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I - NOTA DA DIREÇÃO 

 

 Congratulamo-nos informar que, no seu 5º ano consecutivo de trabalho, esta Direção da AFUA mais 

uma vez concluiu o seu mandato um ano de resultado positivo. Assim, e no sentido de apresentar a 

execução dos pontos orçamentados para o ano de 2016, passamos a destacar aqueles que consideramos 

mais relevantes. 

 Foram apresentados junto da Câmara Municipal de Matosinhos, Câmara Municipal do Porto e 

Segurança Social projetos de criação de novas estruturas reabilitativas que, para já, resultaram na 

cedência de um apartamento T3 no Conjunto Habitacional de Aldoar, o qual transformámos numa Unidade 

Residencial Autónoma, inaugurada no passado dia 2 de Novembro de 2016;  

 O site da AFUA foi substituído por um novo, com tecnologia mais atual e capacidade para ser 

atualizado sistematicamente permitindo, sempre quer necessário, o carregamento de novos conteúdos; 

 Adquiriu-se uma nova carrinha de 3 lugares, de acordo com o orçamento precisto para 2016;  

No que respeita ao trabalho de divulgação da AFUA, destacamos a realização do filme “Não gosto 

do Estigma”, apresentado no passado dia 10 de Outubro no âmbito das comemorações do Dia Mundial da 

Saúde Mental, e a entrevista dada à TVI, transmitida no Jornal da Tarde no passado dia 25 de Novembro; 

 De referir a apresentação feita pela nossa jurista, em reunião de famílias, do tema  sobre como dar 

respostas concretas às problemáticas que afetam os Utentes e os seus Familiares no presente e no futuro;  

 Quanto à resolução do sistema de aquecimento do Fórum, este objetivo não foi concretizado uma 

vez que se aguarda autorização da Câmara Municipal de Matosinhos para decidir o tipo de sistema a 

implementar. 

Este documento está estruturado por oito áreas de intervenção que devem ser entendidas não como 

áreas estanques, mas sim, como áreas que se entrecruzam designadamente, Comunicação e Imagem, 

Articulação Institucional, Massa Associativa e Respostas Sociais e visa focar, ainda que de forma sucinta, 

os aspetos mais relevantes do trabalho desenvolvido em cada uma delas. 
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II – INTRODUÇÃO 

 

 A realização deste relatório tem como principal objectivo a apresentação do trabalho desenvolvido 

pela Associação de Familiares Utentes e Amigos do Hospital de Magalhães Lemos (AFUA) ao longo do ano 

de 2016. 

Na prossecução da sua missão estututária de “(…) promover a saúde mental junto da comunidade e 

a reabilitação e integração social das pessoas com experiência em doença mental, dar apoio aos que deles 

cuidam, bem como contribuir para a definição das políticas de saúde mental”, entre diversas ações que 

foram levadas a cabo, os dirigentes da AFUA mobilizaram os seus corpos técnicos, com competências e 

qualificações diversas que se complementam entre si, para o trabalho em equipa e em permanente 

cooperação. É nossa estratégia assegurar o desenvolvimento de serviços, com base na comunidade, que 

garantam a melhoria da qualidade de cuidados em saúde mental e consequente melhoria da qualidade de 

vida dos nossos Utentes e Cuidadores. 

Em 2016 procedeu-se a uma reestruturação da organização interna da AFUA de forma a agilizar 

procedimentos, bem como no sentido de consolidar o modelo de intervenção que por nós é preconizado. 

Neste ponto, temos a salientar a alteração da estrutura formal da Associação com a introdução no 

organograma da Comissão Executiva constituída pela Drª Cristina Santos, enquanto Diretora Executina, do 

Sr. Afonso Santos e do Drº Pedro Fernandes. A esta Comissão compete implementar, monitorizar e 

supervisionar todas as ações que foram previamente determinadas pela Direção. Foram também criados 

novos departamentos funcionais designadamente a Articulação Interinstitucional, que ficou sob a 

responsabilidade da Diretora Técnica, Drª Mercedes Pereira; o Departamento de Comunicação e Imagem, 

cuja responsável é a Terapeuta Cláudia Oliveira e o Departamento de Investigação e Desenvolvimento, 

cuja responsabilidade cabe à Drª Susana Fernandes (ver Organograma Anexo 1). 

