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1. ENTIDADE
O GAC, associação sem fins lucrativos, fundada em 1995, reconhecida como Instituição
Particular de Solidariedade Social, tem como principal objetivo promover a reabilitação e
integração social de pessoas com problemas na área da Saúde Mental e dar apoio às suas
famílias.
Durante o ano de 2017 geriu um Fórum Sócio Ocupacional com capacidade para 30 pessoas, e
uma Residência de Vida Protegida com capacidade para 4 pessoas. O Grupo de Famílias do
GAC tem continuado a ganhar uma autonomia maior.

2. ANÁLISE DA ATIVIDADE

As atividades desenvolvidas na Unidade de Vida Protegida, no Fórum Sócio Ocupacional e com
o Grupo de Famílias do GAC encontram-se descritas nos anexos a este relatório de gestão
Com a publicação do Desp. 1269-2017 foram atribuídas as experiências piloto dos Cuidados
Continuados Integrados em Saúde Mental (CCISM). Na região de Lisboa as experiências piloto
foram atribuídas às entidades AEIPS, ARIA, ISJD – Casa do Telhal, CVP, IHSCJ – Casa de Saúde
da Idanha. Com a publicação da Portaria n.º 68/2017 foram determinadas as caraterísticas
arquitetónicas e organizativas das várias unidades previstas nos CCISM.
Face a estes desenvolvimentos que têm implícito a descontinuidade das respostas atuais
baseadas no Despacho Conjunto 407/98, o qual suporta o funcionamento do Fórum Sócio
Ocupacional e da Unidade de Vida Protegida, o GAC, constituiu um grupo de trabalho para
preparar a transição para esta nova realidade e partilhou reflexões no âmbito da Federação
Nacional de Entidades de Reabilitação de Doentes Mentais (FNERDM) e da Confederação
Nacional de Instituições de Solidariedade Social (CNIS). O GAC apresentou aos Ministérios da
Saúde e da Segurança Social a manifestação de interesse na reconversão para os CCISM.
A manifestação de interesse apresentada recebeu um parecer prévio positivo para que o GAC
apresentasse uma candidatura aos CCISM.
Em face, e considerando as estruturas e experiências atuais, deste parecer o GAC apresentou
a candidatura a uma Unidade Sócio Ocupacional e a uma Residência de Apoio Moderado em
20/7/2017. Em resultado fomos recebidos pela Equipa de Avaliação Técnica (EAT) para
análise e esclarecimento dos aspetos arquitetónicos das candidaturas apresentadas. O parecer
da EAT foi negativo para ambas as propostas. Relativamente à Unidade Sócio Ocupacional são
levantados inconformidades resumidas em seis pontos, Os cinco últimos pontos referem-se a
constrangimentos que poderão ser ultrapassados com as obras de adaptação necessárias,
relativamente ao primeiro, que se refere ao facto de uma sala se encontrar numa frua
diferente das restantes instalações, o GAC recorreu considerando que tal facto não obsta a
aos bons resultados alcançados pelo Fórum, bem pelo contrário, pelo que pediu a
reconsideração do parecer. Relativamente à candidatura à Residência de Apoio Moderado, o
parecer foi negativo por a candidatura se basear nas instalações atuais, que são
manifestamente insuficientes para uma residência para doze pessoas. Uma vez que não foi
encontrada nenhuma residência com a capacidade exigida na área do Hospital de Santa Maria,
foi solicitado uma análise da viabilidade de se avançar com várias frações imobiliárias para
satisfazer as necessidades estruturais.
Os pareceres da ARSLVT, assim como do ISS, são essenciais para se dar início a uma
candidatura à linha de Financiamento do PO2020 Regional de Lisboa, esta linha de

financiamento tem como objetivo a adaptação das estruturas para os Cuidados Continuados
Integrados. As candidaturas abriram

em fevereiro de 2018 e o GAC está a estudar se o

projeto de remodelação das instalações se enquadra nesta linha de financiamento.
É ainda de referir que a sala polivalente do Fórum Socio Ocupacional foi alvo de melhorias
significativas de manutenção e pintura, esta iniciativa foi desenvolvida pela empresa FUJITSU
e seus trabalhadores no âmbito da responsabilidade comunitária.

Prestação de serviços
Em 2017 entraram 8 utentes no Fórum e, no final do ano dois terços dos 30 utentes tinham
acompanhamento psiquiátrico no Hospital de Santa Maria. A Unidade de Vida Protegida
funcionou de acordo com a capacidade protocolada os mesmos quatro utentes durante todo o
ano, dois homens e duas mulheres.
O tempo de permanência dos utentes nas duas respostas sociais encontra-se refletido nas
figuras seguintes. Pode observar-se que mais de 50% frequentam o Fórum há menos que 5
anos, na Residência 3 utentes frequentam a resposta há mais do que 5 anos.

Tempo de permanência nas duas valências em dezembro de 2017
Fórum sócio Ocupacional

Unidade de Vida Protegida

Legenda

As atividades desenvolvidas com os utentes foram divididas em atividades sócio terapêuticas,
atividades de recuperação pessoal, atividades com a comunidade e atividades socialmente
úteis. A tabela seguinte contém o número de horas mensal médio de cada tipo de atividade.
Número de horas de Atividades em 2017, Média Mensal (h)
Atividades:

2017

Socio Terapêuticas

66

Recuperação Pessoal

35

com a Comunidade

11

Socialmente Úteis

9

Matéria Organizativa
No ano de 2017 o GAC viu reforçado a sua equipa com a continuação do contrato a termo
certo para o acompanhamento da Unidade de Vida Protegida e com a continuação do estágio
emprego, no âmbito do IEFP, de uma psicomotricista que se concluiu no mês de junho.
As estagiárias académicas na área da Psicologia, Serviço Social e Música na Comunidade
terminaram o estágio no Fórum Sócio Ocupacional. No início do ano letivo 2017/2018, iniciouse um estágio académico na área da psicologia. O estagiário na área da psicologia terminou
em 2017 o seu estágio na Unidade de Vida Protegida.
No final do ano foi apresentado a candidatura do projeto “Corfebol com a comunidade” ao
Programa de Financiamento do Instituto Nacional de Reabilitação.
Os utentes do Fórum Sócio Ocupacional puderam continuar a optar por almoçar no Fórum
diariamente. A refeição pode ser encomendada a uma empresa exterior através do GAC, ou
trazida de casa, sendo aquecida e servida em conjunto com todos os utentes. As refeições são
comparticipadas pelo GAC. A tabela seguinte expõe os valores associadas ao fornecimento das
refeições. É de realçar que, no âmbito do desenvolvimento das Atividades de Vida Diária,
regularmente é confecionado um almoço com os utentes.
Refeições servidas em regime de catering nos dois últimos anos
2017
Número de refeições servidas

2016

3 519

4 023

Pagamento pelos utentes

10 445

9 992 €

Comparticipação do GAC

4 163

6 384 €

A equipa do GAC continuou a usufruir da valiosa Supervisão por parte da Equipa de
Intervenção Comunitária do Serviço de Psiquiatria do Hospital de Santa maria.

Parcerias
O GAC tem desenvolvido o seu trabalho em redes locais e em conjunto com várias parcerias.


Serviço de Psiquiatria do Hospital de Santa Maria, Centro Hospitalar Lisboa Norte, com a
cooperação recíproca entre os técnicos na área da saúde mental.



Junta de Freguesia de Carnide, um apoio próximo que se materializa na cedência das
instalações da sede, assim como no pagamento de água e eletricidade, na participação no
projeto PULSAR, na participação em diversas iniciativas da Junta de Freguesia e, ainda,
com a disponibilização da carrinha sempre que solicitada.



ENTRAJUDA, com a disponibilização de ações de formação para o pessoal, assistência
técnica aos computadores e cedência de equipamento e mobiliário.



Universidade Lusófona, desenvolvimento de estágios académicos e participação em
diversos projetos.



Câmara Municipal de Lisboa, na formação da equipa técnica em Corfebol, e na organização
e promoção do torneio de Corfebol.



Rede Local de Ação Social, plataforma ao nível da Junta de Freguesia que onde se
promove a resposta ou encaminhamento de solicitações aos diferentes agentes sociais.



Grupo Comunitário da Horta Nova, participação de moradores e entidades que atuam no
Bairro onde o GAC tem a sua sede instalada



Agrupamento de Escolas Vergílio Ferreira, na participação no Projeto PULSAR.



Clínica Psiquiátrica de São José, com a participação em atividades desenvolvidas no Fórum
enquanto Instituição vizinha.



Cooperativa Horas de Sonho, participação em regime de voluntariado de utentes no
projeto de loja solidária.



APOD - Associação para o Desenvolvimento da Horta Nova, na cedência de instalações para
o desenvolvimento das atividades de dança e de psicomotricidade.



FNERDM, com a participação no projeto Ri(Age)IV e no Curso de Formação de Dirigentes
em Saúde Mental, projetos financiados pelo INR.



FamiliarMente, participando em apresentações sobre a realidade dos familiares de pessoas
com experiência em doença mental.



Grupo de Empregabilidade de Carnide, grupo que surge na sequência do projeto Job
Ready, no âmbito do programa Bip/Zip,.



Fujitsu,

parceria

desenvolvida

no

âmbito

do

voluntariado

empresarial

e

da

responsabilidade social da Fujitsu e que se concretiza no apoio ao nível informático e na
manutenção das instalações



Rede Social de Lisboa, participando nas reuniões do Grupo de Trabalho sobre a Saúde
Mental.

3. EVOLUÇÃO DAS RECEITAS

Os proveitos em 2017 tiveram a seguinte distribuição pelas diferentes fontes de receita.
Mantendo-se uma distribuição muito idêntica á do ano anterior.
2017

2016

Quotas

2 250

1%

2 200

1%

Utentes

31 095

20%

30 994

20 %

Mensalidades
UPRO
FSO
Refeições

19 147

18 600

6 185

8 166

12 962

10 434

11 510

11 183

Atividades

322

1 156

Outros

116

55

Comparticipação ISS

114 108

UPRO

73%

32 550

FSO

111 429

70 %

31 459

81 558

79 880

Autarquias

1 250

1%

1 000

1%

IEFP

3 478

2%

2 428

2%

Doações

4 528

3%

4 172

3%

372

0%

4 902

3%

Outros rend.tos e ganhos
TOTAL

157 081 100%

157 125 100%

As mensalidades pagas pelos utentes são determinadas tendo por base o rendimento per
capita do agregado familiar de acordo com o Regulamento Interno, o qual segue as
orientações constantes na Circular n.º 4 do Instituto de Segurança Social. Como se pode
observar no quadro anterior, o valor global das mensalidades manteve-se equiparado com o
do ano anterior, mas ao nível das valências houve como que uma transferência da UPRO
para o FSO, que está associada à variação do valor da mensalidade com o rendimento dos
utentes. Os valores referentes às mensalidades nos dois últimos anos encontram-se
espelhados na tabela seguinte.
Valores das mensalidades nas duas valências nos últimos dois anos
2017

2016

Médio

Mínimo

Máximo

Médio

Mínimo

Máximo

Fórum

35,46

5,00

311,00

29,08

4,50

100,00

Residência

128,85

108,00

161,00

170,07

103,00

524,50

4. RÚBRICAS DE GASTOS
A evolução das rúbricas de gastos ao longo dos últimos dois anos apresenta o seguinte
comportamento.
2017
Bens Alimentares

2016

3 696

2%

4 495

3%

Refeitório

14 608

9%

16 376

11 %

Serviços especializados

40 261

26%

43 345

28 %

Materiais, energias, …

10 324

7%

11 734

8%

Pessoal

83 302

54%

75 865

49 %

125

0%

1 081

1%

1 891

1%

2 785

2%

154 207 100%

155 681

100 %

Amortizações
Outros gastos e perdas
TOTAL

Esta estrutura de custos equivale ao custo mensal médio expresso na tabela seguinte.

Custo mensal médio por utente, em 2017
Custo mensal médio

FSO

UPRO

317 €

838 €

A seguinte tabela ilustra a distribuição dos rendimentos pelas suas diversas origens.
Rendimentos mensais médios por utente em 2017 (€)
Tipo do rendimento

FSO

UPRO

Segurança Social

226,55

678,13

Utentes

68,75

132,21

Outros

29,92

23,06

5. RESULTADOS DO PERÍODO
O exercício de 2017 apresentou um resultado líquido positivo de 2 874,07€, o que só foi
possível com o esforço diário e permanente da equipa, assim como dos outros

colaboradores, que refletem nas suas decisões diárias a um comportamento adequado às
disponibilidades existentes.

6. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS E CONCLUSÕES

Proposta de aplicação de resultados
A Direção propõe à consideração da Assembleia Geral a seguinte aplicação dos resultados.
Que o resultado líquido apurado, no valor de 2 874,07€, (dois mil oitocentos e setenta e
quatro euros e sete cêntimos) seja transferido para a rubrica de Resultados transitados.

Conclusões finais
O balanço do GAC apresenta em 31 de dezembro de 2017 um reforço positivo no “Total do
fundo de capital”, revelando que conseguiu satisfazer a necessidade dos utentes e suas
famílias, dentro de uma situação financeira controlada.

Lisboa, 13 de março de 2017
A Direção:

________________________________________________
(Presidente)
________________________________________________
(Vice-Presidente)
________________________________________________
(Tesoureiro)
________________________________________________
(Secretário)
________________________________________________
(Vogal)
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Fórum Sócio Ocupacional

Avaliação 2017

No ano de 2017, o Fórum Socio Ocupacional do GAC – situado no Bairro da Horta Nova desenvolveu diversas atividades, projetos e parcerias, envolvendo utentes, familiares e
comunidade, com o propósito de atingir a sua missão - promover a reabilitação psicossocial de
pessoas com experiência em doença mental, contribuindo para a sua inclusão social, familiar
e/ou profissional.

Equipa Técnica / Técnicos
Em 2017, a equipa técnica do Fórum constituiu-se por três psicólogos e um técnico de serviço
social. Até Julho de 2017, contou com a colaboração de mais três técnicos: uma
Psicomotricista a tempo inteiro - através da realização de um Estágio Emprego (Estágio
Profissional) -, uma estagiária de Psicologia, proveniente da Universidade Lusófona e uma
estagiária da licenciatura Música na Comunidade, da Escola Superior de Educação. O Diretor
Executivo do GAC manteve-se nas suas funções em 2017.
Os horários dos técnicos foram os seguintes: uma psicóloga e uma psicomotricista a tempo
inteiro. Um psicólogo e um assistente social a meio-tempo. E uma psicóloga com um horário
reduzido de 5h por dia.
O Fórum teve em 2017 a colaboração regular de monitores nas áreas da Música, Teatro, Artes
Plásticas, Musicoterapia, Zumba Fitness, tendo esta última atividade terminado em Junho. É
de sublinhar o fim da colaboração do monitor de Música – Dr. Paulo Marinho – que integrou o
GAC durante 19 anos, tendo sido substituído por uma nova professora.
O Fórum continuou a ter os serviços de uma funcionária residente na comunidade - que
coordena os almoços do Fórum, bem como de uma auxiliar de limpezas.
É igualmente de salientar a continuidade da colaboração de uma utente do Fórum como
auxiliar administrativa, funções que a utente desempenha desde há 10 anos. Este trabalho faz
parte do Projeto Individual de Intervenção da utente e tem sido vital para a sua estabilidade
psicológica e recuperação psicossocial.
Em 2017, foi decidido que o Fórum encerrará para os utentes quatro manhãs por ano, para
além de uma semana em Agosto. Esta decisão prendeu-se com o fato da equipa técnica

pensar que é essencial a qualquer equipa de saúde mental comunitária ter uma experiência
regular de partilha das suas experiências e ideias, que lhe permita elaborar as suas próprias
angústias e evitar o uso de defesas rígidas e pouco saudáveis. Assim, nessas quatro manhãs e
nessa semana, a equipa técnica reunir-se-á sem a interferência dos utentes, tendo como
objetivo partilhar as suas dificuldades e experiências dolorosas, fazer leituras, e elaborar a
sua teoria e a sua estratégia de intervenção. A experiência tem-se revelado bastante positivo,
permitindo uma boa distância com a prática comunitária.

Triagens
Durante o ano de 2017 o Fórum efetuou 31 triagens, um número muito superior ao do ano
anterior – 19 triagens em 2016.
Das 31 triagens realizadas, os utentes foram enviados pelas seguintes entidades:
Encaminhamento para triagem
Encaminhamento para triagem

Nº de utentes

Hospital de Santa Maria

12

Hospital Beatriz Ângelo

10

Família

3

O próprio

3

Outra Instituição

2

Psicólogo

1

Total

31

Destes 31 utentes, 10 integraram o Fórum para um período experimental, tendo 7 sido
admitidos como utentes do Fórum. Destes 7 utentes, 1 deles saiu do Fórum em 2017.

Triagens em 2017

Ano 2017

Triagens

Utentes que
fizeram período
experimental

Utentes que
ficaram no
Fórum após
período
experimental

Utentes que
estão no
Fórum no
final de
2017

Janeiro

9

6

6

5

Fevereiro

2

-

-

-

Março

4

1

-

-

Abril

3

1

-

-

Maio

3

-

-

-

Junho

1

-

-

-

Julho

1

-

-

-

Agosto

-

-

-

-

Setembro

2

2

1

1

Outubro

1

-

-

-

Novembro

3

-

-

-

Dezembro

2

-

-

-

Total

31

10

7

6

Entradas e Saídas de Utentes em 2017
Utentes que

Utentes que

Ano 2017

Entraram no Fórum

Saíram do Fórum

Janeiro

2

2

Fevereiro

1

1

Março

1

1

Abril

-

-

Maio

1

1

Junho

-

-

Julho

1

1

Agosto

-

-

Setembro

1

1

Outubro

-

-

Novembro

1

1

Dezembro

-

-

Total

8

8

Destes 8 novos utentes que entraram no Fórum em 2017, 2 realizaram a triagem em 2016.

Utentes que saíram do Fórum em 2017
Motivo de saída

Nº de utentes

Não se adaptou ao Fórum

6

Integração noutro Projeto / Instituição

1

Familiar obriga o utente a desistir

1

Total

8

Em 2017, saíram do Fórum 8 utentes.

