
para uma alimentação saudável com
29 clientes/ famílias POAPMC

Articulação com outras
entidades;
Envolvimento de
participantes; Preparar
e dinamizar das
sessões

17
sessões
individua
is

Anual

2|4

RPS de anos anteriores |
Base de dados |

8 VD´s

Nº de clientes que participaram
25

| Relatório de Atividades
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*Não foi possível realizar-se estas sessões atendendo à situação da pandemia Covid 19.

38

ERSI

Sensibilizar as famílias para a
utilização dos cheques-dentista

Articulação com a
Saúde Escolar

Nº de crianças e jovens em
acompanhamento e com atribuição de
cheque dentista

Anual

2|4

RPS de anos anteriores |
Base de dados |
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Moradas Coletivas – CLDS4G

IV. PROJETOS
1. Moradas Coletivas – CLDS4G
O início do projeto “Moradas Coletivas – CLDS4G” teve lugar no passado dia 1 setembro
2020.
É importante realçar que o termo de aceitação do projeto chegou na primeira semana
de novembro, o que, não tendo impedido o arranque das atividades, teve,
naturalmente, o impacto na prudência que teve que ser colocada no que se refere ao
ritmo de sua implementação.
Assim, a constituição da equipa foi sendo completada, de forma prudente e de modo a
conseguir dar resposta ao ritmo efetivo das atividades, bem como às indispensáveis
necessidades de acautelar as normas de segurança no que se refere à utilização dos
espaços, mantendo a devida distância social como indicam as normas da Direcção-Geral
de Saúde.
Um aspeto também relevante prendeu-se com a utilização dos espaços atribuídos ao
projeto no bairro Casal do Silva. De facto, a remodelação dos espaços de modo a se
encontrarem funcionais decorreu no mês de novembro. Sendo uma componente central
do projeto “Moradas Coletivas – CLDS4G” a sua presença junto da população alvo,
através de muitas atividades de contacto na rua e de grande proximidade com a
população, naturalmente dado o período pandémico que vivemos a intervenção
prevista teve de sofrer, também e infelizmente, algumas adaptações.
“Moradas Coletivas – CLDS4G” optou, por fazer várias sessões de auscultação da
população para que as atividades fossem ao encontro das necessidades reais do público,
bem como junto dos parceiros. Esta sessões foram fundamentais para se estruturar a
intervenção, mas também para se começar a estabelecer ou fortalecer a relação com os
vários intervenientes, criando ainda espaço para disseminar a existência e âmbito do
projeto.
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O bairro do Casal do Silva é novo território de intervenção para o CLDS4G e, neste
sentido, optou-se por ir ao encontro das entidades que dele fazem parte. Estes
momentos constituíram-se como fundamentais para estabelecer uma relação de
complementaridade, conhecimento e de bem servir uma comunidade. Fomos muito
bem acolhidas permitindo estabelecer uma relação de confiança que se quer com a
entrada num novo território.
No Eixo 1 – Emprego, Formação e Qualificação, ao longo do mês de outubro foram
realizadas sessões de auscultação de interesses e necessidades de formação
diretamente à população e junto do Agrupamento de Escolas Mães D´Água (Escola
Secundária Mães D’Água e Escola Básica de 1º Ciclo Artur Bual).
O Gabinete de Emprego no bairro do Casal do Silva irá ter início formal na primeira
semana de janeiro. No decorrer destes meses foram realizadas reuniões com várias
entidades, como, por exemplo, a Escola Secundária Mães D´Água e o Projeto “A Rodar
E7G” (Programa Escolhas) para apresentar o gabinete e constituir-se um recurso no
bairro e para encaminhamento de pessoas desempregadas e jovens à procura do
primeiro emprego que não estejam a usufruir de nenhum outro serviço.
Ao nível das sessões de empregabilidade, o resultado desta auscultação no bairro do
Casal do Silva é a parceria com a referida escola secundária.
No bairro do Zambujal, até dezembro tinham sido realizadas 4 sessões de
empregabilidade envolvendo 4 mulheres, com temas de gestão de conflitos,
comunicação, imagem pessoal no local de trabalho e entrevistas e resposta a anúncios.
Para janeiro, também estão agendadas 5 sessões de empregabilidade com os temas de
perspetivação de futuro, gestão de conflitos, comunicação no local de trabalho ou
estágio, resposta a anúncios de emprego e entrevistas.
No Eixo 2 – Intervenção Familiar e parental, preventiva da pobreza e infantil é o eixo
prioritário deste CLDS4G.