Temos desenvolvido um trabalho muito incisivo no que se refere a candidaturas a diversos projetos 

e foi neste contexto que em 2016, na sequência da candidatura que fizemos ao Instituto Nacional de 

Reabilitação, IP, criámos uma nova valência da AFUA, o Gabinete de Informação, Intervenção e Apoio 

Psicossocial (GIIAP). Trata-se de mais um serviço de saúde mental comunitária, que dá resposta à 

necessidade de informação e orientação sobre esta área da saúde, promove a saúde mental dos cidadãos, 

bem como, desenvolve um trabalho de intervenção psicossocial que educa, reabilita ou dota de mais 

competências, e bem-estar, a pessoa com experiência em doença mental (utentes/familiares/cuidadores). 

 

III - RECURSOS HUMANOS 

Em 2016 a AFUA contou com 27 colaboradores com contrato de trabalho e 18 prestadores de 

serviço. Destes colaboradores 6 são técnicos superiores, designadamente duas Assistentes Sociais, duas 

Terapeutas Ocupacionais, uma Psicóloga e um Professor de Educação Física, sendo que a Psicóloga, que 
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estava a part-time, passou a exercer funções a tempo inteiro e o Professor de Educação Física foi admitido 

nos quadros da Associação. 

IV - COMUNICAÇÃO E IMAGEM 
 
Toda a ação foi alicerçada numa visão estratégica para a Associação como seja continuar a investir 

na sua divulçação junto da população, por forma a chegarmos a um maior número de pessoas com 

experiência em doença mental que precisam do nosso apoio. 

Neste sentido foi feita a gestão diária das páginas de Facebook já existentes e criámos duas novas 

páginas, nomeadamente a do GIIAP e das Unidades Residenciais. 

Igualmente foi criado um novo site dinâmico que se encontra em funcionamento e em constante 

atualização. 

A bancada promocional amovível da AFUA, ao longo do ano de 2016, esteve sempre exposta no bar 

da AFUA sendo que, de forma rotativa, os utentes asseguravam a sua presença na mesma. O objetivo era 

que os utentes representassem e divulgassem a Associação, inclusive através da distribuição de panfletos 

e flyers da AFUA. 

Ainda no âmbito da divulgação da AFUA, tentamos estabelecer parcerias com empresas de 

comunicação e imagem para através dos média procedermos a uma maior divulgação da Associação. Após 

diversas tentativas conseguimos que a TVI fizesse uma reportagem exibida no Jornal da Uma, a qual 

retratava os Problemas da Doença Mental e a importância do trabalho desenvolvido na comunidade, na 

qual a AFUA foi divulgada e representada como um excelente recurso nesta área.  

No dia 10 de Outubro, dia Mundial da Saúde Mental, foi realizado um evento no Mercado do Bom 

Sucesso, com vista à divulgação da AFUA, no qual foi apresentada a Associação e abordada a 

problemática do estigma. Este evento fechou com a exibição de um vídeo “Não gosto do estigma”, criado 

pela equipa e pelos técnicos da Associação com a colaboração da empresa de comunicação Spoon eyes. 

Este evento consistiu na colocação da bancada promocional e de um roll up da associação na entrada do 

Mercado, na qual os utentes e a equipa técnica distribuíram informação da associação através da entrega 

de flyers e panfletos informativos. 

Por forma a potenciar a divulgação da imagem da AFUA foram entregues panfletos informativos 

cada vez que íamos a algum evento ou reunião no exterior. 

 

V - ARTICULAÇÃO INTERINSTITUCIONAL  

No que se refere à relação da Associação com a comunidade atuámos por forma a reforçar a rede 

de intervenção social existente, pelo estreitamento de relações com outras entidades públicas e privadas, 

bem como encetámos novas cooperações. Neste âmbito destacamos o aprofundamento da articulação 

com a Câmara Municipal do Porto que culminou na disponibilização de uma residência sita no conjunto 



 

 6 

habitacional de Aldoar. Também de salientar as obras de beneficiação do Fórum Socio-ocupacional de 

Matosinhos concretamente com a substituição do pavimento do refeitório, pintura de paredes e tetos e 

substituição de fechaduras efetiadas pela MatosinhosHabit. 