Utentes do Fórum
O Fórum Socio Ocupacional do GAC teve, em 2017, uma frequência mensal de 30 utentes.
Entre Janeiro e Outubro de 2017, o Fórum teve uma lista de espera de três a cinco utentes a
aguardar uma vaga no Fórum. A partir de Outubro de 2017, essa lista de espera foi diminuindo
e em Dezembro de 2017 não havia utentes na lista de espera.
Em 2017, o Fórum procurou acolher da melhor forma cada novo utente, apoiando-o na
adaptação ao grupo de utentes e às atividades desenvolvidas. Todos os novos utentes
passaram por um período experimental, que foi de 2 a 4 semanas, consoante as circunstâncias
do utente. Durante este período experimental, foi efetuada uma avaliação clínica do utente e
da sua indicação para frequentar o Fórum, bem como o cálculo da mensalidade. Em Outubro
de 2017, foi introduzido um novo procedimento, o qual consiste no cálculo da mensalidade de
um utente antes de iniciar o período experimental, através de uma reunião com o técnico de
serviço social do Fórum. Desta forma procuramos evitar situações já ocorridas, em que um
utente adapta-se bem ao Fórum durante o período experimental, sendo-lhe comunicada a
mensalidade findo esse período. O utente recusa a mensalidade, alegando não ter meios
financeiros e sai do Fórum depois de ter criado vínculos afetivos com a Instituição.
Como já foi assinalado, em finais de 2017 estavam no Fórum 8 novos utentes. Esta
rotatividade de utentes é positiva, já que permite aos utentes terem experiências distintas de
reabilitação, para além de possibilitar uma renovação do grupo de utentes do Fórum.
Entraram mais dois utentes do que no ano anterior, mas verificou-se uma redução na entrada
de novos utentes em comparação com anos transatos (Em 2015 entraram treze novos utentes
e em 2014 quinze).
Entradas de Utentes no Fórum
Utentes que
Ano

Entraram no Fórum

2017

8

2016

6

2015

13

2014

15

Utentes por Idade / Género
No final de 2017, o Fórum Socio Ocupacional tinha 17 homens e 13 mulheres. A média de
idades dos utentes é de 44 anos.
Idade

Homem

Mulher

18-23 anos

-

-

25-34 anos

1

-

35-49 anos

7

10

50-59 anos

6

3

60-64 anos

3

-

Total

17

13

Diagnósticos Psiquiátricos
Em Dezembro de 2017, os diagnósticos psiquiátricos dos 30 utentes do Fórum eram os
seguintes:
Diagnóstico Psiquiátrico

Nº de utentes

Esquizofrenia

19

Psicose Esquizo-Afetiva

4

Perturbação Bipolar

3

Depressão Major

2

Perturbação da Personalidade

1

Perturbação Obsessivo Compulsiva

1

Total

30

Observamos que 63% dos utentes do Fórum tem um diagnóstico de esquizofrenia.

Acompanhamentos Psiquiátricos
Médico Psiquiatra

Nº de utentes

Hospital de Santa Maria

22

Consultório particular

4

Hospital Beatriz Ângelo

2

Santa Casa da Misericórdia

1

Hospital Militar

1

Total

30

A maioria dos nossos utentes – 73% - tem um acompanhamento psiquiátrico no Serviço de
Psiquiatria do Hospital de Santa Maria.
Utentes encaminhados para Formação/ RVCC em 2017
Em 2017, diversos utentes do Fórum manifestaram vontade de integrar um projeto de
formação profissional e/ou de reconhecimento de competências como parte integrante do seu
processo de recuperação psicossocial. Assim, o Fórum encaminhou 5 utentes para programas
de formação profissional, 5 para processos RVCC e 1 para um Programa Ocupacional –
atividades remuneradas, onde exerce a profissão de estofador. Destes 11 encaminhamentos, 5
utentes mantêm-se integrados nos respetivos processos. Todos eles desejaram manter a sua
vaga no Fórum, já que sentem que o apoio do Fórum é fundamental para a sua estabilidade
psicossocial, algo que também faz sentido aos técnicos do Fórum.
Instituição

Nº de utentes encaminhados

Fundação Liga – Formação Profissional

1

ARIA – Formação Profissional

2

Unidade de Formação Profissional do Centro
Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa (*)

2

INOVINTER – RVCC (*)

5

O Companheiro – Programa Ocupacional –
Atividades Remuneradas (*)

1

Total

11

(*) - Através do Grupo de Empregabilidade de Carnide

Situação Familiar dos utentes do Fórum em 2017 (31/12/2017)
Situação

Nº de utentes

Utentes que vivem com familiares

13

Utentes que vivem sozinhos

8

Utentes que vivem numa Residência

5

Utentes que vivem com companheiro/a

3

Quarto alugado

1

Total

30

Dos 30 utentes do Fórum, 13 vivem com familiares, 8 vivem sozinhos, 5 vivem em residências
para pessoas com doença mental, 3 vivem com o(a) companheiro(a) e 1 vive num quarto
alugado. O Fórum é para muitos dos nossos utentes o único projeto das suas vidas, que os
apoia na organização da sua vida do dia-a-dia e lhes dá motivação para investirem nas suas
vidas.

Tempo de permanência no Fórum em 2017 (31/12/2017)
Situação

Nº de utentes

Há mais de 10 anos

11

Entre 5 a 10 anos

2

Entre 1 a 5 anos

10

Há menos de 1 ano

7

Total

30

O tempo de permanência dos utentes no Fórum é muito variável e influenciado por diversos
fatores, tais como a personalidade do utente e o seu nível de autonomia, a relação
estabelecida entre utente e técnico, o apoio familiar do utente, o seu nível de inserção
social, entre outros. Alguns dos utentes ficam no Fórum por um tempo indeterminado, pois
não têm capacidades nem motivação para um projeto de formação profissional ou emprego, e
em simultâneo têm um apoio familiar muito reduzido. Para alguns utentes, a reabilitação
possível é vir diariamente ao Fórum, usando-o como um espaço ocupacional de convívio.
Assim, cerca de 37% dos utentes ( 11 utentes ) estão no Fórum há mais de 10 anos, a maioria

deles apresentando níveis reduzidos de motivação para se envolverem mais ativamente num
processo de reabilitação no Fórum. Destes 11 utentes, 5 estão no Fórum com um reduzido
compromisso com a sua recuperação, 3 foram encaminhados para programas de formação, 2
estão encaminhados para outras instituições por não terem indicação para estar no Fórum e 1
executa atividades administrativas no Fórum, sendo estas atividades o seu Projeto Individual
de Reabilitação.

Acompanhamento dos utentes
No ano 2017, os técnicos do GAC acompanharam os utentes do Fórum utilizando o Modelo de
Técnico de Referência. Este técnico tem conhecimento de todas as áreas da vida do utente
que tenham relevância para o seu processo de recuperação psicossocial. Através de
intervenções diretamente com o utente ou de encaminhamentos para outros técnicos, o
técnico de referência procurou apoiar o utente na melhoria da sua qualidade de vida. Houve
igualmente contatos regulares com as famílias de cada utente e efetuaram-se várias visitas
domiciliárias. Em 2017, melhorou-se significativamente a articulação e a comunicação com os
médicos psiquiatras dos utentes do Fórum, bem como com as técnicas do serviço social do
serviço de psiquiatria do hospital de santa maria, o que permitiu aos técnicos do Fórum
trabalharem mais em rede, evitando situações de exaustão.
A nossa experiência mostrou-nos que, frequentemente, as necessidades dos utentes são tão
primordiais e essenciais que os utentes precisariam de um acompanhamento mais disponível e
intenso, algo que os técnicos do GAC não podem proporcionar em certas situações. Daí a
importância de se trabalhar a recuperação psicossocial dos utentes em parceria com outras
instituições, num sistema de redes de cuidado, apoio e intervenção.
Em 2017, procurou-se incentivar e motivar todos os utentes a envolverem-se com as
atividades desenvolvidas no Fórum, tendo em conta as capacidades e motivações de cada um.
Deu-se assim continuidade à estratégia de estimular os utentes a criarem um compromisso
com o seu projeto de recuperação psicossocial, objetivo que se revelou difícil de atingir em
alguns casos. Verificámos que o grupo de utentes do Fórum é muito diversificado e
heterogéneo em relação ao envolvimento com o seu projeto de reabilitação. Alguns utentes
participam de uma forma regular e entusiasmada nas atividades do Fórum. Outros utentes
têm mais aptidões e gosto por realizar tarefas do dia-a-dia, não participando na maior parte
das atividades do Fórum. Por exemplo, apoiar na organização da cozinha do Fórum, efetuar
compras, lavar toalhas, fazer arrumações, entre outras. Outros utentes ainda pretendem ser
apoiados a criar um projeto de vida fora do Fórum, no âmbito da Formação Profissional e/ou
emprego, desejando no entanto manter o apoio do Fórum na gestão desses projetos. Temos
igualmente outros utentes que deixaram de ter indicação clínica para frequentar o Fórum e
que estão já encaminhados para outras instituições, estando no Fórum a aguardar uma vaga.

E ainda alguns utentes que necessitam do Fórum para dar um sentido às suas vidas, mas veem
o Fórum como um espaço de convívio e não de promoção da reabilitação. A nossa experiência
diz-nos que estas diferentes situações tornam por vezes mais difícil a criação de um grupo
mais coeso e motivado para a reabilitação psicossocial. Mas também é muito difícil e mesmo
desadequado segmentar o grupo em várias frações consoante a sua motivação para a
recuperação. Sentimos que o mais saudável será procurar integrar no Fórum utentes com
diferentes capacidades e motivações para a reabilitação psicossocial.
Utentes que
participam
regularmente
nas
atividades do
Fórum

Utentes que
usam o Fórum
somente como
espaço de
convívio, não
participando nas
atividades

Utentes com
maior
motivação para
Formação /
Emprego

Utentes que
deixaram de
ter indicação
para estar no
Fórum

Utentes que têm
mais aptidões e
gosto por realizar
tarefas de
organização e
gestão do Fórum

13

6

5

4

2

A nossa experiência em 2017 também nos confrontou com certos utentes que devido a
problemas físicos e/ou psicológicos, apresentam níveis reduzidos de autonomia, o que torna
difícil a sua estadia no Fórum, já que requerem um acompanhamento mais regular e
permanente. Alguns destes utentes já não têm indicação para estar no Fórum, mas pelo fato
de estarem na UPRO e não terem uma família que os possa acolher, têm que permanecer no
Fórum, até se encontrar uma outra instituição que os possa albergar.
Em 2017, a equipa técnica constatou que a sua disponibilidade para os utentes não foi a mais
desejável, já que têm de responder a diversas solicitações – projetos, parcerias, reuniões,
registos – que os impedem de ter mais tempo para os utentes.

Atividades Socio Terapêuticas
As atividades Socio Terapêuticas pretendem aumentar a autoestima dos utentes e estimular a
socialização, bem como o enriquecimento cultural e social dos utentes. Pretende-se
igualmente estimular aptidões que muitas vezes estão adormecidas, para além de incutir nos
utentes formas de ocupar os tempos livres de uma forma saudável e construtiva.
No ano 2017, o Fórum desenvolveu diversas atividades socio-terapêuticas de frequência
semanal com a colaboração de vários monitores: Música, Teatro, Artes Plásticas, e Zumba
Fitness. Esta última atividade foi interrompida em Junho de 2017 por indisponibilidade do
monitor. Realizaram-se igualmente outras atividades semanais dadas e/ou acompanhadas por
técnicos do Fórum: Grupo de Preparação da Semana, Escrita Criativa, Jornal do GAC e
Corfebol. Outras atividades desenvolvidas foram: Visitas Culturais, Workshops, Passeios, Jogos

Lúdicos, Cinema, Artes Decorativas, Dinâmicas de Grupo, e Música no Youtube (Ver
Atividades do Fórum). Procurou-se uma interação destas atividades com a comunidade, o que
foi mais bem conseguido na Música, Teatro, Visitas Culturais, Passeios e Workshops.
Efetuaram-se algumas apresentações ao vivo de peças de teatro e um espetáculo de música.
O Fórum expôs os objetos de artes decorativas e artes plásticas criados pelos utentes na Festa
de Natal do GAC.
É de assinalar que diversas atividades socio terapêuticas do Fórum desenrolaram-se em
espaços comunitários, tais como o Teatro, Zumba Fitness, Corfebol, Workshops, Visitas
Culturais e Passeios, o que revela a abertura do Fórum à comunidade, promovendo assim a
inserção social e o combate ao estigma associado à doença mental. Alguns dos workshops e
passeios foram organizados pela Junta de Freguesia de Carnide, parceiro do GAC.
Durante este ano de 2017 salientamos algumas atividades socio terapêuticas:


Edição de duas newsletters do Fórum do GAC;



Durante todo o ano, os utentes do Fórum participaram em diversos workshops e
oficinas culturais da Fundação Calouste Gulbenkian;



Em março de 2017, realizámos um passeio a Fátima, com a Junta de Freguesia de
Carnide;



Em março de 2017, realizou-se uma apresentação no Museu do Teatro, pelo Grupo de
Teatro do GAC;



Em abril de 2017, sessão de escrita criativa dinamizada por um escritor, Emanuel
Lomelino;



Em maio de 2017, o grupo de música do GAC deu um concerto de música na Clínica
Psiquiátrica São José;



Em maio de 2017, realizámos um passeio a Sines, com a Junta de Freguesia de
Carnide;



Em junho de 2017, organizámos no Fórum um Workshop – Hábitos Saudáveis de
Alimentação – dado por técnicas da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa / Núcleo de
Saúde mais próxima;



Em julho de 2017, utentes, técnicos, o diretor executivo e elementos da direção do
GAC estiveram na Assembleia da República a assistir a uma sessão planária dedicada à
Saúde Mental;



Em Setembro 2017, os utentes do Fórum participaram no Concurso Ri(Age) – Vamos
pensar a inclusão na doença mental - através da escrita de ideias;



Em outubro de 2017, realizámos um passeio a Coimbra, organizado pela Junta de
Freguesia de Carnide;



Em Novembro 2017, os utentes do Fórum apresentaram uma peça de Teatro pelo
Grupo de Teatro do GAC na Clínica Psiquiátrica São José;

Atividades de Recuperação Pessoal
As atividades de Recuperação Pessoal procuram estimular nos utentes a expressão dos seus
conflitos, estratégias de recuperação, diferentes formas para lidar com stress e incapacidades
resultantes da situação de doença mental, desenvolvimento de competências sociais e de
autonomia, visando promover um bem-estar psicossocial de cada utente.
Em 2017, o Fórum desenvolveu diversas atividades de Recuperação com frequência semanal:
Musicoterapia, Psicomotricidade, Treino de Competências Sociais, Recovery, Atividades de
vida prática e Treino de Atividades de Vida Diária. Todas as atividades foram desenvolvidas
por técnicos e estagiários do Fórum, excetuando a Musicoterapia, dada por um técnico
exterior ao GAC. O Recovery terminou em Julho 2017.
Com uma frequência mais irregular, os técnicos e estagiários do Fórum desenvolveram em
2017 as seguintes atividades: Grupo de Ajuda Mútua, Dinâmicas de Grupo, Estimulação
Cognitiva, Relaxamento, Relaxação e Grupo e Sessões de Educação para a Saúde. (Ver
Atividades do Fórum).
Procurou-se que os utentes confecionassem o almoço do Fórum com uma regularidade
mensal, o que nem sempre foi conseguido, já que os técnicos não estiveram disponíveis para
organizar essa atividade com os utentes.
É de salientar que em 2017 o Grupo de Ajuda Mútua passou a desenrolar-se apenas com
utentes, sem a presença de qualquer técnico, o que revela a boa evolução do grupo.
Os técnicos do Fórum efetuaram atendimentos individuais aos utentes dos quais são técnicos
de referência. O número de atendimentos realizados ficou aquém do que era desejável,
apesar de todos terem tido alguns atendimentos durante o ano. Quando era indicado e
necessário, acompanharam os utentes a consultas médicas e a atendimentos na Segurança
Social. Mas sempre que possível, procurou-se fomentar a autonomia dos utentes.
Deu-se também continuidade à colaboração com o Projeto “Saúde Mais Próxima” da Santa
Casa da Misericórdia de Lisboa, com a realização de consultas individuais de nutrição aos
utentes do Fórum.

Atividades Socialmente Úteis
As Atividades Socialmente úteis consistem em atividades de voluntariado. Durante o ano de
2017, o Fórum manteve a colaboração com a Instituição Horas de Sonho – Projeto Trokaki.
Nesta instituição – Loja de troca de bens, serviços e tempo – cinco utentes do GAC realizam a
receção, triagem e organização das peças de vestuário recebidas. Em 2017, três novos
utentes integraram este voluntariado.

Também em 2017, uma utente do Fórum integrou uma atividade de costura – 4h por semana –
organizado também pelas Horas de Sonho. Esta atividade era executada junto com moradores
do Bairro da Horta Nova.
Em 2017 esta atividade foi muito positiva para os utentes do Fórum. É uma atividade que
promove a inclusão social e possibilita aos utentes sentirem que têm um papel ativo na
sociedade. Para além de aumentar a autoestima, estas atividades de voluntariado podem
incutir nos utentes capacidades indispensáveis para a realização de outros projetos mais
exigentes, como Cursos de Formação Profissional e/ou Emprego. O voluntariado tem sido
assim uma excelente ferramenta de reabilitação psicossocial de pessoas com experiência em
doença mental.