Moradas Coletivas – CLDS4G

CooperActiva - Cooperativa de Desenvolvimento Social

A atividade Workshops de Vinculação teve início a 3 de setembro, tomando como
estratégia o contacto individual com mães e/ou representantes legais para apresentar
a atividade e avaliar da necessidade de trabalhar com as crianças. Esta análise veio
reforçar a extrema importância da avaliação da qualidade da vinculação, pelo que foi
adquirido pelo Projeto as Escalas de Desenvolvimento Mental de Griffiths – III.
A atividade Espaço Cidadania divide o seu contexto de intervenção em dois espaços de
relevo: o contexto escola e o contexto bairro. Esta atividade teve o seu início a 1 de
outubro, numa perspetiva de escuta ativa para que as sessões fossem preparadas de
acordo com os diferentes interesses.
No contexto da escola, após a auscultação de jovens e as reuniões de articulação com
os estabelecimentos, as sessões desenvolvidas foram em contexto turma, envolvendo 5
turmas até dezembro - duas turmas PIEF da Escola Secundária Mães d'Água, duas
turmas de 1º ano e uma turma de 2º ano, ambas da Escola Básica de 1º Ciclo Artur Bual
(Bairro do Casal do Silva). No total realizaram-se 10 sessões, junto de 49 crianças/jovens
e 7 adultos. Como exemplos de temas abordados nestas sessões destacam-se a
Alimentação, as Profissões e a desmistificação de saberes e ideias sobre a pandemia e
os cuidados preventivos face à mesma, incluindo a sensibilização para o (correto) uso
de máscaras de proteção.
No contexto do bairro, após a auscultação a um grupo de mulheres de etnia cigana do
bairro do Zambujal, as sessões têm carácter semanal, tendo sido realizadas 3, até ao
momento. Envolveram 4 mulheres de etnia cigana, em torno da partilha de
preocupações relacionadas com a pandemia, estratégias de superação dos momentos
mais difíceis, momentos de celebração, troca de saberes e de promoção da imagem.
Relativamente ao Kiosk dos Afetos, tendo em conta a estratégia inicial foi necessário
repensar o formato da intervenção em tempo de pandemia, surgindo a possibilidade de
adaptar esta atividade ao contexto escolar, como espaço protetor para alunos/as e
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equipa, evitando ajuntamentos no espaço rua. Neste sentido, tem sido privilegiado o
contexto do recreio escolar para dinamizar o Kiosk dos Afetos.
As sessões têm uma frequência semanal. Até dezembro foram dinamizadas 2 sessões,
com as turmas de 3º ano da Escola Básica de 1º Ciclo Artur Bual, contando no total com
14 participantes. O Kiosk dos Afetos foi muito bem-recebido pelas crianças que se
revelaram entusiasmadas pela dinamização destes encontros de socialização.
A Academia DespertArte iniciou com pequenos encontros de jovens para compreender
que novas oportunidades para a ocupação de tempos de lazer não existem no bairro e
que gostariam de vir a ter.
Finalmente, no Eixo 4 – Auxílio e intervenção emergencial às populações inseridas em
territórios afetados por calamidades e/ou capacitação e desenvolvimento
comunitários, foram realizadas 4 ações comunitárias, nos 2 territórios de intervenção,
tendo estando presentes as várias entidades de acordo com o contexto de intervenção.
Este eixo terá uma grande articulação com o município da Amadora dado que se está a
iniciar uma intervenção no edificado e iremos trabalhar com as pessoas o sentimento
de pertença ao bairro na tentativa de melhor cuidarem do espaço onde vive.
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b. Apoio ao desporto
No contexto deste protocolo de cooperação entre a Junta de Freguesia de Alfragide e a
Cooperactiva foram envolvidas/os 4 crianças/jovens na prática desportiva de futebol,
no Clube de Futebol "Os Belenenses" e 28 crianças/jovens em sessões de dança. Este
protocolo permite viabilizar uma estratégia preventiva ou interventiva junto destas
crianças e jovens, com vista à promoção de competências individuais e sociais que se
possam espelhar em relações mais positivas com os pares, na capacidade de gerir as
emoções e comportamentos de modo mais assertivo e, de modo consequente, numa
maior disponibilidade para a aprendizagem com a concretização de resultados escolares
mais elevados e percursos individuais mais consolidados.
OE