Em em prol do trabalho em rede que sempre preconizamos, a AFUA continua a ter presença 

assídua e a colaborar ativamente com diversos parceiros institucionais designadamente nas reuniões do 

Conselho Consultivo do Hospital de Magalhães Lemos, na Comissão Social de Freguesia de Guifões (que 

integra a União de Freguesias de Custóias, Leça do Balio e Guifões), com a Matosinhos Habit, a 

MatosinhosSport, o Projeto Voluntariado em Matosinhos da Câmara Municipal de Matosinhos, a Liga para a 

Inclusão Social, o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), a Rede de Apoio à Reabilitação 

Psicossocial da Área Metropolitana do Porto (RARP-AMP), a ANARP, o Conselho Municipal de Juventude, 

a «Escola Profissional Alternância», o Centro de Reabilitação Profissional de Gaia, entre outros. 

Do ponto de vista formativo ao longo do ano fomos contactados e recebemos 2 estagiários 

provenientes da Escola Superior de Serviço Social – ISSSP e 4 alunos da Escola Superior de Tecnologias 

de Saúde do Porto. Este decréscimo do número de estágios, em relação a anos anteriores, prende-se com 

o decréscimo de alunos inscritos nestes cursos. 

VI - MASSA ASSOCIATIVA 

Era nosso objetivo atrair mais associados por forma a atingir os 200 em 2016 e, simultaneamente, 

angariar novos beneméritos. Infelizmente continuámos aquém deste objetivo apesar do aumento de 23 

associados por relação a 2015. A AFUA fechou o ano de 2016 com 186 associados pelo que teremos que 

nos focar neste objetivo e encetar novas estratégias para o alcançar. 

É de destacar que ao longo deste ano foram organizadas três reuniões de Família, a primeira 

destas a apresentou o Projeto Vozes de Esperança e contou com a presença de 36 Associados, na 

segunda reunião estiveram 30 Associados e foi apresentada o tema - Caminhos a seguir para 

salvaguardar o futuro das pessoas com experiência em Doença Mental. No final do ano realizamos a 

terceira reunião com a apresentação da evolução da associação ao longo do ano 2016, esta contou com 

a presença de 32 Associados. 

VII - VOLUNTARIADO 

Um dos nossos objetivos foi incutir quer junto da população em geral, quer nos nossos utentes uma 

cultura de voluntariado enquanto intervenção de cidadania ativa e de responsabilidade pelo bem comum.  

Ao longo do ano de 2016 mantivemos as parcerias nesta área e realizaram-se dez entrevistas de 

voluntariado, das quais resultou a integração de três voluntários no Bar, uma voluntária nos serviços 

administrativos e cinco voluntários no USO. Dois dos voluntários externos que colaboravam com o USO e 

uma voluntária interna terminaram o seu programa de voluntariado por impedimentos pessoais.  
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No total foram dezassete os voluntários que colaboraram de forma direta com a associação, 

havendo oscilações ao longo do ano. Oito destes são o que denominamos de voluntários internos, ou seja 

utentes da AFUA que desempenham além do papel de utente numa das estruturas da associação, o papel 

de voluntário numa outra estrutura que não a sua de “origem”, enquadrando o voluntariado no seu 

programa de reabilitação psicossocial. Os restantes nove voluntários, denominados como voluntários 

externos, são nalguns casos também pessoas com doença mental que pelas suas características e 

competências não se justifica a sua integração como utente numa estrutura reabilitativa, sendo também o 

voluntariado uma forma de reabilitação. Para além da integração dos Voluntários ao longo do ano, foram 

realizadas formações (Formação de Gestão de Voluntariado do VEM e Workshop) e participação em 

eventos (Mostra de Voluntariado no Mar shopping e Aniversário do Banco Local de Voluntariado do VEM). 

Foram também definidas novas ações em conjunto para definição de novas estratégias para formação e 

alocação de voluntários.  

 

O gráfico seguinte apresenta a distribuição dos voluntários pelas Valências da AFUA. 

 

VIII - RESPOSTAS SOCIAIS 

 

Durante o ano de 2016 verificou-se um aumento significativo de procura dos nossos serviços para 

integração dos Utentes em diferentes respostas. Essas solicitações foram oriundas de diversas instituições 

nomeadamente do Hospital de Magalhães Lemos, Hospital Pedro Hispano, Hospital de Gaia, Centro de 

Educação e Formação Profissional Integrada, Santa Casa da Misericórdia do Porto, Hospital de Barcelos, 

entre outros parceiros sociais. Além disso, verificou-se uma procura acrescida por parte de psiquiatras de 

serviços de psiquiatria privados, por iniciativa de familiares ou por iniciativa do próprio doente.  