Atividades Comunitárias
Sempre que foi indicado e possível, procurámos envolver as atividades do Fórum com a
comunidade envolvente e com a cidade. O desenrolar de atividades socio terapêuticas num
contexto comunitário facilita o desenvolvimento de aptidões sociais nos utentes, tão
importantes na sua recuperação. Assim, algumas das atividades comunitárias realizadas em
2017 foram:


Em janeiro 2017, um técnico e um utente deram uma aula de Saúde Mental no curso
de Medicina da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa;



Em janeiro 2017, participação no Almoço dos Reis, organizado pela Junta de
Freguesia de Carnide;



Entre janeiro e maio de 2017, e no âmbito do Projeto PULSAR da Junta de Freguesia
de Carnide, os utentes do Fórum desenvolveram diversas atividades com as crianças
do Jardim de Infância do Bairro da Horta Nova e da Escola EB1 Prista Monteiro:
Música, Psicomotricidade e Literatura;



Em fevereiro de 2017, os utentes do Fórum participaram no Baile das Máscaras,
organizado pelo Grupo Solidariedade entre Gerações da Junta de Freguesia de
Carnide;



Em maio de 2017, técnicos e utentes do Fórum, bem como funcionários da Fujitsu,
limparam e pintaram a sala polivalente do Fórum. Esta iniciativa provém de uma
parceria estabelecida entre o GAC e a Fujitsu;



Em junho de 2017, o Fórum participou na Feira de Expressões Artísticas da Junta de
Freguesia de Carnide, através de um desfile de música e declamação de poesia;



Em junho de 2017, o Fórum participou numa Sardinhada - Almoço Santos Populares –
organizado pela Junta de Freguesia de Carnide;



Em Outubro 2017, participação na 5º Caminhada pela Saúde Mental, organizada pela
FNERDM - Federação Nacional de Entidades de Reabilitação de Doentes Mentais, no
âmbito do Projeto Ri(age)V;



Em Setembro 2017, utentes e técnicos declamaram poesia na Feira da Luz;



Em Novembro 2017, participação no Magusto Comunitário, organizado pela Junta de
Freguesia de Carnide;



Em Dezembro 2017, venda no Bº Horta Nova de rifas de um Cabaz de Natal criado por
técnicos e utentes do GAC;



Em Dezembro 2017, técnicos, utentes e direção organizaram e participaram na Festa
de Natal do GAC, realizada no Centro Cultural de Carnide;

Atividades ligadas a Formação/Emprego
Em 2017, o Fórum continuou o seu investimento na área da Formação e Emprego. O GAC,
fazendo parte do Grupo de Empregabilidade de Carnide - GEC, procurou encontrar projetos
de formação, emprego e/ou apoio educacional para os utentes do Fórum que manifestaram
capacidades e motivação para estas áreas. O GAC esteve presente nas reuniões mensais do
plenário do GEC, nas reuniões dos subgrupos dos Front Offices e da Formação. Este trabalho
na área da Formação/Emprego foi sendo feito apenas por uma técnica e tem-se revelado
fundamental para a criação de oportunidades de reabilitação de utentes que estão motivados
para projetos nesta área, encarando-os como um próximo passo na sua recuperação pessoal.
Em 2017, o Fórum encaminhou diversos utentes para Cursos de Formação Profissional,
processos RVCC (Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências) e atividades
remuneradas.
Algumas das atividades nesta área desenvolvidas em 2017 foram:


Em março de 2017, os utentes do Fórum participaram num Workshop – Direitos e
Deveres Laborais, organizado pela Junta de Freguesia de Carnide;



Em abril de 2017, os utentes do Fórum participaram na II Feira do Emprego e
Formação de Carnide;



Em junho de 2017, os utentes do Fórum participaram no Workshop – Técnicas de
procura de emprego – no âmbito do Grupo de Empregabilidade de Carnide;



Em Outubro de 2017, os utentes do Fórum participaram no Workshop – Imagem
Profissional – no âmbito do Grupo de Empregabilidade de Carnide;

Atividades com as famílias
Durante o ano de 2017, os técnicos do Fórum realizaram diversas reuniões e contactos com os
familiares dos utentes, bem como algumas visitas domiciliárias. Houve igualmente alguma
colaboração dos técnicos do Fórum com o Grupo de Famílias do GAC. Da parte de algumas
famílias, sentimos alguma indisponibilidade para dialogar e articular de uma forma regular
com o Fórum, bem como para cuidar dos seus familiares, utentes no Fórum. Esta realidade
torna mais difícil a recuperação dos utentes, já que se cria uma distância entre o Fórum e as
famílias, prejudicando uma partilha entre os diversos intervenientes no processo de
reabilitação.

Avaliação e Monitorização das Atividades
Em 2017, a avaliação e monitorização das atividades desenvolvidas no Fórum foi feita de uma
forma mais pessoal e subjetiva. Nas reuniões de equipa, os técnicos do Fórum partilharam
entre si as diversas atividades que desenvolveram. Em relação às atividades dadas por
monitores, cada técnico do Fórum está ligado a uma dessas atividades e através de um
contato regular com o monitor, vai avaliando essa atividade. Estas avaliações estão
apresentadas na secção Atividades do Fórum. O grupo de supervisão mensal também
constituiu uma experiência de avaliação de algumas atividades e estratégias adotadas.

Grupo de Supervisão
Durante 2017, uma vez por mês, os técnicos do Fórum integraram um Grupo de Supervisão em
articulação com o Serviço de Psiquiatria do Hospital de Santa Maria, através do Psiquiatra
Prof. Marco Paulino, da Assistente Social Patrícia Plácido e de Psiquiatras Internos e
Assistentes Sociais do mesmo serviço. Estas reuniões funcionaram como espaços de reflexão e
partilha, ajudando os técnicos do Fórum a desenvolveram capacidades para pensarem sobre o
seu trabalho e delinearem diversas estratégias terapêuticas. Estes grupos foram fundamentais
para evitar situações de burn-out dos técnicos, para além de possibilitar uma boa articulação
com os psiquiatras dos nossos utentes, na sua maioria do Hospital de Santa Maria.

Refeições
Durante 2017, e tal como nos anos anteriores, o Fórum disponibilizou aos seus utentes o
pequeno-almoço e o almoço, bem como dois cafés por dia. Os almoços foram fornecidos por
uma entidade externa e são comparticipados pelos utentes. Alguns utentes trazem o seu
almoço de casa e almoçam junto com os restantes utentes. Por diversas vezes houve um
almoço confecionado pelos utentes, na Atividade de Vida Diária, mas não foi possível manter
essa refeição de uma forma mais regular e sistemática. Ainda assim, os almoços feitos pelos

utentes constituíram-se como momentos importantes de partilha e de afetividade, para além
de promover capacidades de autonomia. O aprender a cozinhar tem um efeito positivo em
certos utentes, já que contribui para a sua autonomia. Os pequenos-almoços foram servidos
por uma utente do Fórum, cujo projeto de reabilitação passa por desenvolver diversas
atividades na cozinha do Fórum, entre outras. Os almoços foram sempre acompanhados por
técnicos, havendo uma escala para esses acompanhamentos. Durante 2017, sempre que um
utente do Fórum fazia anos, os utentes faziam um bolo de aniversário para o utente
aniversariante, tendo o bolo um preço simbólico. A gestão de diversos aspetos ligados às
refeições – quantidade e qualidade dos almoços, técnicos envolvidos, troca de informação,
etc – foi bastante exigente e absorvente. Esta gestão foi feita pela psicóloga do Fórum que
está a tempo inteiro, retirando-lhe alguma disponibilidade para estar mais com os utentes.

Reuniões
Em 2017, a equipa técnica do Fórum realizou semanalmente as suas reuniões de equipa,
contando com a presença de todos os estagiários. Foram realizadas algumas reuniões entre
técnicos e direção do GAC, no sentido de promover uma reflexão conjunta sobre a
reabilitação psicossocial de pessoas com doença mental.
No Fórum, foi feito em 2017 um Grupo Comunitário. Tratou-se de uma reunião onde
estiveram presentes os utentes, os técnicos, o Diretor Executivo e alguns membros da Direção
do GAC, na qual se refletiu sobre questões ligadas ao funcionamento e organização do Fórum
Socio Ocupacional.

Parcerias
Em 2017, o Fórum manteve a sua parceria com o Serviço de Psiquiatria do Hospital de Santa
Maria, através de reuniões de supervisão, reuniões clínicas e encaminhamento de utentes.
Manteve igualmente a parceria com a Junta de Freguesia de Carnide, que possibilita aos
utentes do Fórum integrarem e participarem em diversas atividades com a comunidade, para
além de dar outros apoios ao GAC.
Em 2017, o Fórum do GAC integrou a candidatura da FNERDM ao Instituto Nacional de
Reabilitação, através do projeto Ri(age)V.
Assim, alguns dos parceiros mais importantes para o GAC em 2017 foram o Serviço de
Psiquiatria do Hospital de Santa Maria, a Junta de Freguesia de Carnide, Serviço de Psiquiatria
do Hospital Beatriz Ângelo, FNERDM, CNIS, IEFP, Câmara Municipal de Lisboa, Fundação
Calouste Gulbenkian, Universidade Lusófona, Grupo de Empregabilidade de Carnide, Clínica
Psiquiátrica São José, Instituto da Segurança Social, Entrajuda, FUJITSU, entre outros.

Em 2017, o Fórum Socio Ocupacional do GAC participou no Programa PULSAR – Junta de
Freguesia de Carnide, através do desenvolvimento de diversas atividades com as crianças do
Jardim de Infância do Bairro da Horta Nova e da Escola EB1 Prista Monteiro (música,
psicomotricidade e literatura). Este projeto decorreu de uma forma muito satisfatória,
permitindo estreitar as relações com a comunidade do Bairro da Horta Nova, onde o Fórum se
localiza. Julgamos que esta parceria contribuiu igualmente para diminuir o estigma
usualmente associado à doença mental.

Participação em Congressos / Encontros Científicos
No ano de 2017, os técnicos do Fórum participaram em alguns encontros científicos.
Julgamos, no entanto, que no futuro seria desejável participarem num maior número de
eventos na área da saúde mental comunitária. Por vezes não há uma grande disponibilidade,
já que a equipa técnica do Fórum é composta apenas por 4 técnicos – estando apenas 1 a
tempo inteiro. Alguns dos eventos onde os técnicos do Fórum participaram foram:
Em Junho 2017, Encontro GIRA - Estratégias Locais em Matéria de Saúde Mental em Almada;
Em Novembro 2017, Curso de Socorrismo I;
Em Novembro 2017, Encontro FNERDM - Determinantes Sociais para a Promoção da Saúde
Mental: Emprego, Habitação, Saúde;
Estes momentos formativos revestem-se de uma grande importância para os técnicos,
sobretudo os diretamente relacionados com a saúde mental, pois é através da atualização de
conhecimentos e competências que poderemos esperar continuar a melhorar e recriar as
nossas intervenções.

Unidade de Vida Protegida – UPRO
É possível referir que a avaliação geral do Plano de Atividades da Unidade de Vida Protegida
(UPRO) para 2017 é positiva.
As atividades propostas, nomeadamente as de Estimulação Cognitiva e de Educação para a
Saúde, e principalmente a partir do mês de Julho, nem sempre se realizaram com a
periodicidade prevista (semanalmente). Esta adaptação resultou sobretudo pelo facto de em
determinadas alturas ter sido dada prioridade à gestão de conflitos e/ou atendimentos
individuais dos utentes.

Equipa
À semelhança do ano anterior, também em 2017 a equipa da UPRO sofreu alterações.
Apesar da colocação de anúncios em diversos meios e da realização de várias entrevistas, a
UPRO esteve alguns meses somente com 2 Técnicas Auxiliares. Em Agosto de 2017, conseguiuse recrutar o terceiro elemento.
Ao nível do desempenho da equipa podemos referir que o desempenho das técnicas não é
eficiente, nomeadamente no que refere à gestão das limpezas e tarefas domésticas, estando
previsto o reagendamento das reuniões mensais entre a Direção Executiva e toda a equipa da
UPRO como forma de tentar contornar este aspeto e assim evitar a mudança de equipa
novamente.
Os estagiários curriculares conferem uma dinâmica profícua à UPRO, contudo, no ano letivo
de 2017/2018 não contamos com a colaboração de nenhum estagiário. No ano letivo de
2016/2017, faixa temporal que ainda acompanha o presente relatório, recebemos um
estagiário de Psicologia da Universidade Lusófona. O estágio teve um total de 300 horas,
colaborando o estudante quatro dias por semana a partir das 18:00 e por vezes em atividades
dinamizadas aos sábados.
A cooperação com a orientação da Universidade Lusófona foi constante e muito positiva.
Atualmente, o funcionamento da UPRO é assegurado graças ao estabelecimento de sinergias
entre três Técnicas Auxiliares e uma Psicóloga.

Utentes
Ao nível da capacidade da UPRO, em 2017 mantivemos 4 utentes (dois do género masculino e
dois do género feminino) com uma média de idades de 48 anos.

O acompanhamento clínico dos utentes é feito pelos Serviços de Psiquiatria do Centro
Hospitalar Lisboa Norte – Hospital Santa Maria e do Hospital Beatriz Ângelo.

Áreas de Intervenção
Tendo por base o Despacho conjunto nº 407/98, publicado no Diário da Republica II série nº
138 de 18 de Julho de 1998 e Decreto – Lei nº8/2010, de 28 Janeiro, o desenho das atividades
desenvolvidas no ano de 2017 seguiu as mesmas diretrizes que no ano ulterior e sempre com
vista à promoção da qualidade de vida dos utentes e na promoção da participação ativa na
elaboração do projeto de reabilitação psicossocial dos mesmos e a sua respetiva integração na
comunidade.
Assim sendo, foi dada continuidade a um conjunto de atividades em determinadas áreas de
intervenção (Pessoal, Social e Ocupacional) com vista à promoção e desenvolvimento de
competências de autocuidado, de uma vida independente ao nível psicossocial, ocupacional
e/ou laboral.
Nem todos os utentes participam de igual modo nas atividades propostas, sejam elas de
caráter mais lúdico ou de gestão da casa/Atividades de Vida Diária (AVD’S).
Há determinadas tarefas domésticas que os utentes preferem ou se sentem mais à vontade no
exercício das mesmas e outras em que estão menos. Quando determinada AVD fica
comprometida por um comportamento de oposição, não se verifica o espirito de entreajuda
habitual por parte dos colegas (Ex: os utentes ajudam-se mutuamente quando em situação de
doença ou maior fragilidade devida a tratamento psiquiátrico – injetável ou de ECT’s – mas
não apoiam um colega que não queira fazer a tarefa só porque nesse dia não lhe é
conveniente).
Habitualmente demonstram alguma resistência na ajuda da preparação das refeições
principais, talvez por ser um período que coincide com os seus momentos de descanso/lazer.
Porém, quando se trata de preparar uma receita diferente para adicionar ao “Livro de
Receitas Simples e Saudáveis”, todos se empenham e demonstram curiosidade no resultado
final.
Importa salientar também, que a orientação e motivação dos utentes para tarefas de índole
doméstica varia consoante a Técnica Auxiliar que estiver presente no turno. O que se tem
verificado é que os utentes tomam a antiguidade das técnicas como um posto e ignoram
algumas indicações dadas por parte das Auxiliares mais recentes. Estas, por razões culturais
ou dificuldades na comunicação oral (pela falta de domínio da língua portuguesa) nem sempre
conseguem resolver os conflitos que surgem.

A partir de julho/agosto de 2017, as compras passaram a ser feitas maioritariamente por via
online não havendo a regular ida às compras da semana pelos utentes e Técnica Auxiliar, às
Segundas-feiras. Sendo a ida ao hipermercado menos assídua às segundas-feiras, a introdução
de pequenas atividades que permitissem de forma encoberta fomentar a estimulação de
funções executivas como a memorização (comparação de preços e evocação dos mesmos
depois do regresso à UPRO) e a gestão de dinheiro (realização de pequenas operações, cálculo
de trocos), também viram a sua frequência diminuída. Para compensar esta alteração e
fomentar a continuação deste treino com os utentes, têm sido propostas situações reais em
grupo e promovidas idas à farmácia do bairro para compra da própria medicação e como
forma de promoção de uma melhor gestão do guia terapêutico de cada um.
A gestão do “dinheiro de bolso” dos utentes continua a ser uma área de intervenção
prioritária.
No âmbito das Atividades de Educação para a Saúde, foram desenvolvidas sessões com ênfase
nas temáticas: Higiene Pessoal, Habitação e roupas; Higiene do sono e Medicação. Por serem
sessões de partilha e debate, contaram com a participação ativa de todos os utentes e
auxiliares resultando em muito proveitosas.

Na área Ocupacional / Profissional os quatro utentes estiveram integrados do seguinte modo:


Um utente esteve integrado no Fórum Socio-Ocupacional, desistindo do curso
profissional na área da Jardinagem a decorrer na Fundação Liga a julho de 2017;



Três utentes estiveram integrados no Fórum Socio-Ocupacional e dois destes estão
sinalizados para frequentar outras instituições;



Uma utente do género feminino, para além de estar integrada no Fórum SocioOcupacional, frequenta um Programa de Voluntariado “Trokaki” na Instituição Horas
de Sonho.

O grupo de utentes nem sempre esteve coeso para que a realização de Atividades
Sociais/Comunitárias decorre-se em pleno. Por isso, para 2018 está prevista a alteração do
regulamento Interno da UPRO de forma a contornar o facto de um utente não querer sair das
instalações da UPRO durante o fim de semana ou dias não úteis, contribuindo para que todos
não possam sair também.
São atividades encaradas com grande agrado tanto pelos utentes como por parte das Técnicas
que os acompanham, sendo estas planeadas em articulação com o Fórum ou somente entre a
equipa da UPRO. Importa destacar algumas das atividades realizadas no ano de 2017:
Participação no Dia do Vizinho (no Bairro da Horta Nova), Piquenique na Quinta das Conchas,
Piquenique na Mata de Benfica, Ida a Jogos de Futebol, Participação em Atividades

dinamizadas pelo Trokaki, Ida ao café do bairro para tomar café e para ver os jogos do
campeonato de futebol.
Estas atividades permitem o entrosamento dos utentes com a comunidade e são
importantíssimas para fomentar o bom relacionamento entre os utentes e os utentes-equipa
técnica.