Obj. Específicos

Atividades

2 |5

Proporcionar o acesso
ao desporto de
crianças e jovens de
meios mais vulneráveis
promovendo a
igualdade de
oportunidade

Prática
desportiva

Indicadores
Nº de crianças que
tiveram acesso ao
desporto

Resultados
4 crianças/jovens na
prática do Futebol na
Escola do Belenenses

Folhas de
Presença
Resultados
Escolares

Tipo de desporto
Resultados
escolares

Dados Suporte

28 crianças e jovens
nas aulas de dança

Assiduidade
Escolar
Participação no
Projeto
Percursos
Acompanhados
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c. Promoção do sucesso escolar
Com o ajuda financeira da empresa VTXRM - Software Factory foi possível dar apoio a uma jovem com
o pagamento mensal da propina na Escola de Enfermagem da Cruz Vermelha e doou 5 portáteis para as
crianças sem acesso a equipamentos informáticos com o objetivo de apoiar na construção de vidas com
um leque mais positivo de oportunidades. Ofereceu 4 tablets. Ainda, durante esta fase de pandemia, as
necessidades alimentares aumentaram e a VTXRM apoiou com alimentos a primeira fase de
confinamento e no natal abrangendo mais de 100 famílias.
OE

2|5

Obj. Específicos
Apoiar jovens de
contextos desfavorecidos,
permitindo-lhes a
possibilidade de terem os
mesmos meios para
concretizarem os seus
sonhos e irem mais além
na sua escolaridade

Atividades

Apoio para a
frequência escolar

Indicadores

Nº de jovens
apoiados
Resultados
escolares

Resultados

1 jovem na
Escola de
Enfermagem
da Cruz
Vermelha
5 portáteis e 4
tablets para
as crianças no
período da
pandemia
+ de 100
famílias com
apoio
alimentar

Dados Suporte

Folhas de
Presença
Resultados
Escolares
Participação no
Projeto
Percursos
Acompanhados
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V. AVALIAÇÃO DAS PARTES INTERESSADAS
1.

Avaliação de Satisfação de Parceiros

24
questionários

58,3% das entidades
têm conhecimento do
trabalho realizado
pela CooperActiva
através de Atividades
conjuntas e 20,8%
através de reuniões.

83% das entidades
estão Muito Satisfeitas
com os Serviços
prestados pela
CooperActiva, 12,5%
estão Satisfeitas e 4,2%
não respodem.

75% das entidades estão Muito
Satisfeitas com o Desempenho
dos/as profissionais da
Cooperactiva com que
trabalharam, 16,7% estão
Satisfeitas e 8,3% não
respondem.

94% das entidades que
realizaram
encaminhamentos para
a Cooperactiva,
referem ter tido
feedback dos mesmos e
avaliam o tempo de
resposta dado a essas
situações ajustado às
necessidades dos/as
clientes.

100% das entidades referem que os serviços prestados correspondem a uma necessidade local.
Nenhuma entidade sentiu necessidade de deixar sugestões para que possamos melhorar a nossa intervenção.
Das entidades que responderam ao Questionário de Satisfação, 47.6% referem ter articulado mais com o
Rendimento Social de Inserção, 23,8% com o Projeto Moradas Coletivas CLDS4G e Espaço V, o restante – 4,8%
-, com a Comunidade de Inserção.

2.

Avaliação de desempenho dos/as trabalhadores/as

A avaliação de desempenho estava prevista ser realizada no início do mês de abril dada a circunstância do Covid19 teve que ser adiada.