1- EQUIPA DE APOIO DOMICILIÁRIO (EAD) 

Tal como tínhamos planeado, conseguimos expandir a prestação dos serviços prestados por esta 

Equipa. Assim, em 2016 foram realizadas 16 visitas domiciliárias para treino de competências com a 

Terapeuta Ocupacional, 16 treinos personalizados com o Professor de Educação Física, 28 Serviços de 
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limpeza habitacional com uma das Funcionárias da Empresa Social de Limpeza e foram fornecidas 154 

refeições no Bar da Associação. 

Pretendemos continuar a difundir este serviço através, nomeadamente, de uma maior 

divulgação do mesmo. 

 

2- UNIDADES RESIDENCIAIS (UR) 

 Unidade Residencial de Aldoar 

Como já foi referido, em Novembro de 2016, inauguramos uma nova Unidade Residencial no 

conjunto habitacional de Aldoar. Esta residência, tipologia T3, tem capacidade para três pessoas que 

disporão de um quarto individual e foi concebida para ser uma residência autónoma, permitindo que os 

seus utentes deem mais um passo no seu processo de reabilitação psicossocial e consequente 

autonomização, dispensando por isso a presença de ajudantes de ação direta. 

Numa primeira fase foi feita a preparação da inauguração da Unidade Residencial, nomeadamente a 

seleção de utentes com características adequadas para a integração na mesma, a compra e montagem de 

mobiliário e utensílios domésticos e a organização dos procedimentos internos de funcionamento. 

Neste ano foi possível ocupar duas das três vagas disponíveis nesta estrutura, integrando 2 utentes 

oriundos da Unidade de Vida Protegida das Campinas, que já tinham feito connosco um longo processo de 

autonomização o que lhes possibilitou a transição para esta Unidade Residencial. Desde a sua abertura 

foram realizadas semanalmente reuniões comunitárias com os utentes para organização doméstica e 

discussão de assuntos de interesse para os próprios e para a estrutura, bem como o apoio na gestão e 

manutenção da saúde. 

 

 Unidades Residenciais Bonsai, Jasmim, Gardénia e Campinas  

Em 2016 deu-se continuidade ao trabalho de gestão destas Unidades de Vida Protegidas nas quais 

estão integrados 21 utentes, e trabalham 12 ajudantes de ação direta. 
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Ao longo do ano, o trabalho pautou-se pela realização semanal de reuniões comunitárias, em cada 

uma das unidades residenciais, nas quais se definiram e organizaram questões domésticas e outras de 

interesse para os utentes e para o funcionamento destas estruturas reabilitativas. 

À semelhança dos anos anteriores, foi feito o acompanhamento sistemático e personalizado dos 

residentes, através de atendimentos individuais realizados no contexto das unidades residenciais. Este 

acompanhamento incluiu o apoio mensal na gestão dos seus rendimentos e o apoio na gestão e 

manutenção da saúde (medicação, idas a consultas, etc...). 

No que respeita ao apoio aos cuidadores informais, este trabalho foi feito de forma constante, por 

via de contactos pessoais ou telefónicos, havendo sempre total disponibilidade para partilha de informações 

relativas aos utentes ou apoio nas questões e dificuldades sentidas.  

Aquando a transição dos dois Utentes da Unidade Residencial das Campinas para a Unidade 

Residência de Aldoar procedeu-se à admissão de dois novos Utentes levando a cabo todo o seu processo 

de integração e de adaptação a esta nova estrutura, às dinâmicas aí instituídas bem como aos colegas que 

já aí residiam. 

 Gestão das Equipas de Ajudantes de Ação Direta 

Ao longo do ano de 2016, a gestão das 3 equipas de ajudantes de ação direta, constituída por doze 

elementos, foi feita de forma permanente e sistemática quer via telefone, quer através de contactos 

pessoais com os diferentes elementos aquando das reuniões comunitárias com os utentes.  

Igualmente foram elaboradas as escalas mensais de turnos, num total de 36 escalas que foram distribuídas 

aos ajudantes de ação direta.  