Avaliação e Monitorização das Atividades
Foram utilizados diversos instrumentos de avaliação das atividades, sendo estes: registos de
ocorrências; verificação da escala de tarefas; registos de monotorização de algumas
atividades; reuniões semanais com as auxiliares e reuniões semanais com os utentes.
Se salientar que sempre que existe uma alteração no layout ou aspetos a considerar/alterar
de determinado documento comum a ambas as valências do GAC, a comunicação denota-se
mais fluida o que permite a conformidade dos registos na instituição.
De salientar que a uma dada altura, foi descontinuada a então implementada reunião mensal
com os utentes, a equipa de todas as auxiliares, Diretor Executivo e Psicóloga (Diretora
Técnica) da UPRO. Contudo, para 2018 está previsto o seu reagendamento por ser bastante
útil para mediação de conflitos e melhoramento de atividades.
Em suma, é possível referir que para os atuais utentes da UPRO esta não é a resposta social
mais indicada para que os seus projetos reabilitativos sejam enaltecidos. Como resposta a tal,
em 2017 verificou-se uma grande mobilização de contactos e parcerias como forma de
sinalização destes utentes e encontro de uma resposta mais adequada para os mesmos.
Prevê-se que um dos utentes mais antigos venha a integrar a Casa de Saúde do Telhal em
Fevereiro de 2018.
Dada a sua fragilidade física e comprometimento respiratório de uma utente, chegando por
vezes a desmaiar ou a sentir-se mal, necessitando de forma reiterada de apoio para a
realização do trajeto FSO/UPRO, foi solicitado apoio para o encaminhamento da utente para
outra instituição. Este encaminhamento está a ser gerido pelos técnicos de referência da
utente, o seu médico psiquiatra e Assistente Social do HSM afeta ao caso.
O utente que desistiu do curso de formação Profissional e entretanto regressou ao FSO do
GAC, foi encaminhado para outra resposta social pelo facto deste não querer frequentar a
Unidade de Vida Protegia e de não ter indicação para frequentar a resposta residencial do
GAC. Foi conseguida uma triagem e vaga para a Casa da Saúde do Telhal, que a família
recusou. Neste momento o utente frequenta o FSO da instituição ACARPS. A equipa do GAC

em conjunto com o HSM e a sua médica psiquiatra está à procura de uma resposta residencial
para o utente.
Ainda

que

nem

sempre

cooperantes,

as

famílias

dos

utentes

estão

a

par

dos

encaminhamentos.
Quanto à utente mais recente, segundo a equipa do Hospital Beatriz Ângelo, a sua condição
psiquiátrica agravou-se tendo retomado o tratamento de ECT’s. O objetivo pelo qual esta
integrou a UPRO já foi alcançado.

Atividades do fórum
Atividades Socio Terape uticas
Grupo de Preparação da Semana
O Grupo de Preparação da Semana é a primeira atividade da semana e desenrolou-se em 2017
de uma forma agradável e com uma participação média de 14 utentes. Esta atividade, que se
realiza todas as segundas-feiras de manhã, consiste na leitura e discussão do programa de
atividades do Fórum dessa semana. Os técnicos reforçaram a importância dos utentes estarem
neste grupo, já que é visto todo o programa de atividades, para além de se esclarecerem
dúvidas, questões, propostas e informações sobre as atividades do Fórum. Trata-se de um
grupo com uma participação bastante boa e que acaba por funcionar como um espaço de
acolhimento dos utentes após a ausência do fim de semana.

Teatro
O Teatro teve como principais objetivos para 2017 a realização de apresentações da peça
construída ao longo do ano, Sombras do Mar.
O ano iniciou-se com um monitor, João Pedro Amaro, e sessões às quartas-feiras à tarde no
Centro Cultural de Carnide. Começou-se, nesta altura, à procura de uma monitora que
substituísse a monitora Nádia Nogueira que saíra no final de dezembro de 2016. Conseguiu-se
esta substituição em abril. A nova monitora veio trabalhar a parte do movimento e expressão
corporal com os utentes, ajudando assim a completar e concluir a peça em curso.
Foram realizadas as seguintes apresentações no ano de 2017: no Museu do Teatro, no Dia
Mundial do Teatro, 27 de março; na Clínica Psiquiátrica de São José, no dia 23 de novembro;
e na Festa de Natal do GAC, no Centro Cultural de Carnide, no dia 14 de dezembro.
Tal como em outras atividades com uma componente mais artística, verifica-se que o
aproximar de apresentações públicas origina uma maior motivação e capacidade de
organização por parte dos utentes. A média das participações nesta atividade foi de cerca de
10 utentes.

Música
Durante o ano de 2017, a Música decorreu de uma forma entusiasta e bastante participativa.
O monitor da atividade – Dr. Paulo Marinho – deixou o GAC em Julho de 2017, depois de 19
anos a colaborar com a instituição. Tratou-se de um momento tocante para todos, já que o
Dr. Paulo Marinho era um “símbolo” do GAC, tendo começado a trabalhar em 1998, ano em

que abriu o Fórum do GAC. Em 2017, deu-se continuidade ao projeto de Música Popular
Portuguesa, com um dos utentes a tocar guitarra e os restantes no coro. A Música integrou
uma estagiária da licenciatura “Música na Comunidade”, da Escola Superior de Educação, que
trouxe algumas inovações à atividade, tais como exercícios corporais, treinos de respiração,
exercícios vocais, entre outros. A presença da estagiária foi muito importante para a
dinâmica e motivação dos utentes na Música.
Em Outubro de 2017, a Dra Paula Rosado assumiu as funções de monitora de Música, tendo
tido uma boa adaptação ao Fórum e criado com os utentes relação próximas, afetivas, mas
com a distância adequada. Fez de início um levantamento das capacidades e preferências dos
utentes, procurando corresponder às suas preferências. Estimulou também os utentes a
criarem as suas próprias músicas, o que acabou por se verificar. Notou-se um entusiasmo
inicial num grande número de utentes, que se foi mantendo ao longo do tempo, mais nuns
utentes do que noutros. A nova monitora criou algumas regras da atividade, no sentido de a
estruturar e organizar, algo que foi bem aceite pelos utentes. Por outro lado, a atividade
procurou acolher e integrar todos os utentes que manifestassem vontade de participar,
independentemente das suas aptidões musicais. Em 2017, a média de participantes na Música
foi de 13 utentes.
Em 2017, foram realizadas as seguintes atividades da Música na comunidade:


Fevereiro, Março e Abril de 2017: Animações e Dinâmicas de Música com as crianças
do Jardim de Infância do Bairro da Horta Nova e da Escola EB1 Prista Monteiro;



Maio 2017: Concerto de Música na Clínica Psiquiátrica São José;



Junho 2017: Desfile de Música na Feira de Expressões Artísticas;



Dezembro 2017: Concerto na Festa de Natal do GAC;

De realçar a colaboração com a Escola EB1 Prista Monteiro e o Jardim de Infância do Bº Horta
Nova, onde foram realizadas atividades de Música com as crianças, e através das quais
procurámos combater o estigma associado à doença mental, inserindo os utentes do Fórum
em espaços institucionais da comunidade. Notou-se igualmente um grande entusiasmo das
crianças de ambas as entidades, bem como de alguns dos nossos utentes.

Desporto – Zumba Fitness e Corfebol
O desporto é uma área na qual se desenvolveram duas atividades: Corfebol e Zumba Fitness.
O Corfebol (palavra neerlandesa que significa «bola ao cesto») é um desporto coletivo, misto,
ciado na Holanda em 1902, com o objetivo de manter as crianças ocupadas nas escolas numa
altura em que as mães começaram a integrar o mercado de trabalho. Surgiu em Portugal em
1982 e hoje é um desporto federado. A Federação Nacional de Corfebol e a Câmara Municipal

de Lisboa, numa parceria cujo intuito é o de alargar o exercício do corfebol enquanto prática
desportiva saudável, criaram o projeto «Corfebol na Saúde Mental», inserido no âmbito do
programa nacional «Desporto para Todos», que contou com dois momentos formativos
teórico-práticos para técnicos e utentes e que culminou com a realização do Torneio de
Corfebol, a 10 de outubro, Dia Mundial da Saúde Mental, no Complexo Desportivo Municipal
do Casal Vistoso, entre as associações aderentes (GAC, GIRA e ARIA).
O Corfebol tem revelado ser um desporto que, pelas suas caraterísticas estruturais, se
apresenta como uma potencial ferramenta de integração social. Trata-se do único desporto
coletivo misto, trabalhando assim a igualdade de género ao mesmo tempo que fomenta o
controlo corporal, a função cognitiva, o perfil lipídico, o controlo de peso, a diminuição dos
sintomas de ansiedade e depressão, o aumento da autonomia, a diminuição do isolamento
social e o trabalho de equipa.
Para a realização dos treinos de corfebol, o GAC contou com a parceria da CML através do
Complexo Desportivo do Casal Vistoso, que nos disponibilizou o espaço e os equipamentos
necessários. Os treinos foram realizados por várias técnicas do GAC (Marta Teixeira Pinto,
Daniela Martinho, e, por fim, Sandra Rascão) e tiveram uma periodicidade semanal, com a
adesão de cerca de 8 utentes, homens e mulheres, e decorreram até ao final do ano.
O Zumba Fitness é uma atividade desportiva que combina elementos de salsa, merengue,
samba, reggaeton e hip-hop com outros exercícios aeróbicos, trabalhando ainda os músculos
abdominais e dos membros e a coordenação motora, enquanto fomenta a socialização e a
diminuição da ansiedade e da depressão, através de um ambiente descontraído onde a música
e a boa-disposição imperam.
Esta atividade desportiva iniciou-se em outubro, com o formador certificado Carlos Tavares, e
teve tido uma adesão média por parte dos utentes. Decorreu até princípios do mês de junho,
após o que deixou de existir por desistência do formador. Não se retomou até ao final do ano.

Artes Plásticas
De uma forma geral, a atividade de artes plásticas tem sido consistente tanto a nível do
número de participação dos utentes como dos trabalhos desenvolvidos.
Como projetos foram desenvolvidos a criação de projetos individuais em desenho a partir da
observação direta de objetos, bem como imagens e fotografias trazidas pelos utentes. Foi
trabalhado também alguns exercícios do surrealismo com grande adesão.
Participamos no concurso da Câmara Municipal de Lisboa “Sardinhas de Lisboa” e com a Junta
de Freguesia de Carnide “Bola de Natal”.

Foi criada pelos utentes uma Mascote da instituição que teve como objetivo “humanizar” a
instituição. O processo de criação da imagem da mascote foi muito enriquecedor porque as
decisões foram tomadas em conjunto. Todos deram o seu contributo, desenhando e sugerindo
nomes para a mascote. A escolha final foi feita pela direção do GAC. Infelizmente o
orçamento para a conclusão do projeto era demasiado elevado.
Durante o segundo semestre de 2017 em conjunto com o grupo de teatro do GAC foram
desenvolvidos os cenários para a peça de teatro. O processo foi longo, mas muito importante
porque proporcionou diversas experiências novas.
No final do ano foi desenvolvido um trabalho de construção de Prendas de Natal “Suportes
para velas” para os fornecedores de bens alimentares para a Festa de Natal do GAC e Cabaz
de Natal do GAC. As prendas de natal foi o projeto com menos adesão por parte dos utentes e
onde houve mais dificuldade quer na criação dos moldes quer na preparação do objeto.

Escrita Criativa
A Escrita Criativa teve uma frequência semanal, mas com uma duração de uma hora e meia, e
em simultâneo com a atividade de Desporto-Corfebol (com vista a reduzir/selecionar o
número de participantes e, assim, ajustá-lo às crescentes dificuldades). Este novo plano
contemplou, contudo, algumas sessões diferentes: uma foi a sessão realizada fora das
instalações do GAC, na Little Free Library da Quinta das Conchas, no início do verão; outra
foi uma apresentação realizada pelo escritor Emanuel Lomelino, aberta a todos os utentes e
técnicos disponíveis, realizada no dia 11 de abril, na Sala de Atividades do Fórum, e que se
traduziu numa conversa agradável, na qual foram contadas histórias vividas, lidos vários
poemas (pelo autor e pelos participantes) e uma história escrita por um utente, e realizado
um lanche-convívio (bolo de chocolate e chá feitos no Treino de AVDs); e outra ainda foi a
exibição de um filme relacionado com literatura («O Clube dos Poetas Mortos»).
A Escrita Criativa é uma atividade que fomenta um ambiente calmo, silencioso, de reflexão e
também de partilha, no qual as peças são escritas e depois lidas em voz alta. O recurso a
técnicas e a materiais de escrita (como o brainstorming, a associação livre, o visionamento de
imagens, a escuta de sons/música, a leitura de excertos de obras considerados pertinentes, a
utilização de cartões de escrita, etc.) auxilia os utentes a expressarem sentimentos e
emoções, pensamentos e ideias, medos e desejos através da escrita e a partilhá-los com o
grupo. Com o começo do novo plano, centrado na narrativa, realizaram-se também a leitura
de obras de forma sistemática, tendo-se começado pelos Bichos, de Miguel Torga. Foram
ainda lidos O Velho e o Mar, de Ernest Hemingway, O Principezinho, de Antoine de Saint
Exupéry, e Horas de Acordar, de Manuela Ribeiro. Usou-se ainda a técnica de completar um

conto existente, tendo-se trabalhado contos dos autores Edgar Allan Poe (O Coração Delator)
e Clarice Lispector (Uma Amizade Sincera e O Primeiro Beijo).
Prevê-se que a atividade continue a realizar-se nos novos moldes, e procurar-se-á incluir, em
2018, algumas sessões fora das instalações do GAC, em bibliotecas ou outros espaços que
possuam projetos e/ou condições físicas que provem ser pertinentes e interessantes, e
também uma sessão de apresentação realizada por um(a) autor(a) publicado(a).

Cinema
A atividade de Cinema ocorre ocasionalmente e, algumas vezes, também a pedido dos
utentes. Nesta atividade é feita a visualização de alguns filmes selecionados pelos técnicos e
pelos utentes, antes da qual é feita uma pequena introdução e após a qual é feito um debate.
Os filmes visualizados em 2017 introduziram temas e géneros bastante diversificados, desde
os centrados na doença mental («O Psicólogo das Estrelas»), noutras patologias («Para Sempre
Alice», «Rain Man – Encontro de Irmãos»), aos históricos («O Discurso do Rei»).
O objetivo relacionado com uma maior autonomia por parte dos utentes (atribuição de um
responsável pela atividade, seleção de uma lista de filmes a ver, organização e arrumação do
espaço antes e depois das sessões, preenchimento do registo de presenças) foi relegado para
segundo plano este ano, aquando da avaria do sistema de vídeo do FSO, tendo os técnicos
acompanhado os filmes acima referidos. Tentar-se-á implementar esta prática em 2018,
aquando da resolução do problema.).

Visitas Culturais
Em 2017, as visitas culturais foram uma atividade regular do Fórum do GAC. Quinzenalmente,
os utentes visitaram exposições de arte, orientadas por um técnico do Museu. Procuraram
criar-se momentos de partilha de afetos e ideias, durante os quais o grupo era confrontado
com a sua capacidade de simbolizar e criar. A relação criada entre o grupo e o orientador
dava o mote para uma aventura mais estimulante e capaz de gerar representações e ligações,
ou noutras alturas, essa relação era distante e desligada, promovendo desinteresse e apatia.
Mas na maior parte das visitas viveram-se intensos momentos de intimidade e propícios à livre
expressão das associações de cada utente. Acreditamos que os museus proporcionaram aos
nossos utentes um contato com a arte, com uma experiência intersubjetiva que estimula a
identidade de cada utente. É de realçar que em 2017 efetuamos diversas visitas à Gulbenkian
– Workshops, Oficinas, Exposições de pintura - com quem criamos uma relação de grande
proximidade e afetividade.

As visitas culturais efetuadas em 2017 foram os seguintes:


Gulbenkian – Oficina O Mundo no Jardim



Visita Cultural – Gulbenkian – A Negreiros



Visita Cultural - Culturgest



Visita Cultural – Pintura Gulbenkian



Workshop Gulbenkian – Brincar através da Arte



Workshop Gulbenkian – Cinema de Bolso



Visita Cultural – Museu do Teatro Romano



Visita Cultural - Museu da Cidade



Visita Cultural – Gulbenkian – Almada Negreiros



Gulbenkian – Workshop à Flor da Pele



Visita ao Museu Arqueológico do Carmo



Visita Cultural – Paula Rego no Colombo



Visita Cultural – Museu do Chiado



Visita Cultural – Casa Museu Medeiros e Almeida



Visita Cultural – Visita Dançada Gulbenkian



Gulbenkian – Visita Desenhada



Workshop Gulbenkian – Pisar o risco – Desenho e Dança



Visita Cultural – Museu de Arte Antiga



Visita Cultural Gulbenkian



Visita Cultural – Arquivo Fotográfico de Lisboa

Em 2017 as visitas culturais decorreram de uma forma muito positiva. Foram realizadas 20
visitas a uma grande diversidade de espaços culturais. Todas as visitas tiveram um(a)
orientador(a), o que tornou as experiências mais ricas e organizadas. Para além de permitir
aos utentes conhecerem diversas partes da cidade, o contato com a arte estimula um
desenvolvimento do universo cultural de cada utente, o que frequentemente se reflete numa
maior autoestima e satisfação pessoal.

Poesia
A atividade da Poesia não foi uma atividade organizada e estruturada. Desenrolou-se apenas
em eventos festivos. Ou seja, em certos eventos comunitários utentes do Fórum declamaram
poemas de sua autoria e de poetas portugueses. Os eventos onde foram declamados poemas
foram: Feira de Expressões Artísticas, Feira da Luz, Dia Mundial de Saúde Mental e Festa de
Natal do GAC.

Passeios
Esta área tem como objetivo geral promover a interação entre utentes e técnicos, fora do
contexto institucional, e são sempre muito apreciadas por ambas as partes.
Foram realizadas as seguintes atividades nesta área: passeios mensais organizados pela Junta
de Freguesia de Carnide (Fátima e Valinhos, Sines e Vila Nova de Mil Fontes, Coimbra);
passeios de verão organizados e promovidos pelo próprio Fórum no mês de agosto (visita ao
Oceanário, com piquenique no Parque das Nações; passeio à Mata de Benfica, com
piquenique; passeio ao Jardim de Nossa Senhora da Paz, no Lumiar, com piquenique; passeio
ao Parque do Alvito, em Monsanto, com piquenique; visita ao Museu do Dinheiro; visita ao
Museu da Cidade, Palácio Pimenta; visita ao Museu Bordalo Pinheiro e ao Jardim do Campo
Grande; visita à Quinta das Conchas, com piquenique no parque, conversa na esplanada e
passagem pela Little Free Library).
Os passeios organizados pela Junta de Freguesia de Carnide contaram com uma participação
média de 10 utentes e os passeios organizados pelo Fórum contaram com uma participação
média de 15 utentes, sendo que estes se mostraram sempre motivados. Para as duas técnicas
envolvidas, é de valorizar o poder estar-se com os utentes num contexto diferente do Fórum.