3.

Avaliação de Satisfação dos/as Clientes

Em geral, os clientes mostraram-se satisfeitos com os Serviços da Cooperactiva, (grau de satisfação: 4.4/5). Dos
137 clientes que responderam ao inquérito de satisfação, 99.3% referiram ser atendidos/as com simpatia e
profissionalismo, 98.5% consideraram ser atendidos/as dentro do tempo esperado e 99.3% revelaram que foi
dada resposta ao seu pedido.
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No que respeita à segurança que sentem quando vêm às instalações da Cooperactiva devido à pandemia Covid19, 67.9% responderam “excelente”, 29.5% “bom” e 2.7% “regular”.
Quando questionados/as sobre o que consideram ser mais importante no contacto com a Cooperactiva, os/as
clientes referem:
•

A simpatia, a disponibilidade, o apoio e ajuda;

•

Tudo o que o cliente espera, simpatia, atenção, profissionalismo e compreensão.

Alguns comentários na primeira pessoa:
“CI - Tudo. O apoio prestado, quer no imediato ou de ajuda onde nos devemos dirigir, estão sempre
dispostos ajudar. Simpatia e a disponibilidade - gabinete de emprego;
CI - Receber a simpatia, quando precisamos de ajuda estão sempre disponíveis a ajudar. Não tem nada
apontar aos serviços e aos funcionários. Muito satisfeita com todos os anos que cá esta – comunidade de
inserção – emprego;
CI - A compreensão é o fator mais importante, uma vez que nunca trabalhou e tem dúvidas e muito a
aprender, sente que os profissionais do gabinete de emprego são muito pacientes e compreensivos,
simpáticos e sempre com disponibilidade para ajudar;
CI - A simpatia e o profissionalismo que demonstram sempre e, ajuda que nos dão, no envio dos
currículos, na procura de trabalho. Prefiro vir sempre aqui é onde recebo o melhor apoio;
CI - Esclarecimento, simpatia, fazem tudo por tudo para ajudar. Muito satisfeita com toda a receção e
amabilidade prestada pelos profissionais;
CI - O atendimento é 5 estrelas. Muito satisfeito e agradeço pelo bom tratamento. Profissionais muito
prestáveis, sempre prontos ajudar no que podem – serviços necessidades básicas”.

RSI – “Ajudam sempre; movem montanhas para ajudar os outros;
RSI - Simpatia e preocupação das técnicas: se eu deixar de aparecer por uns tempos, ligam-me para saber
se está tudo bem comigo;
RSI - Profissionalismo; a boa disposição; já fazem parte da minha família;
RSI - A alegria que me trazem é imensa; grande profissionalismo;
RSI - A motivação e esperança que dão aos utentes;
RSI - Não desistiram de mim.”

EV – “o rapaz e a rapariga são excecionais, a parte humana das pessoas, foram escolhidos a dedo.
EV - Receberam-me muito bem. Muito acolhido. Muito protegida, muito tranquila. Muito grata.
Voltaram-me a ligar e senti-me muito bem. Proteção está tudo adequado. Parabéns pelo vosso trabalho.
Estou muito grata.
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EV - Creio que a rapidez do apoio, quando procuramos apoio dadas as circunstâncias, foi muito bom sentir
que nos atendem o mais rápido possível. ter uma resposta.
EV - Tudo o que nós precisamos, o perguntamos, a Dra. Elsa é uma pessoa maravilhosa. Acho que o serviço
está muito bem como está.
EV - O Dr. Mário é um espetáculo. Ajudou-me imenso. Um senhor para lá de bom para aquilo que faz.
Colocou-me a minha cabeça no lugar. Deu-me conselhos que ainda hoje ponho em prática na minha vida.
Mesmo com a senhora aí que me ajudou com os outros papeis. Depois comecei a trabalhar e não consegui
ir mais às consultas. Maior articulação com a habitação quando a pessoa fica sem casa”.

4.

Avaliação Fornecedores

Durante o ano de 2020, não existiram alterações na bolsa de fornecedores. No geral, a CooperActiva
avaliou como positiva a prestação dos serviços.