Na medida em que dois destes funcionários foram dispensados, houve a necessidade de se 

proceder à seleção e contratação de dois novos ajudantes de ação direta, nomeadamente para as 

Unidades das Campinas e da Gardénia. Foi, ainda, contratada em regime de substituição uma ajudante de 

ação direta para a Unidade Residencial de Gatões, na sequência da baixa médica prolongada de um dos 

elementos. 

O gráfico seguinte quantifica o tipo de intervenções levadas a cabo em cada residência. 
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3 - EMPRESAS SOCIAIS 
 

Na área da reabilitação profissional mantivemos em funcionamento duas empresas socias, uma na 

àrea da Restauração e outra na àrea da Limpeza. Estas estruturas reabilitativas são de extrema relevância 

na medida em que favorecem a integração no mercado de trabalho dos nossos utentes, pelo que tem um 

impacto muito positivo nas Pessoas com experiência em Doença Mental. 

 Restauração 

Em 2016 deu-se continuidade ao trabalho de gestão da Empresa Social da Restauração (Bar) onde 

estão integrados 4 profissionais. A esta equipa têm-se juntado um grupo de voluntários da AFUA, todos 

eles utentes do Hospital de Magalhães Lemos, cujo trabalho tem sido uma mais-valia para o funcionamento 

do Bar. 

O trabalho realizado ao longo do ano foi sempre no sentido da organização do serviço, gestão de 

conflitos, afetação de recursos e reuniões semanais. A articulação com esta equipa é feita de forma diária 

quer com os funcionários integrados. 

Além da gestão diária do Bar, esta Empresa Social também manteve os serviços de catering ao 

exterior. Pelo que mantemos os nossos clientes em carteira como o Hospital de Magalhães Lemos e a ARS 

Norte e angariámos clientes novos como a Ordem dos Enfermeiros e a Unidade de Saúde Pública da 

Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. 

 Limpeza 

Na Empresa Social de Limpeza o trabalho de gestão veio no seguimento do ano anterior com a 

integração de duas novas funcionárias, que se vieram juntar à restante equipa constituída num total por um 

total 6 colaboradores. 

O trabalho desenvolvido por esta Empresa Social foi maioritariamente destinado à limpeza de uma 

parte dos espaços do Hospital de Magalhães Lemos. No entanto, também assegurámos a higiene 

habitacional das casas de Utentes orientados através da Equipa de Apoio Domiciliário Integrado. 

No que diz respeito ao financiamento destas Empresas Sociais, de referir que desde a cessação das 

Medidas do Mercado Social de Emprego do IEFP, não existiu qualquer medida de financiamento para 

suportar as despesas destas estruturas reabilitativas. 

 

Em suma, o trabalho destas duas Empresas Sociais, à semelhança de anos anteriores, tem sido 

pautado pela inserção profissional e integração social de pessoas com experiência em doença mental. 
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4 - UNIDADE SÓCIO OCUPACIONAL 
 

Quanto às atividades dinamizadas na Unidade Sócio Ocupacional (USO) durante o ano de 2016 a 

média foi de 18 atividades estruturadas por semana, sendo duas destas atividades realizadas em 

equipamentos desportivos da MatosinhosSport, nomeadamente na piscina e no pavilhão de Guifões. As 

atividades do Fórum assumiram um carácter estruturado ao longo dos diferentes meses, com exceção do 

mês de Agosto, nos quais as atividades assumiram um carácter mais lúdico. De realçar que o contacto com 

a comunidade foi uma constante durante todo ano com atividades promovidas pela AFUA, como por outras 

entidades, associando-se sempre que possível às festividades locais, num total de 30 eventos. 

Em relação às iniciativas implementadas na comunidade da articulação com a Comissão Social de 

Freguesia de Guifões resultou a participação no Desfile de Carnaval e na Semana Da Saúde e a 

implementação de diferentes dinâmicas nas entidades parceiras, decorrente da integração da AFUA no 

Concelho Municipal da Juventude de Matosinhos e das reuniões realizadas, os utentes do Fórum 

participaram no evento “Arte fora do Sítio” em Setembro. Ainda nas atividades na comunidade de realçar as 

relacionadas com o teatro e o desporto, com cinco apresentações de peças de teatro em diferentes 

entidades parceiras e na área do Desporto, a integração na Liga Para a Inclusão Social com participação 

em 12 jogos (1 por mês) e no torneio “Fintar o Estigma” em Junho promovido pela ANARP. 