Artes Decorativas
No final do ano de 2017 tivemos algumas atividades de Artes Decorativas que avaliamos muito
positivamente, com uma boa adesão e participação por parte dos utentes. Foram criadas
velas decorativas alusivas ao Natal assim como, placas Natalícias e objetos de decoração
alusivos ao Natal. A motivação por parte dos utentes para dar continuidade á atividade é
grande, assim sendo, seria importante retomar a atividade. Para além da componente
ocupacional e de trabalhar a motricidade fina esta atividade tem uma componente de venda
dos materiais produzidos que reforça positivamente os utentes ao verem os seus produtos a
serem apreciados e comprados pela comunidade. Na atividade de artes decorativas foram
ainda criados objetos para decorar a do espaço físico da instituição e o espaço onde foi
realizada a festa de Natal

Jornal do GAC
Houve grande participação de utentes no início do ano, e ao longo do ano o interesse e
motivação foram reduzindo, embora o grupo se mantivesse praticamente o mesmo.
Chegou-se a pôr em causa a continuidade do jornal impresso, dado que apenas um utente
sabe orientar o layout deste formato mas tem estado ausente e assim “foge” da impressão
anual como previsto, bem como para se evitar custos de impressão e ainda os equipamentos

informáticos não responderem às necessidades da atividade. O assunto voltou para o grupo e
decidiu-se que deve continuar mesmo que fuja da periodicidade prevista e será outra pessoa
a dar continuidade.
Houve várias tentativas de contacto com rádios para visita às redações mas não houve
resposta.

Parque Informático
Ao longo do ano, foram colocados equipamentos informáticos do parceiro que nos fornece –
Entrajuda- e repara os desktops, bem como vários pedidos de outro material como tv e
material de som. Para tal foram estabelecidos vários contactos com a entidade para o
fornecimento e/ ou reparação destes e sempre que haviam disponíveis ou prontos para
levantamento disponibilizavam-nos.

Atividades Livres
Em 2017, organizaram-se regularmente atividades livres no Fórum, para os utentes que não
estão nas atividades mais estruturadas. Realizaram-se assim algumas dinâmicas de grupo,
jogos lúdicos, caminhadas, Música no Youtube, entre outras, que permitiram criar no Fórum
momentos de convívio e de descontração. Particularmente as atividades do bingo e dominó
criaram uma atmosfera muito positiva entre utentes e técnicos.

Atividades Ligadas ao Natal
Decoração dos espaços
Decorações do espaço físico da instituição e do espaço onde foi realizada a festa de Natal
com os objetos criados pelos utentes na atividade de artes decorativas.

Cabaz de Natal
Foi criado um Cabaz de Natal para sortear na festa de natal do GAC. O Cabaz teve a
colaboração dos utentes na elaboração das rifas na venda das rifas a amigos conhecidos e
pessoas do Bairro e na angariação dos bens alimentares pelo comércio local mas imediações
do Bairro da Horta Nova. Foi possível envolver todos os utentes e técnicos numa relação de
contribuição mútua, alcançando assim os objetivos iniciais.

Pedidos Donativos
Este ano foram solicitados vários donativos, sob a forma de toalhas impermeáveis caixas
herméticas, bens alimentares para a festa e cabaz de natal.

Internet – site do GAC
Ao longo do ano desenvolveram-se diferentes maquetes de site, para substituir o oferecido
pela empresa de informática em 2012. No final do ano, foi lançado a última versão cujo
layout foi desenvolvido por uma empresa de desenvolvimento de sites parceira da empresa de
assistência informática, sendo que o assistente social do GAC teve um papel principal na
conceção da estrutura do site. Com este desenvolvimento o GAC adquire autonomia no
preenchimento dos conteúdos com a dinâmica adequada.

Atividades de Recuperaçao
Musicoterapia
A Musicoterapia desenvolveu-se semanalmente e teve uma frequência média de 10 utentes, o
que permitiu ao técnico desenvolver a atividade de acordo com os objetivos propostos, ou
seja, criar um clima de partilha e vínculo, suscetível de estimular nos utentes capacidades de
expressar e simbolizar as suas emoções e conflitos. Um número de utente superior a 10 pode
comprometer estes objetivos. Um aspeto positivo em 2017 foi o fato de se terem realizadas
algumas reuniões após cada sessão de musicoterapia. Estas reuniões (de supervisão )
permitiram ao monitor refletir sobre a sua experiência com os utentes e ir alterando alguns
aspetos da sua forma de estar com os utentes.

Grupo de Ajuda Mútua
O GAM é uma atividade quinzenal, com uma duração de uma hora e meia (uma hora de
reunião seguida de meia hora de lanche-convívio). Trata-se de uma atividade de utentes para
utentes que, numa primeira fase e durante todo o ano de 2016, foi facilitada por uma técnica
da equipa, mas que funcionou autonomamente em 2017.
Crê-se que é uma atividade muito importante, que desenvolve as competências de escuta
ativa, trabalho de equipa e resolução de problemas, num ambiente de partilha e reflexão que
é gerido pelos próprios utentes. O grupo funciona agora com o coordenador e com a vicecoordenadora, sem a presença de técnicos, e tudo indica que funciona bem. Houve, ao longo
do ano, duas tentativas de inclusão da técnica, por parte dos utentes, no grupo, mas a recusa
firme, o acompanhamento da parte final das primeiras sessões autónomas (presença da
técnica para o lanche-convívio), e o empoderamento dado por esta aos seus membros acabou
por dar bons frutos. No final do ano, o grupo era perfeitamente autónomo, inclusivamente na
preparação dos lanches, na organização dos produtos trazidos por cada elemento (chá, sumo,
bolachas ou bolos), e na arrumação e limpeza de espaços no final de cada sessão.

Grupo
Em 2017, o Grupo continuou com alguma indefinição, ao nível da frequência e dos seus
objetivos. Apesar de alguma inconstância, foram decididas algumas regras, tais como a
duração do grupo, pontualidade, entradas e saídas a meio do grupo, entre outras. A maior
parte dos grupos funcionou de uma forma adequada, tendo existido um clima favorável à
partilha de ideias, emoções e conflitos, bem como o estimular de capacidades de reflexão.
Frequentemente alguns utentes referem que esta atividade é muito importante, pois é a
única onde técnicos e utentes estão todos juntos.

Treino de Competências Sociais
No Treino de Competências Sociais a avaliação é positiva na medida em que são trabalhados
diversas temáticas que procuram ajudar os utentes na sua vida prática na comunidade. Alguns
temas surgiram pelos próprios utentes de dificuldades que vão manifestando e que são
posteriormente trabalhadas na atividade. A maioria das dificuldades apresentadas pelos
utentes, continuam a estar mais relacionadas com a gestão e resolução de conflitos. Utilizamos o manual “Social Skills Training for Schizophrenia” (Bellack A.) como base teoria e
prática.

Atividades de Vida Prática
Após um interregno da atividade de mais de 1 semestre, as sessões retomaram com
entusiasmo por parte dos participantes envolvidos. Os temas das sessões podem ser muito
variados, e iniciou-se com o anúncio da nova Portaria sobre a Prestação Social para a
Inclusão. Esta atividade passou a ser quinzenal , alternando com o Jornal do GAC.

Psicomotricidade
A Psicomotricidade consiste numa intervenção por mediação corporal e expressiva, na qual
o(a) psicomotricista estuda e compensa a expressão motora inadequada ou inadaptada, em
diversas situações geralmente ligadas a problemas de desenvolvimento e de maturação
psicomotora, de comportamento, de aprendizagem e de âmbito psicoafectivo.
De forma a delinear os objetivos gerais e específicos, bem como as estratégias, formas de
intervenção e plano terapêutico, foi elaborada uma grelha de avaliação psicomotora.
Em 2017 foram propostos objetivos tais como, desenvolver os fatores psicomotores, melhorar
a memória de trabalho, a capacidade de representação simbólica, planificação, antecipação e
execução de uma ação e promover o pensamento criativo; desenvolver atividades gnoso-

práxicas, desenvolver e criar atividades promotoras de competências sociais com o intuito de
fazer o transfere para o dia-a-dia dos utentes.
As sessões começaram com uma conversa inicial, onde foram relembradas as atividades
realizadas na sessão anterior, seguindo-se uma atividade de ativação geral, as atividades
principais e, for fim, uma atividade de retorno à calma. As sessões terminaram com uma
reflexão final.
No GAC a intervenção psicomotora teve uma frequência de 2 sessões por semana, com
duração de 1 hora e 30 minutos cada. As sessões são realizadas em grupo, contaram com a
presença de cerca de 8 utentes, sendo este número variável.

Relaxação
A relaxação pode ser definida como um método de mediação corporal, atuando como um
mecanismo regulador de emoções, que por sua vez influencia a intensidade das manifestações
e coordena a associação entre a ação e a expressão emocional e cognitiva da pessoa.
Inicialmente foi feita uma avaliação das tensões, através da Ficha de Representação do
Esquema de Tensões, onde foi possível apurar as tensões corporais de cada utente.
Relativamente às sessões, foi realizada uma conversa inicial, seguindo-se a aplicação das
técnicas de relaxação e, por fim, uma reflexão final.
No GAC a frequência das sessões de relaxação foi de 1 vez por semana, de 15 em 15 dias, com
duração de aproximadamente 1 hora. Em média, estas sessões contaram com a presença de 6
utentes.

Treino de Atividades de Vida Diária: Culinária e Limpeza/Arrumação
de Espaços
Ao longo de 2017 foram cumpridos os objetivos ao nível do desenvolvimento de competências
primárias em tarefas no âmbito da culinária, nomeadamente, familiarização com diferentes
ingredientes, processos de transformação de alimentos, medições, entre outras.
Mantiveram-se os almoços organizados e preparados pelos utentes, embora com menor
frequência. No ano de 2017 foram realizados apenas 3 almoços: o almoço de despedida do
formador Paulo Marinho (Sopa de Grão e Espinafres + Frango e Batatinhas assados servidos
com Salada Mista + bolinhas de chocolate servidas com morangos frescos), o almoço orientado
pela estagiária de psicologia, Juliana Meira (Sopa Juliana + Feijoada à Brasileira +
Brigadeiros), e o almoço de Natal (Sopa de Alho-francês + Bacalhau com Natas à Moda do GAC

+ Branco & Negro à Moda do GAC). Nestes três eventos, foram ainda importantes o serviço de
café no final das refeições e a arrumação e limpeza de espaços.
Destaca-se ainda a realização dos bolos de aniversário que, desde o início do ano, assumiu
total autonomia por parte dos utentes. Estas sessões são, geralmente, orientadas por duas
utentes (uma para as compras e outra para a confeção), com a supervisão da técnica afeta à
atividade.
A par do anteriormente referido foram ainda preparadas, nesta atividade, algumas guloseimas
para os piqueniques de verão (ovos cozidos, quiches, folhadinhos e bolos), algumas
sobremesas (como aproveitamento de bens alimentares), bolos para eventos comunitários
(apresentações de Teatro e de Música e Bailes de Carnaval e de Primavera), alguns lanches
(lanche-convívio para receção do autor Emanuel Lomelino e lanches no FSO), e bolachas de
Natal.
Contou-se com um grupo mais ou menos fixo de cerca de seis utentes, orientados por uma
técnica, e a atividade desenvolveu-se de uma forma bastante positiva, numa evolução
crescente da responsabilização, da autonomia, da motivação e do empenho dos utentes
(tendo-se conseguido cativar alguns que não tinham por hábito participar).
É de notar que ser responsável por esta área implica um envolvimento e uma supervisão diária
e constante das atividades relacionadas com a cozinha e com a limpeza e organização de
salas,

nomeadamente,

a

gestão

dos

pequenos-almoços

(compras,

confeção,

acompanhamento, etc.) e dos almoços diários (acompanhamento, realização de ementas,
constante articulação com a empresa fornecedora, etc.), o abastecimento de casas de banho
(papel higiénico, toalhetes, sabonete líquido, etc.), a lavagem de roupas (toalhas de mesa,
panos de cozinha, panos de limpeza, cortinados, etc.), a manutenção, reparação e
substituição de materiais e equipamentos danificados (eletrodomésticos, secadores de mãos,
autoclismos, etc.), e a gestão da lista de compras mensal (compras online), entre muitas
outras tarefas e responsabilidades.

Sessões de Educação para a Saúde
As Sessões de Educação para a Saúde tiveram grande adesão por parte dos utentes. A
temática explorada foi “Higiene e Saúde”. Foram abordados os subtemas da higiene pessoal,
da higiene do sono, da importância do exercício físico para o bem estar físico e mental e por
último foi feito uma parte pratica com direito a tratamentos de beleza como massagens,
maquilhagem, unhas e sobrancelhas.

Recovery
A atividade do Recovery desenrolou-se de janeiro a Julho de 2017. A interrupção deveu-se ao
fato de não se ter encontrado um horário para a atividade – a Música precisou de ocupar o
horário do recovery – bem como ao fato do técnico ter sentido que seria bom fazer um
intervalo na atividade. Enquanto decorreu, houve uma pequena diminuição da frequência dos
utentes – 11 utentes em média – e assistiu-se a uma boa identificação do grupo de utentes aos
objetivos do recovery, ou seja, refletir sobre as dificuldades das relações humanas, gestão de
emoções e stress, interpretação e significado dos comportamentos e atitudes, entre outros
tópicos. Verificou-se um bom espirito de grupo. A atividade será retomada em Setembro
2018.

Serviço Social no GAC
Sinalizações para habitação
Em 2017 foi realizada uma inscrição para habitação convencionada da CML para utente que
pretendia sair do quarto onde reside por dificuldades de convivência com os restantes
residentes, mas não foi selecionada. Apoio na sinalização de outros programas habitacionais
para a mesma pessoa.

Apoio na entrega da declaração de IRS
Apoio na entrega da declaração de IRS online para cerca de 8 utentes, sendo que apenas 4 o
fizeram praticamente sozinhos.

Estudo socio económico
Aquando do estudo socioeconómico para elaboração dos cálculos de mensalidade, houve como
costume dificuldade na entrega atempada e correta de todos os documentos solicitados para
o prazo previsto de 1 mês. Surgiu a necessidade de repensar a aplicação de um regulamento
para situações de encaminhamento de utentes para formação e ou trabalho, sobre a sua
estadia ou não como utente, mas nada definido.

Acompanhamento sobre a aplicação da Prestação Social para a Inclusão
Em agosto de 2017 foi anunciado pelo Conselho de Ministros uma nova prestação que viria
substituir a PSI – Pensão Social de Invalidez, pelo que a maioria da população utente é
beneficiária desta prestação, pelo que fui abordando esta situação em sessão de AVP’s e
esclarecendo fora desta. Também a nível familiar reuni com elementos do Grupo de Famílias

e Direção do GAC de modo a esclarecer o impacto desta conversão, num aumento de valores
nas famílias.

Atividades com a comunidade
Em 2017, o Fórum desenvolveu diversas atividades com e na comunidade. Esta interação com
a comunidade é crucial para a promoção da inclusão social bem como para o desenvolvimento
de competências sociais, tão importante na recuperação de pessoas com doença mental. Por
outro lado, esta interação com a comunidade promove o combate ao estigma associado à
doença mental. Frequentemente, os utentes revelam uma grande satisfação na participação
de atividades em espaços comunitários. Em alguns eventos, o arraial dos santos populares e o
almoço de Reis da Junta de Freguesia de Carnide, alguns utentes e/ou técnicos trabalharam a
servir as mesas dos participantes do GAC.
Destacamos as seguintes atividades comunitários efetuadas em 2017:
Almoço dos reis, na Junta de Freguesia de Carnide;
Baile das Máscaras, na Clínica Psiquiátrica São José;
Baile da Primavera, na Clínica Psiquiátrica São José;
Desfile Primaveril, na Clínica Psiquiátrica São José;
Desfile de Música no Largo da Luz, na Feira de Expressões Artísticas;
Arraial dos Santos Populares, organizado pela Junta de Freguesia de Carnide;
Poesia recitada pelos utentes na Feira da Luz, organizada pela Junta de Freguesia de
Carnide;
Participação no Magusto Comunitário, organizado pela Junta de Freguesia de Carnide;
Participação na 5º Caminhada pela Saúde Mental, organizada pela FNERDM;

Estagios
Orientação de Estágio Profissional
No dia 8 de setembro de 2016, iniciou-se um estágio profissional no GAC, no âmbito do
Programa Estágio Emprego do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), o qual
terminou no dia 8 de junho de 2017. A estagiária profissional da área da psicomotricidade:
desenvolveu as atividades de Psicomotricidade e Relaxação (realizando as sessões prévias de
avaliação e os respetivos relatórios); realizou sessões de Atividades Livres, juntamente com a
estagiária académica de psicologia, na época festiva do Natal e do Ano Novo (decoração de
espaços e da árvore, realização de convites e de postais, tiragem e edição de fotografias de

todos os utentes com mensagens natalícias, participação na gestão e organização da Festa de
Natal, decoração do placard de um dos espaços de convívio com os desejos de cada utente
para o ano de 2017); acompanhou as atividades de desporto (Zumba Fitness e Corfebol);
acompanhou as atividades de Teatro, Artes Plásticas e Vistas/Workshops Culturais; assistiu à
atividade de Recovery; participou numa das reuniões do Grupo de Famílias do GAC; participou
no Projeto PULSAR (atividades de Psicomotricidade na Escola Básica Prista Monteiro e no
Jardim de Infância do Bairro da Horta Nova); foi técnica de referência de dois utentes;
promoveu sessões individuais de Psicomotricidade com utentes que delas necessitavam;
escreveu e apresentou um artigo da sua autoria na Reunião da Equipa Técnica, por forma a
consolidar os conhecimentos adquiridos na área da saúde mental e obter experiência; deu o
seu contributo para projetos que contribuem para a continuidade das atividades e que
constituem uma mais-valia para a instituição; contribuiu para a gestão da página de
Facebook, fotografando as várias atividades; e realizou contactos e participou no trabalho
feito com parceiros e formadores.
O acompanhamento feito a esta estagiária prendeu-se com a realização de reuniões semanais
de supervisão e orientação, com o esclarecimento de dúvidas, com a avaliação do trabalho
prático (presencial ou não) e do trabalho escrito, e com a realização do trabalho burocrático
afeto a este programa do IEFP (nomeadamente, dois relatórios de avaliação).

Orientação de Estágios Académicos
Em 2017, foram orientados dois estudantes de Psicologia que realizaram o seu estágio
académico no Fórum do GAC, estudantes da Universidade Lusófona. Um destes estudantes
iniciou o estágio em 2016, tendo terminado em Junho de 2017. A outra estudante iniciou o
seu estágio em Outubro de 2017. Houve igualmente a orientação de um estudante da
licenciatura Música na Comunidade – Escola Superior de Educação, que iniciou o seu estágio
em Outubro de 2016, terminando em Maio de 2017. O balanço é bastante positivo, tendo-se
assistido a uma boa adaptação dos estagiários à instituição. As atividades desenvolvidas foram
adequadas e possibilitaram a criação de relações terapêuticas entre os estagiários e utentes.

Atividades Socialmente Úteis
Trokaki
Em 2017 o GAC deu continuidade à parceria estabelecida com o projeto Trokaki – Instituição
Horas de Sonho. O Trokaki é uma Loja de troca de bens, serviços e tempo, onde diversos
utentes do GAC realizam a receção, triagem e organização das peças de vestuário recebidas.
Estas atividades foram desenvolvidas às 6ªs feiras de manhã, durante 2h. Houve alguma
instabilidade dos utentes do GAC que participaram nesta atividade, já que um integrou um

curso de formação profissional e outros faltaram sem motivo aparente. Ainda assim, foram
integrados 3 novos utentes e a equipa ficou composta por cinco elementos. Da parte da
Instituição das Horas de Sonho, houve também em Dezembro a alteração da diretora técnica,
o que fez com que em Dezembro não houvesse atividades. De qualquer forma, o balanço é
extremamente positivo, já que o trabalho feito pelos utentes do GAC é de qualidade e tem
um ótimo reconhecimento da parte das técnicas das Horas de Sonho. Para os utentes do GAC
é uma atividade que os faz sentir-se úteis e valorizados, bem como incluídos na sociedade.
Outro aspeto muito importante neste projeto consiste na regular troca de informações entre
os técnicos do GAC e das Horas de Sonho.

Atividades com as Famí lias
Reuniões com as Famílias / Visitas Domiciliárias
Em 2017, o Fórum procurou comunicar com as famílias dos utentes de uma forma regular e
sistemática. Foi decidido que para um utente estar no Fórum, é obrigatório a sua família
estar disponível para articular com os técnicos do Fórum, sempre que seja necessário.
Estipulou-se que os técnicos de referência devem efetuar pelo menos uma visita domiciliária
à família de cada utente que acompanham, a menos que o utente não aprove essa visita.
Ainda assim deve-se apurar qual o motivo do utente não querer a visita domiciliária.
Verificou-se em alguns casos uma boa comunicação entre técnicos e famílias, enquanto com
outros utentes o diálogo com a família foi difícil e por vezes disfuncional.

Grupo de Famílias do GAC
Durante o ano de 2017, o Grupo de Famílias de GAC desenvolveu atividades em conformidade
com os seus principais objetivos.
Mantiveram-se as reuniões regulares nas instalações do GAC. Estas reuniões são um espaço
onde os familiares podem partilhar as suas vivências num ambiente de compreensão e de
empatia. É também um espaço onde são divulgadas informações acerca de decisões tomadas
pelas entidades responsáveis no campo da saúde mental, e que dizem respeito aos direitos
dos doentes mentais e dos cuidadores.
Fora das instalações do GAC, os familiares ou os seus representantes participam em encontros
e reuniões quando estes eventos têm como objetivo a promoção ou a melhoria das políticas
de saúde mental.

No dia 28 de Abril assistimos ao 1º Encontro de Utentes e Cuidadores na Área da saúde mental
em Alvaiázere.
No dia 19 de Maio, o Grupo de Famílias esteve presente no Hospital Magalhães Lemos no
Porto. Neste encontro a vogal, Marie-Paule Folgado colaborou com uma comunicação sobre o
tema: Sobrecarga do Familiar.
No dia 19 de Junho, o Grupo de Famílias e os utentes do GAC marcaram presença na
Assembleia da República, onde assistiram à sessão plenária para a apreciação e votação da
petição: “urgente, orçamento e resposta para a saúde mental.”
No dia 2 de Junho, a vogal Marie-Paule Folgado, em representação da Familiarmente, aceitou
o convite da Câmara municipal de Almada para uma comunicação subordinada ao tema
“Participação das Famílias: defesa do direito à saúde “no IV fórum temático Direitos socias e
Participação.
No dia 21 de Outubro, à semelhança dos outros anos o GAC juntou-se à 5ª Caminhada pela
saúde mental.

Projetos Parceria
Grupo de Empregabilidade de Carnide ( GEC )
O Grupo de Empregabilidade de Carnide (GEC), que foi criado no âmbito do projeto Job Ready
(promovido pela cooperativa Horas de Sonho e desenvolvido, em 2016, em parceria com
várias instituições da comunidade), é constituído por organizações e projetos que pretendem
promover a empregabilidade e o empreendedorismo, através do trabalho de proximidade com
as pessoas à procura de emprego, com os potenciais empregadores e com a comunidade em
geral.
Em 2017, os utentes do FSO participaram nas seguintes atividades organizadas pelo GEC:
II Feira do Emprego e Formação de Carnide, desenvolvida no dia 28 de abril, que
contou com a participação de 7 utentes do FSO;
Workshops “Conversas sobre…”, que contaram com uma participação médica de 7
utentes do FSO, para os seguintes temas: “Direitos e Deveres Laborais” (a 2 de
março), “Técnicas de Procura de Emprego” (a 21 de junho), “Preparação para
Entrevistas: Construir uma Imagem Profissional” (a 24 de outubro), e “Recibos
Verdes” (a 24 de novembro);

Encaminhamento, através da rede São Domingos Emprega (SDE), para um curso de
duas semanas de técnicas de procura ativa de emprego através da internet, realizado
no princípio do mês de outubro, e frequentado por 7 utentes do FSO;
Processos de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (RVCC),
realizados em parceria com o Centro Qualifica INOVINTER, com duas sessões de
divulgação (realizadas a 11 de maio e a 22 de setembro) e sessões individuais de
diagnóstico com os vários candidatos. Esta iniciativa contou com a inscrição de 5
utentes do FSO, 1 dos quais desistiu, 1 foi selecionado para RVCC, e os 3 restantes
foram encaminhados para formação em diversas áreas e entidades.
A pertença ao GEC tem providenciado apoio e respostas a vários utentes, sobretudo na área
da formação e dos processos RVCC.

FNERDM / Projeto Ri(age)
O rI(Age)V é um projeto na área da Saúde Mental, desenvolvido e dinamizado pela FNERDM,
em parceria com as Associadas A FARPA, AEIPS, ARIA, ASMAL, CHPL, GAC, GIRA e MetAlentejo.
Este projeto dá continuidade ao projeto rI(Age) implementado nos anos 2013, 2014 2015 e
2016, e é cofinanciado pelo Programa de Financiamento a Projetos pelo INR, I.P. 2017. Visou
contribuir para a inclusão social de pessoas com problemáticas de saúde mental através da
realização de atividades orientadas para a capacitação e melhoria das competências pessoais
e sociais para o envolvimento das pessoas através da participação ativa, bem como o
reconhecimento da comunidade como fator-chave de inclusão.
Atividades realizadas no âmbito do Projeto:
5º Caminhada pela Saúde Mental;
Participação no Encontro de Reflexão e Avaliação do Projeto rI(Age) V;
Concurso de Pensamentos do rI(Age) V - “Vamos pensar a Inclusão na Doença Mental”
A avaliação da participação do GAC no Projeto ri(Age) é bastante positiva, apesar da pouca
disponibilidade dos técnicos para estar na organização e coordenação das atividades.

Projeto Pulsar
No âmbito do Projeto PULSAR, o Fórum do GAC desenvolveu em 2017 diversas atividades com
as crianças do Jardim de Infância do Bº Horta Nova, bem como com as da Escola EB1 Prista
Monteiro, também localizada no Bº Horta Nova. As atividades realizadas com as crianças
foram: Música, Psicomotricidade e Literatura no Jardim de Infância do Bº Horta Nova, e

Música e Psicomotricidade na Escola EB1 Prista Monteiro. As atividades decorrerem num
ambiente muito agradável, de convivência entre utentes, crianças, técnicos e professores.
Sentimos que este ambiente saudável e criativo contribuiu para que as escolas e os
professores tenham criado uma ideia mais humana e positiva das pessoas com experiência em
doença

mental.

Esta

desestigmatização

da

doença

mental

acaba

por

influenciar

indiretamente as crianças, que podem ir aprendendo uma atitude de tolerância e respeito
face às dificuldades psicológicas dos seres humanos. Tanto o Jardim de Infância como a Escola
EB1 Prista Monteiro manifestaram uma grande satisfação por esta parceria com o GAC.
A participação do GAC no Programa PULSAR incluiu também o apadrinhamento de 3 Lotes do
Bairro da Horta Nova, que promove a ligação dos moradores ao seu lote. O apadrinhamento
enquadra-se numa estratégia de gestão participada e é desenvolvida pelo movimento
associativo local em parceria com a Junta de Freguesia de Carnide.

Formaçao dos Te cnicos

Congressos e Formação
No ano de 2017, os técnicos do Fórum participaram em alguns encontros científicos.
Julgamos, no entanto, que no futuro seria desejável participarem num maior número de
eventos na área da saúde mental comunitária, pois é através da atualização de
conhecimentos e competências que os técnicos podem refletir e melhorar as suas
intervenções. Por vezes não há uma grande disponibilidade, já que a equipa técnica do Fórum
é composta apenas por 4 técnicos – estando apenas 1 a tempo inteiro. Alguns dos eventos
foram:

Workshop “Cidadania e Participação Democrática”, organizado pelo CLAS;
Ação de Formação sobre “Dados de Utentes - Obrigações e Riscos”, organizado pela
Entrajuda;
Ação

de

Formação

sobre

“Gestão,

Segurança

e

Saúde

no

Trabalho

nos

estabelecimentos Comerciais de escritórios, Comércio e Serviços”;
Encontro GIRA - Estratégias Locais em Matéria de Saúde Mental em Almada;
Curso de Socorrismo I;
Encontro FNERDM - Determinantes Sociais para a Promoção da Saúde Mental:
Emprego, Habitação, Saúde.
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GRUPO DE ACÇÃO COMUNITARIA - GAC

BALANÇO
Dezembro 2017
Montantes expressos em EURO

RUBRICAS

NOTAS

PERÍODOS
2017

2016

ACTIVO
Activo não corrente:
Activos fixos tangíveis………………………………………………………………………

5.1.3
Bens do património histórico e cultural………………………………………………………….

429,46

554,20

673,83

507,47

Activos intangíveis………………………………………………………………………………..

6
Investimentos financeiros……………………………………………………………………………
17.1
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros…………………

Outros créditos e ativos não correntes…………………………………………………………………………………………….
1.103,29

1.061,67

Créditos a receber…………………………………………………………………………………………..
17.3

1.219,70

2.231,72

Estado e outros entes públicos…………………………………………….………………..

17.9

1.072,92

1.676,89

Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros…………..

17.2

1.795,00

1.070,00

Diferimentos……………………………………………………………………………………

17.5

840,45

682,26

Outros activos correntes………………………………………………………………….

17.4

400,00

4.147,00

Caixa e depósitos bancários……………………………………………………………….

17.6

11.987,02

6.912,98

17.315,09

16.720,85

18.418,38

17.782,52

152,06

152,06

1.247,71

-196,27

1.399,77

-44,21

2.874,07
4.273,84

1.443,98
1.399,77

0,00

0,00

Activo corrente:
Inventários…………………………………………………………………………………………

Total do activo
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO
Fundos patrimoniais:
Fundos…………………………………………………………………………………………….
Excedentes técnicos………………………………………………..........................................
Reservas …………………………………………………………..........................................
Resultados transitados………………………………………………………………………………
Excedentes de revalorização……………………………………………………………………
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais…………………………………………………………….

Resultado líquido do período………………………………………………………………………..

Total dos fundos patrimoniais

17.7

Passivo
Passivo não corrente:
Financiamentos obtidos…………………………………………………………………………

Passivo corrente
Fornecedores……………………………………………………………………………………

17.8

1.878,34

649,50

Estado e outros entes públicos…………………………………………………………………. 17.9

2.015,53

2.242,30

Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros…………………..
Financiamentos obtidos………………………………………………………………………….
Diferimentos……………………………………………………………………………………………..
17.5
Outros passivos correntes……………………………………………………………………………
17.10

Total do passivo
Total dos fundos patrimoniais e do passivo

O Contabilista Certificado

3.527,59
10.250,67

9.963,36

14.144,54

16.382,75

14.144,54
18.418,38

16.382,75
17.782,52

A Direcção

!
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GRUPO DE ACÇÃO COMUNITÁRIA - G.A.C.

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
Dezembro 2017
Montantes expressos em EURO

RUBRICAS

2017

PERÍODOS

NOTAS
2017

FORUM

2016

UPRO

RENDIMENTOS E GASTOS
Vendas e serviços prestados……………………………………………………………………..

10

33.344,71

33.194,27

26.548,71

6.796,00

Subsídios, doações e legados à exploração…………………………………………………….

12

123.364,12

119.028,98

90.201,33

33.162,79

Variação nos inventários da produção……………………………………………………………
Trabalhos para a própria entidade………………………………………………………………..
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas………………………………..

9

(3.695,69)

(4.495,33)

(1.878,89)

(1.816,80)

Fornecimentos e serviços externos………………………………………………………………

17.11

(65.193,43)

(71.454,90)

(41.844,13)

(23.349,30)

Gastos com o pessoal……………………………………………………………………………..

15

(83.302,34)

(75.864,76)

(68.534,39)

(14.767,95)

Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)……………………………………………….
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)…………………………………………..
Provisões especificas (aumentos/reduções)……………………………………………………..
Outras imparidades (perdas/reversões)…………………………………………………………..
Aumentos/reduções de justo valor………………………………………………………………..
Outros rendimentos……….……………………………………………………………………..

17.12

372,14

4.901,57

328,77

43,37

Outros gastos……...……………………………………………………………………………

17.13

(1.890,70)

(2.784,96)

(1.646,46)

(244,24)

2.998,81

2.524,87

3.174,94

(176,13)

(124,74)

(1.080,89)

(99,79)

(24,95)

2.874,07

1.443,98

3.075,15

(201,08)

2.874,07

1.443,98

3.075,15

(201,08)

2.874,07

1.443,98

3.075,15

(201,08)

Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortização…………………………………………..
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)

5

Juros e rendimentos similares obtidos……………………………………………………………
Juros e gastos similares suportados……………………………………………………………..
Resultado antes de impostos
Imposto sobre o rendimento do período…………………………………………………………..
Resultado líquido do período

O Contabilista Certificado

A Direcção
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GRUPO DE ACÇÃO COMUNITARIA - GAC

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA
Dezembro 2017
Montantes expressos em EURO

PERÍODOS

NOTAS

RUBRICAS

2017

2016

33.271,52

31.425,37

Pagamentos a fornecedores

-71.372,29

-77.330,63

Pagamentos ao pessoal

-53.731,98

-48.147,69

-91.832,75

-94.052,95

-25.791,82
-117.624,57

-31.245,08
-125.298,03

-214,65

-562,70

Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo
Recebimentos de clientes e utentes
Pagamentos de subsidios
Pagamentos de apoios
Pagamentos de bolsas

Caixa gerada pelas operações
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento
Outros recebimentos/pagamentos
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)

Fluxos de caixa das actividades de investimento
Pagamentos respeitantes a:

-335,99

Activos fixos tangíveis
Activos intangíveis
Investimentos financeiros

-214,65

-226,71

48,29

0,00

Outros activos
Recebimentos provenientes de:
Activos fixos tangíveis
Activos intangíveis

48,29

Investimentos financeiros
Outros activos
Subsídios ao investimento
Juros e rendimentos similares
Dividendos
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)

-166,36

-562,70

122.864,97

118.764,28

Fluxos de caixa das actividades de financiamento
Recebimentos provenientes de:
Financiamentos obtidos
Realizações de fundos
Cobertura de prejuízos
Doações
Outras operações de financiamento

3.772,99

3.364,68

119.091,98

115.399,60

0,00

0,00

122.864,97

118.764,28

5.074,04

-7.096,45

6.912,98

14.009,43

11.987,02

6.912,98

Pagamentos respeitantes a:
Financiamentos obtidos
Juros e gastos similares
Dividendos
Reduções de fundos
Outras operações de financiamento
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)

Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) ( A )
Efeito das diferenças de câmbio
Caixa e seus equivalentes no ínicio do período ( B )
Caixa e seus equivalentes no fim do período ( C )

O Contabilista Certificado

A Direcção
!

" # $

%

& "$

Anexo às Demonstrações Financeiras a 31 de Dezembro 2017

Anexo
1. Identificação da Entidade
Grupo de Acção Comunitária - GAC, contribuinte n.º 503 483 877, reconhecida como IPSS - Instituição
Particular de Solidariedade Social, com sede em Rua Vítor Santos Lote R 8, Loja 8-A, Bairro da Horta Nova,
1600-785 Lisboa. Tem como actividade a concessão de bens e a prestação de serviços sociais sem finalidade
lucrativa.

2. Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras
As Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações a partir dos
registos contabilísticos da Entidade e de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as
Entidades do Sector não Lucrativo (NCRF-ESNL) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36-A/2011 de 9 de Março, com
redação dada pelo Decreto-Lei n.º 98/2015 de 2 de junho.
•
•
•
•
•

Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF);
Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF) – Portaria n.º 220/2015 de 24 de Julho;
Código de Contas (CC) – Portaria n.º 218/2015 de 23 de Julho;
Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do Sector Não Lucrativo (NCRF-ESNL)
– Aviso n.º 8259/2015 de 29 de Julho; e
Normas Interpretativas (NI).

3. Principais Políticas Contabilísticas
As principais políticas contabilísticas aplicadas pela Entidade na elaboração das Demonstrações Financeiras
foram as seguintes:

3.1. Bases Gerais de Mensuração usados na preparação das Demonstrações Financeiras
As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com as Bases de Apresentação das Demonstrações
Financeiras (BADF)
3.1.1. Continuidade
Com base na informação disponível e as expectativas futuras, a Entidade continuará a operar no futuro
previsível, assumindo que não há a intenção nem a necessidade de liquidar ou de reduzir consideravelmente
o nível das suas operações. Para as Entidades do Sector Não Lucrativo, este pressuposto não corresponde a um
conceito económico ou financeiro, mas sim à capacidade de cumprir os seus fins estatutários.
3.1.2. Regime do Acréscimo (periodização económica)
Os efeitos das transacções e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorram (satisfeitas as
definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura conceptual, independentemente do
momento do pagamento ou do recebimento) sendo registados contabilisticamente e relatados nas
demonstrações financeiras dos períodos com os quais se relacionem. As diferenças entre os montantes
recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas respectivas contas das
rubricas “Devedores e credores por acréscimos” (Notas 17.4 e 17.11) e “Diferimentos” (Nota 17.5).

Tridigito, Lda.
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3.1.3. Consistência de Apresentação
As Demonstrações Financeiras estão consistentes de um período para o outro, quer a nível da apresentação
quer dos movimentos contabilísticos que lhes dão origem, excepto quando ocorrem alterações significativas
na natureza que, nesse caso, estão devidamente identificadas e justificadas neste Anexo. Desta forma é
proporcionada informação fiável e mais relevante.
3.1.4. Materialidade e Agregação
A relevância da informação é afectada pela sua natureza e materialidade. A materialidade dependente da
quantificação da omissão ou erro. A informação é material se a sua omissão ou inexactidão influenciarem as
decisões económicas tomadas por parte dos utentes com base nas demonstrações financeiras influenciarem.
Itens que não são materialmente relevantes para justificar a sua apresentação separada nas demonstrações
financeiras podem ser materialmente relevante para que sejam discriminados nas notas deste anexo.
3.1.5. Compensação
Devido à importância dos ativos e passivos serem relatados separadamente, assim como os gastos e os
rendimentos, estes não devem ser compensados.
3.1.6. Informação Comparativa
Pretendeu-se, nas Demonstrações Financeiras, divulgar a informação comparativa com respeito ao período
anterior. Respeitando o Princípio da Continuidade da Entidade, procurando que as políticas contabilísticas
fossem levadas a efeito de maneira consistente ao longo do tempo.

3.2. Políticas de Reconhecimento e Mensuração
3.2.1. Inventários
Os “Inventários” estão registados ao custo de aquisição. A Entidade adopta como método de custeio dos
inventários o custo médio ponderado.
O custo dos inventários inclui os custos de compra (preço de compra, direitos de importação, impostos não
recuperáveis, custos de transporte, manuseamento e outros directamente atribuíveis à compra, deduzidos
de descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes);
Sempre que o valor realizável líquido é inferior ao custo de compra ou de conversão, procede-se à redução
de valor dos inventários, mediante o reconhecimento de um ajustamento, o qual é revertido quando deixam
de existir os motivos que o originaram.
3.2.2. Ativos Fixos Tangíveis
Os “Ativos Fixos Tangíveis” encontram-se registados ao custo de aquisição ou de produção, deduzido das
depreciações. O custo de aquisição ou produção inicialmente registado, inclui o custo de compra, quaisquer
custos directamente atribuíveis às actividades necessárias para colocar os ativos na localização e condição
necessárias para operarem na forma pretendida, não incluindo qualquer estimativa para custos de
desmantelamento e remoção dos ativos e de restauração dos respectivos locais de instalação ou operação dos
mesmos que a Entidade possa vir a incorrer.
Os ativos que foram atribuídos à Entidade a título gratuito encontram-se mensurados ao valor comunicado
pelo doador.
As despesas subsequentes que a Entidade tenha com manutenção e reparação dos ativos são registadas como
gastos no período em que são incorridas, desde que não sejam susceptíveis de gerar benefícios económicos
futuros adicionais.
As depreciações são calculadas, assim que os bens estão em condições de ser utilizados, pelo método da linha
recta, em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.
Tridigito, Lda.
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Na falta de estimativa para os períodos de vida útil esperada, as taxas de depreciação utilizadas correspondem
às que se encontram na tabela anexa ao Decreto Regulamentar n.º 25/2009, de 14 de Setembro, aplicando-se
esta aos bens adquiridos a partir de 01.01.2012.
3.2.3. Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros
As quotas, donativos e outras ajudas similares procedentes de fundadores/beneméritos/Patrocinadores
/doadores/associados/membros encontram-se com saldo no final do período, sempre que se tenham
vencido e possam ser exigidas pela entidade, estão registados no ativo pela quantia realizável.
3.2.4. Créditos a receber e outros activos correntes
Os “Créditos a receber” e os “Outros activos correntes”, encontram-se registados pelo seu custo estando
deduzidos no Balanço das Perdas por Imparidade, quando estes se encontram reconhecidos, para assim
retratar o valor realizável líquido.
As “Perdas por Imparidade” são registadas na sequência de eventos ocorrido que apontem de forma objetiva
e quantificável, através de informação recolhida, que o saldo em dívida não será recebido (total ou
parcialmente). Estas correspondem à diferença entre o montante a receber e respetivo valor atual dos fluxos
de caixa futuros estimados.
Estas rubricas são apresentadas no Balanço como Ativo Corrente, no entanto nas situações em que a sua
maturidade é superior a doze meses da data de Balanço, são exibidas como Ativos não Correntes.
3.2.5. Outros ativos e passivos financeiros
Os Ativos e Passivos Financeiros foram reconhecidos da forma que se encontra prevista na Norma Contabilística
e de Relato Financeiro para Entidades do Sector não Lucrativo (NCRF-ESNL), ou seja, «ao custo, entendido como
a quantia nominal dos direitos e obrigações contratuais envolvidos».
3.2.6. Caixa e Depósitos Bancários
A rubrica “Caixa e depósitos bancários” incluí, caixa e os depósitos bancários e outros que possam ser
imediatamente mobilizáveis sem risco significativo de alterações de valor.
3.2.7. Fornecedores e outros passivos correntes
As dívidas registadas em “Fornecedores” e “Outros passivos correntes” são contabilizadas pelo seu valor
nominal.
3.2.8. Fundos Patrimoniais
A rubrica “Fundos” constitui o interesse residual nos ativos após dedução dos passivos.
Os “Fundos Patrimoniais” são compostos por:
•
•

fundos atribuídos pelos sócios da Entidade ou terceiros;
fundos acumulados e outros excedentes.

3.2.9. Empréstimos bancários e outros passivos remunerados
Os passivos remunerados são inicialmente reconhecidos ao justo valor, liquido de custos de transacção
incorridos. Os passivos remunerados são subsequentemente apresentados ao custo amortizado. Qualquer
diferença entre os recebimentos (líquidos de custos de transacção) e o valor de reembolso é reconhecida na
demonstração dos resultados ao longo do período da divida, utilizando o método da taxa de juro efectiva.
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Os passivos remunerados são classificados no passivo corrente, excepto se a Entidade detém um direito
incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data da demonstração da
posição financeira.
3.2.10. Estado e Outros Entes Públicos
Nos termos do art.º 10º do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (CIRC):
“1 — Estão isentas de IRC:
a) As pessoas colectivas de utilidade pública administrativa;
b) As instituições particulares de solidariedade social, bem como as pessoas colectivas àquelas legalmente equiparadas;
ou predominantemente, fins científicos ou culturais, de caridade, assistência, beneficência, solidariedade social ou defesa
do meio ambiente.
c) As pessoas colectivas de mera utilidade pública que prossigam, exclusiva ou predominantemente, fins científicos ou
culturais, de caridade, assistência, beneficência, solidariedade social ou defesa do meio ambiente.
2 — A isenção prevista na alínea c) do número anterior carece de reconhecimento pelo Ministro das Finanças, a
requerimento dos interessados, mediante despacho publicado no Diário da República, que define a respectiva amplitude,
de harmonia com os fins prosseguidos e as actividades desenvolvidas para a sua realização, pelas entidades em causa e
as informações dos serviços competentes da Direcção-Geral dos Impostos e outras julgadas necessárias.
3 — A isenção prevista no n.º 1 não abrange os rendimentos empresariais derivados do exercício das actividades
comerciais ou industriais desenvolvidas fora do âmbito dos fins estatutários, bem como os rendimentos de títulos ao
portador, não registados nem depositados, nos termos da legislação em vigor, e é condicionada à observância continuada
dos seguintes requisitos:
a) Exercício efectivo, a título exclusivo ou predominante, de actividades dirigidas à prossecução dos fins que justificaram
o respectivo reconhecimento da qualidade de utilidade pública ou dos fins que justificaram a isenção consoante se trate,
respectivamente, de entidades previstas nas alíneas a) e b) ou na alínea c) do n.º 1;
b) Afectação aos fins referidos na alínea anterior de, pelo menos, 50% do rendimento global líquido que seria sujeito a
tributação nos termos gerais, até ao fim do 4.º período de tributação posterior àquele em que tenha sido obtido, salvo em
caso de justo impedimento no cumprimento do prazo de afectação, notificado ao director -geral dos impostos,
acompanhado da respectiva fundamentação escrita, até ao último dia útil do 1.º mês subsequente ao termo do referido
prazo;
c) Inexistência de qualquer interesse directo ou indirecto dos membros dos órgãos estatutários, por si mesmos ou por
interposta pessoa, nos resultados da exploração das actividades económicas por elas prosseguidas.
4 — O não cumprimento dos requisitos referidos nas alíneas a) e c) do número anterior determina a perda da isenção, a
partir do correspondente período de tributação, inclusive.
5 — Em caso de incumprimento do requisito referido na alínea b) do n.º 3, fica sujeita a tributação, no 4.º período de
tributação posterior ao da obtenção do rendimento global líquido, a parte desse rendimento que deveria ter sido afecta
aos respectivos fins.”

Assim, esta rubrica só reconhece os impostos sobre o rendimento sujeitos a retenção na fonte e as
contribuições obrigatórias parta a Segurança Social.
3.2.11. Imparidade de activos fixos tangíveis e intangíveis
Em cada data de relato é efectuada uma revisão das quantias escrituradas dos activos fixos tangíveis e
intangíveis da Entidade com vista a determinar se existe algum indicador de que possam estar em imparidade.
Se existir algum indicador, é estimada a quantia recuperável dos respectivos activos a fim de determinar a
extensão da perda por imparidade. Os activos intangíveis com vidas úteis indefinidas ou ainda não disponíveis
para uso são sujeitos a testes de imparidade com uma periodicidade anual, comparando a sua quantia
escriturada com a sua quantia recuperável.
A quantia recuperável do activo ou da unidade geradora de caixa consiste no maior de entre (i) o justo valor
deduzido de custos para vender e (ii) o valor de uso. Na determinação do valor de uso, os fluxos de caixa futuros
estimados são descontados usando uma taxa de desconto antes de impostos que reflicta as expectativas do
mercado quanto ao valor temporal do dinheiro e quanto aos riscos específicos do activo ou da unidade
geradora de caixa relativamente aos quais as estimativas de fluxos de caixa futuros não tenham sido ajustadas.
Sempre que a quantia escriturada do activo ou da unidade geradora de caixa for superior à sua quantia
recuperável, é reconhecida uma perda por imparidade. A perda por imparidade é registada de imediato na
demonstração dos resultados na rubrica de “Perdas por imparidade”, salvo se tal perda compensar um
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excedente de revalorização registado no Fundo Patrimonial. Neste último caso, tal perda será tratada como
um decréscimo de revalorização.
A reversão de perdas por imparidade reconhecidas em exercícios anteriores é registada quando há evidências
de que as perdas por imparidade reconhecidas já não existem ou diminuíram. A reversão das perdas por
imparidade é reconhecida na demonstração dos resultados na rubrica de “Reversões de perdas por
imparidade”. A reversão da perda por imparidade é efectuada até ao limite da quantia que estaria reconhecida
(líquida de depreciações) caso a perda não tivesse sido registada.
3.2.12. Locações
As locações são classificadas como financeiras sempre que os seus termos transferem substancialmente todos
os riscos e recompensas associados à propriedade do bem para o locatário. As restantes locações são
classificadas como operacionais. A classificação das locações é feita em função da substância e não da forma
do contrato.
Os activos adquiridos mediante contratos de locação financeira, bem como as correspondentes
responsabilidades, são registados no início da locação pelo menor de entre o justo valor dos activos e o valor
presente dos pagamentos mínimos da locação. Os pagamentos de locações financeiras são repartidos entre
encargos financeiros e redução da responsabilidade, de modo a ser obtida uma taxa de juro constante sobre o
saldo pendente da responsabilidade.
Os pagamentos de locações operacionais são reconhecidos como gasto numa base linear durante o período da
locação. Os incentivos recebidos são registados como uma responsabilidade, sendo o montante agregado dos
mesmos reconhecidos como uma redução ao gasto com a locação, igualmente numa base linear.
As rendas contingentes deverão ser reconhecidas como gastos do período em que ocorrem. A Entidade não
tem rendas contingentes
3.2.13. Provisões
São reconhecidas provisões apenas quando a Entidade tem: (i) uma obrigação presente (legal ou construtiva)
resultante dum acontecimento passado; (ii) é provável que para a liquidação dessa obrigação ocorra uma saída
de recursos; e (iii) o montante da obrigação possa ser razoavelmente estimado.
O montante reconhecido das provisões consiste no valor presente da melhor estimativa na data de relato dos
recursos necessários para liquidar a obrigação. Tais estimativas são determinadas tendo em consideração os
riscos e incertezas associados à obrigação e são revistas na data de relato, sendo ajustadas quando necessário,
de modo a reflectir a melhor estimativa nessa data.
As obrigações presentes que resultam de contratos onerosos são registadas e mensuradas como provisões.
Existe um contrato oneroso quando a Entidade é parte integrante das disposições de um contrato, cujo
cumprimento tem associados custos que não é possível evitar que excedam os benefícios económicos
derivados do mesmo.
É reconhecida uma provisão para reestruturação quando a Entidade desenvolveu um plano formal detalhado
de reestruturação e iniciou a implementação do mesmo ou anunciou as suas principais componentes aos
afectados pelo mesmo. Na mensuração da provisão para reestruturação são apenas considerados os
dispêndios que resultam directamente da implementação do correspondente plano, não estando,
consequentemente, relacionados com as actividades correntes da Entidade.
Os passivos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, sendo divulgados sempre que
a possibilidade de existir uma saída de recursos englobando benefícios económicos não seja remota. Os activos
contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, sendo divulgados quando for provável a
existência de um influxo económico futuro de recursos.
3.2.14. Rédito
O rédito compreende o justo valor das prestações de serviços, sendo reconhecido no momento da prestação
do serviço.
As quotas, quando aplicável, são reconhecidas no ano a que correspondem.
Os juros são reconhecidos atendendo à periodização económica.
Tridigito, Lda.
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3.2.15. Subsídios à exploração e outros
Estes subsídios são reconhecidos, sempre que exista segurança quanto ao cumprimento das respectivas
condições associadas e que os mesmos serão recebidos, como rendimentos do próprio período
independentemente da data do seu recebimento.
3.2.16. Subsídios ao Investimento
Os subsídios ao investimento são reconhecidos, exista segurança quanto ao cumprimento das respectivas
condições associadas e que os mesmos serão recebidos, inicialmente em Fundos Patrimoniais e
subsequentemente imputados em rendimentos do próprio período de acordo com a depreciação do activo
afecto ao investimento.
3.2.17. Acontecimentos subsequentes
Os acontecimentos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que
existiam à data do balanço (“adjusting events”) são reflectidos nas demonstrações financeiras. Os eventos após
a data do balanço que proporcionem informação sobre condições que ocorram após a data do balanço (“non
adjusting events”) são divulgados nas demonstrações financeiras, se forem considerados materiais.
3.2.18 Juízos de valor críticos e principais fontes de incerteza associada a estimativas
Na preparação das demonstrações financeiras em conformidade com as NCRF-ESNL, a Entidade adoptou certos
pressupostos e estimativas que afectam os activos e passivos reportados, bem como os rendimentos e gastos
incorridos relativos aos períodos reportados. Todas as estimativas e assunções efectuadas pela Entidade foram
efectuadas com base no seu melhor conhecimento existente, à data de aprovação das demonstrações
financeiras, dos eventos e transacções em curso. As estimativas contabilísticas mais significativas reflectidas
nas demonstrações financeiras consolidadas incluem:
• Férias e subsídio de férias;
• Subsídios à exploração
• Vidas úteis dos activos fixos tangíveis e intangíveis;
• Registo de imparidade aos valores do activo, nomeadamente, de clientes.
As estimativas foram determinadas com base na melhor informação disponível à data da preparação das
demonstrações financeiras e com base no melhor conhecimento e na experiência de eventos passados e/ou
correntes. No entanto, poderão ocorrer situações em períodos subsequentes que, não sendo previsíveis à data,
não foram consideradas nessas estimativas. As alterações a essas estimativas, que ocorram posteriormente à
data das demonstrações financeiras, serão corrigidas na demonstração de resultados de forma prospectiva,
conforme disposto pela NCRF 4 – Políticas Contabilísticas, Alterações nas Estimativas Contabilísticas e Erros.
Por este motivo e dado o grau de incerteza associado, os resultados reais das transacções em questão poderão
diferir das correspondentes estimativas.

4. Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros:
Não se verificaram quaisquer efeitos resultantes de alteração voluntária em políticas contabilísticas.

5. Investimentos
5.1 Activos Fixos Tangíveis e Propriedades de Investimento
5.1.1 Bens do domínio público
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As Demonstrações Financeiras não refletem quaisquer efeitos resultantes do usufruto de “Ativos Fixos
Tangíveis” do domínio público.

5.1.2 Bens do património histórico, artístico e cultural
A entidade não possui nem usufrui de quaisquer bem do património histórico, artístico ou cultural.

5.1.3 Outros ativos fixos tangíveis
Designação

Saldo

Aquisições

01-01-2017

Dotações

Abates

Saldo

Transferências

Reavaliações

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
37.059,03
16.918,24
33.244,48
0,00
7.006,67
0,00
94.228,42

31-12-2017

Custo
Terrenos e Recursos naturais
Edifícios e outras construções
Equipamento Básico
Equipamento Transporte
Equipamento Administrativo
Equipamento Biológico
Outros Activos Fixos Tangíveis
Activos Fixos Tangíveis em curso
Total

0,00
0,00
37.059,03
16.918,24
33.244,48
0,00
7.006,67
0,00
94.228,42

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Terrenos e Recursos naturais
Edifícios e outras construções
Equipamento Básico

0,00
0,00
36.954,08

0,00
0,00
34,99

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
36.989,07

Equipamento Transporte

16.918,24

0,00

0,00

0,00

0,00

16.918,24

Equipamento Administrativo

32.861,98

67,50

0,00

0,00

0,00

32.929,48

Depreciações acumuladas

Equipamento Biológico
Outros Activos Fixos Tangíveis
Total

Designação

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.939,92

22,25

0,00

0,00

0,00

6.962,17

93.674,22

124,74

0,00

0,00

0,00

93.798,96

VL

429,46

Saldo

Aquisições

01-01-2016

Dotações

Abates

Transferências

Reavaliações

Saldo
31-12-2016

Custo
Terrenos e Recursos naturais
Edifícios e outras construções
Equipamento Básico
Equipamento Transporte
Equipamento Administrativo
Equipamento Biológico
Outros Activos Fixos Tangíveis
Activos Fixos Tangíveis em curso
Total

0,00
0,00
37.059,03
16.918,24
32.794,48
0,00
6.970,68
0,00
93.742,43

0,00
0,00
0,00
0,00
450,00
0,00
35,99
0,00
485,99

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
37.059,03
16.918,24
33.244,48
0,00
7.006,67
0,00
94.228,42

Terrenos e Recursos naturais
Edifícios e outras construções
Equipamento Básico

0,00
0,00
36.042,26

0,00
0,00
911,82

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
36.954,08

Equipamento Transporte

16.918,24

0,00

0,00

0,00

0,00

16.918,24

Equipamento Administrativo

32.794,48

67,50

0,00

0,00

0,00

32.861,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.838,35

101,57

0,00

0,00

0,00

6.939,92

92.593,33

1.080,89

0,00

0,00

0,00

93.674,22

VL

554,20

Depreciações acumuladas

Equipamento Biológico
Outros Activos Fixos Tangíveis
Total
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5.1.4 Propriedades de Investimento
No que concerne às “Propriedades de Investimento” a Entidade não possui qualquer bem suscetível de ser
reconhecido como tal.

6. Ativos Intangíveis
Designação

Saldo

Aquisições

01-01-2017

Dotações

Abates

Transferências

Reavaliações

Saldo
31-12-2017

Custo
Bens do domínio público
Outros activos intangíveis
Propriedade industrial
Programas de computador
Outros Activos Intangíveis
Activos Intangíveis em curso
Total

0,00
0,00
0,00
1.006,14
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
1.006,14
0,00
0,00

1.006,14

0,00

0,00

0,00

0,00

1.006,14

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.006,14

0,00

0,00

0,00

0,00

1.006,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.006,14

0,00

0,00

0,00

0,00

1.006,14

VL

0,00

Depreciações acumuladas
Bens do domínio público
Outros activos intangíveis
Propriedade industrial
Programas de computador
Outros Activos Intangíveis
Total

Designação

Saldo

Aquisições

01-01-2016

Dotações

Abates

Transferências

Reavaliações

Saldo
31-12-2016

Custo
Bens do domínio público
Outros activos intangíveis
Propriedade industrial
Programas de computador
Outros Activos Intangíveis
Activos Intangíveis em curso
Total

0,00
0,00
0,00
1.006,14
0,00
0,00
1.006,14

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
1.006,14
0,00
0,00
1.006,14

0,00
0,00
0,00
1.006,14

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
1.006,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.006,14

0,00

0,00

0,00

0,00

1.006,14

VL

0,00

Depreciações acumuladas
Bens do domínio público
Outros activos intangíveis
Propriedade industrial
Programas de computador
Outros Activos Intangíveis
Total
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7. Financiamentos Obtidos
Locações
A Entidade não detém quaisquer ativos adquiridos com recurso à locação financeira.

8. Custos dos Financiamentos Obtidos
Os encargos financeiros relacionados com empréstimos obtidos são usualmente reconhecidos como gastos à
medida que são incorridos. Em 31 de Dezembro de 2017 a Entidade não registava financiamentos obtidos.

9. Inventários
Em 31 de Dezembro de 2017 a rubrica “Inventários” apresentava os seguintes valores:
Mercadorias

Designação

2017

Matérias-Primas

2016

2017

2016

Existência Inicial
Compras
Autoconsumos
Regularização de existências
Existência Final

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
3.325,39
0,00
370,30

0,00
3.837,74
0,00
657,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CMVMC

0,00

0,00

3.695,69

4.495,33

10. Rendimentos
Para os períodos de 2017 e 2016 foram reconhecidos os seguintes rendimentos:
Designação

2017

Vendas
Prestação de Serviços
Quotas e Joias
Utentes e comunidade
Trabalhos para a Própria Entidade
Subsídios, doações e outros
Subsídios das Entidades Públicas
Subsídios de outras entidades
Doações e heranças
Reversões
Ganhos por aumentos de justo valor
Outros rendimentos
Juros, dividendos e outros
Total

0,00
33.344,71
2.250,00
31.094,71
0,00
123.364,12
118.835,83
0,00
4.528,29
0,00
0,04
372,14
0,00
157.081,01

2016
0,00
33.194,27
2.200,00
30.994,27
0,00
119.028,98
114.856,71
0,00
4.172,27
0,00
0,00
4.901,57
0,00
157.124,82

11. Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes
No período de 2017 não ocorreram variações relativas a provisões.

Tridigito, Lda.
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12. Subsídios, doações e legados à exploração
A 31 de Dezembro de 2017 e 2016, a Entidade tinha, nas rubricas de “Subsídios, doações e legados à
exploração”, registados os seguintes montantes:
2017
118.835,83
114.108,24
81.558,00
32.550,24
1.250,00
1.250,00
3.477,59
0,00
4.528,29
123.364,12

Designação

Subsídios das Entidades Públicas
Instituto da Segurança Social
Fórum Socio-Ocupacional
Unidade de Vida Protegida
Autarquias
Junta de Freguesia de Carnide
IEFP
Outras Entidades
Doações e heranças
Total

2016
114.856,71
111.428,95
79.880,40
31.548,55
1.000,00
1.000,00
2.427,76
0,00
4.172,27
119.028,98

13. Efeitos de alterações em taxas de câmbio
Em 31/12/2017, não houve necessidade de reconhecer alterações das taxas de câmbio porque para além do
euro não foi utilizada qualquer outra moeda.

14. Imposto sobre o Rendimento
Não foi contabilizado imposto retido na fonte por terceiros. A entidade encontra-se isenta de IRC com base no
artigo 10º do CIRC.

15. Benefícios dos empregados
Os gastos que a Entidade incorreu com os funcionários foram os seguintes:
Designação

2017

Remunerações
Orgãos Sociais
Pessoal
Indemnizações
Encargos sobre Remunerações
Orgãos Sociais
Pessoal
Seguro de A. de Trabalho
Outros Gastos com o Pessoal
Total

2016
67.156,90
0,00
67.156,90
260,21
14.267,86
0,00
14.267,86
933,11
684,26
83.302,34

61.427,49
0,00
61.427,49
0,00
12.861,37
0,00
12.861,37
1.035,50
540,40
75.864,76

16. Divulgações exigidas por outros diplomas legais.
A Entidade não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora.
Dando cumprimento ao estabelecido no Decreto-Lei 411/91, de 17 de Outubro, informa-se que a situação da
Entidade perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.
A Entidade não dispõe nem é obrigada a dispor de Revisor Oficial de Contas.
Tridigito, Lda.
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17. Outras Informações
17.1. Investimentos Financeiros
No período de 2017 e 2016 a Entidade, de acordo com o estabelecido por lei para o Fundo de Compensação
do Trabalhador (FCT) e para o Fundo de Restruturação do Sector Solidário (FRSS), detinha os seguintes
movimentos na rúbrica de “Investimentos Financeiros”:
Saldo
01-01-2017

Designação

Aquisições

Aumentos

Saldo
31-12-2017

Reduções

Outros investimentos financeiros
FRSS

244,39

0,00

0,00

0,00

244,39

FCT

263,08

0,00

214,65

-48,29

429,44

507,47

0,00

214,65

-48,29

673,83

Total

Saldo
01-01-2016

Designação

Aquisições

Aumentos

Saldo
31-12-2016

Reduções

Outros investimentos financeiros
FRSS
FCT
Total

244,39

0,00

0,00

0,00

244,39

36,37

0,00

226,71

0,00

263,08

280,76

0,00

226,71

0,00

507,47

17.2. Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros
Nos períodos de 2017 e 2016, a Entidade registou os seguintes movimentos nas contas em referência:
Designação

2017

Doadores em curso
Quotas

2016
0,00
1.795,00
1.795,00

Total

0,00
1.070,00
1.070,00

17.3. Créditos a receber
A 31 de Dezembro de 2017 e 2016, a rubrica “Créditos a receber” apresentava os seguintes saldos:
Designação

2017

Utentes c/c
Utentes cobrança duvidosa
Perdas por imparidades acumuladas

1.219,70
0,00
0,00
1.219,70

Total

Tridigito, Lda.
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17.4. Outros activos correntes
A rubrica “Outros activos correntes” registava, em 31 de Dezembro de 2017 e 2016, os seguintes valores:
Designação

2017

Fornecedores
Pessoal
Devedores por acréscimos de rendimentos
Outros Financiadores
Outros devedores
Entidades do Estado
ISS
IEFP
Outros
Perdas por imparidade

2016
0,00
0,00
0,00
0,00
24.974,76
10.013,16
10.013,16
0,00
14.961,60
24.574,76

0,00
13,26
0,00
0,00
28.708,50
10.013,16
10.013,16
4.133,74
14.561,60
24.574,76

400,00

4.147,00

Total

17.5. Diferimentos
Em 31 de Dezembro de 2017 e 2016, a rubrica “Diferimentos” registava os seguintes saldos:
Designação

2017

Gastos a reconhecer
Rendas
Seguros

2016

Total

0,00
840,45
840,45

0,00
682,26
682,26

Total

0,00
0,00
0,00
0,00

50,00
3.477,59
0,00
3.527,59

Rendimentos a reconhecer
Quotas
Subsídios à exploração
Outros rendimentos a reconhecer

17.6. Caixa e Depósitos Bancários
A rubrica de “Caixa e Depósitos Bancários”, a 31 de Dezembro de 2017 e 2016, registava os seguintes saldos:
Designação

2017

Caixa
Depósitos à ordem
Outros depósitos bancários
Total

Tridigito, Lda.
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17.7. Fundos Patrimoniais
Nos “Fundos Patrimoniais” ocorreram as seguintes variações:
Designação
Fundos
Excedentes técnicos
Reservas
Resultados Transitados
Excedentes de revalorização
Outras variações nos fundos patrimoniais
Subsídios Investimento
Doações
Resultado líquido do período
Total

Saldo
01-jan-17
152,06
0,00
0,00
-196,27
0,00
0,00
0,00
0,00
1.443,98
1.399,77

Aumentos

Diminuições

0,00
0,00
0,00
1.443,98
0,00
0,00
0,00
0,00
2.874,07
4.318,05

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.443,98
-1.443,98

Saldo
31-dez-17
152,06
0,00
0,00
1.247,71
0,00
0,00
0,00
0,00
2.874,07
4.273,84

Os aumentos resultam da integração em resultados transitados do resultado líquido de 2016 no valor de
€1.443,98.

17.8. Fornecedores
Os saldos das rubricas de “Fornecedores” e “Fornecedores de Investimentos” discriminam-se da
seguinte forma:
Designação

2017

Fornecedores c/c
Fornecedores títulos a pagar
Total

Tridigito, Lda.
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649,50
0,00
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17.9. Estado e Outros Entes Públicos
A rubrica de “Estado e outros Entes Públicos” está repartida da seguinte forma:
Designação

2017

Ativo
Imposto s/ Rendimento - IRC
Imposto sobre o Valor Acrescentado - IVA*

2016

0,00
1.072,92

0,00
1.676,89

Total

1.072,92

1.676,89

Passivo
Imposto s/ Rendimento - IRC
Retenção Imposto s/ Rendimento - IRS
Imposto sobre o Valor Acrescentado - IVA
Contribuições para a Segurança Social
Outros Impostos e Tributações
Total

0,00
462,00
0,00
1.534,74
18,79
2.015,53

0,00
507,00
0,00
1.716,03
19,27
2.242,30

* ao abrigo Dec.Lei 20/90

17.10. Outros passivos correntes
A rubrica “Outros passivos correntes” desdobra-se da seguinte forma:
2017

Designação

n/Corrente

2016
Corrente

n/Corrente

Corrente

Clientes e Utentes

0,00

0,00

0,00

0,00

Fornecedores

0,00

0,00

0,00

0,00

Pessoal

0,00

0,00

0,00

0,00

Perdas por imparidade Acumuladas

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros Financiadores

0,00

0,00

0,00

0,00

Credores por acréscimos de gastos

0,00

10.250,67

0,00

9.963,36

0,00

10.250,67

0,00

9.126,96

Subsídio de Férias e Férias a Liquidar em 2018

0,00

8.381,58

0,00

7.481,04

Encargos sobre F+S. Férias a Liquidar em 2018

0,00

1.869,09

0,00

1.645,92

0,00

0,00

0,00

836,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.250,67

0,00

9.963,36

Remunerações a liquidar

Outros Acréscimos
Outros credores
Total

Tridigito, Lda.
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17.11. Fornecimentos e serviços externos
A repartição dos “Fornecimentos e serviços externos” nos períodos findos em 31 de Dezembro
de 2017 e de 2016, foi a seguinte:
Descrição
Exploração de refeitórios
Trabalhos especializados
Vigilância e segurança
Honorários
Conservação e Reparação
Em equipamentos próprios
Em eq./os cedidos e/ou alugados
Serviços bancários
Encargos c/entidade contratante
Ferramentas e Utens. Desg. Rápido
Material de escritório
Material didáctico
Rouparia
Outros
Artigos saúde utentes
Electricidade
Combustíveis
Agua
Gás
Deslocações e Estadas
Pessoal
Utentes
Transportes de mercadorias
Rendas e alugueres
Comunicação
Seguros
Contencioso e notariado
Limpeza, higiene e conforto
Outros Serviços
Total

Tridigito, Lda.

2017

2016

14.608,04
11.443,90
27.997,00

16.375,73
12.898,74
85,33
29.045,00

422,51
3,99
29,60
364,45
385,40
796,14
252,82
9,00

537,44
25,78
83,78
669,15
527,70
943,83
146,68

7,92
723,02
158,64
1.177,39
373,23

53,93
694,55
80,00
1.354,99
599,23

440,14
317,85
60,90
1.558,36
2.153,62
767,60

306,55
981,00
38,30
1.537,76
2.199,74
1.166,41
50,00
1.027,11
26,17
71.454,90

1.106,40
35,51
65.193,43
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17.12. Outros rendimentos
A rubrica de “Outros rendimentos” encontra-se dividida da seguinte forma:
Designação

2017

Rendimentos Suplementares
Descontos de pronto pagamento obtidos
Correções relativas períodos anteriores
Imputação de subsídios p/ investimento
Restituição de impostos
Outros Rendimentos e Ganhos
Juros, dividendos e outros rendi/os similares
Total

2016
180,05
0,00
0,00
0,00
0,00
192,09
0,00
372,14

127,30
10,00
4.451,37
0,00
0,00
312,90
0,00
4.901,57

17.13. Outros gastos
A rubrica de “Outros gastos” encontra-se dividida da seguinte forma:
Designação

2017

Impostos
Outros gastos e Perdas
Correcções relativas períodos anteriores
Donativos
Quotizações
Outros não especificados
Cust.c/ap.financ. conc.associados ou utentes
Gastos e Perdas de Financiamento
Juros de Mora
Total

2016

0,00
0,00
9,00
0,00
315,00
0,00
1.566,70
0,00
0,00
1.890,70

0,00
0,00
183,59
610,00
315,00
0,00
1.670,80
0,00
5,57
2.784,96

17.14. Resultados Financeiros
Nos períodos de 2017 e 2016 não foram reconhecidos gastos e/ou rendimentos relacionados com juros e
similares com financiamento. Os juros, dividendos e outros rendimentos similares estão evidenciados no
quadro 17.12.

17.15. Informações genéricas
O número médio de utentes e pessoal ao serviço em 2017 e 2016 foi o seguinte:
Designação

Utentes
30
4

Fórum Sócio Ocupacional
Upro Unidade Vida Protegida
Total

Tridigito, Lda.

2017
Funcionários

34
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Utentes
30
4

5

34

2016
Funcionários
3
1
4
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17.16. Acontecimentos após data de Balanço
Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações
Financeiras a 31 de Dezembro de 2017.
Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se registaram outros factos
susceptíveis de modificar a situação relevada nas contas.

Queluz de Baixo, 02 de março de 2018.
O Contabilista Certificado
______________________

As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de Dezembro de 2017 foram aprovadas pela
Direcção.

A Direcção
_____________, ____ de ____________________ de 2018

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
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