No que se refere à frequência de utentes no Fórum, a média de frequência diária com almoço foi de 

23 utentes, num total de 29 utentes que ao longo do ano frequentaram o Fórum. Durante o ano de 2016 

foram integrados 6 utentes (5 provenientes do HML e 1 Hospital de Gaia) e 5 tiveram alta, sendo 3 

integrados noutras estruturas (1 no Serviço de Reabilitação do HML, 2 na valência GIIAP) e 2 por terem 

outros planos de vida que não permitiam conciliar com a frequência da estrutura (emigração e formação). 

No que se refere ao acompanhamento dos Utentes, procedeu-se à definição e revisão dos seus 

programas sócio-ocupacionais sempre que necessário, bem como à articulação com os diferentes 

intervenientes no processo reabilitativo. Semanalmente foram realizadas reuniões (52) com todos os 

utentes da estrutura e com a equipa técnica. 
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O apoio na gestão financeira, com a elaboração de planos individuais para o efeito, foi feito 

mensalmente com dois utentes. O treino de Atividades da Vida Diária e Atividades da Vida Diária 

Instrumentais, além de realizado no Fórum sempre que necessário, foi operacionalizado também em visitas 

domiciliárias. De acordo com as necessidades, apoiou-se a gestão dos cuidados de saúde, nomeadamente 

a aquisição e toma da medicação e a organização e acompanhamento a consultas. 

Foi feita articulação com os diferentes intervenientes do processo de reabilitação de forma 

sistemática e sempre que necessário, de forma a acompanhar o estado e a evolução da doença, 

nomeadamente com a equipa de enfermagem do HML, a qual semanalmente se desloca à estrutura do 

Fórum, equipa médica, técnicos de outras estruturas que estejam a ser frequentadas pelos utentes, bem 

como com os familiares. 

 

5 - GABINETE DE INFORMAÇÃO, INTERVENÇÃO E APOIO PSICOSSOSOCIAL (GIIAP) 
 

O GIIAP iniciou o seu projeto piloto em Janeiro de 2016, o qual se prolongou até Julho de 2016 com 

o cofinanciamento do Instituto Nacional de Reabilitação (INR, IP) no valor de 2636,72€ (projeto 789/2016). 

Dada a validação do mesmo assumiu-se, em Agosto de 2016, como uma nova valência da AFUA, com 

instalações provisórias na Rua de Díli, 155, 4460-090 Guifões, Matosinhos. A sua ação manteve-se durante 

os restantes meses do ano nos seus diferentes eixos de atuação, que serão brevemente apresentados de 

seguida. 

EIXO 1 - visa sensibilizar e informar sobre a doença mental, através dos projetos Saber, Educar e 

Reintegrar (SER+) e Multimédia, Mente e Saúde (MMS). 

No ano de 2016, e com o cofinanciamento do INR, IP, no valor de 1509,59€ (projeto 235/2016) o 

SER+ foi dinamizado em várias escolas do ensino regular e em escolas profissionais com 326 jovens, com 

idades compreendidas entre os 12 anos e os 25 anos. O Projeto MMS criou um vídeo educativo «Não 

gosto do Estigma» e que já teve mais de 600 visualizações.  

EIXO 2 - dinamiza duas sessões psicoeducativas, a primeira destas, Saudavel´mente foi dinamizada 

com a 24 crianças,11 adultos e 42 seniores em dois concelhos do Distrito do Porto, em Matosinhos, 
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nomeadamente no Centro Cultural e de Solidariedade Social de Guifões e a Associação Social de 

Desenvolvimento de Guifões, e em Vila Nova de Gaia, o Centro de Reabilitação Profissional de Gaia. A 

avaliação do impacto das mesmas foi realizado pelas técnicas das entidades parceiras para o total de 77 

beneficiários. 

A sessão Em Harmonia foi dinamizada numa entidade parceira, Associação Rumo à Vida, com 25 

utentes com deficiência intelectual. 

EIXO 3 - o GIIAP teve 8 utentes em regime de frequência ocasional para um total de 39 consultas 

ou sessões de especialidade. Destes utentes, ao longo de 2016, 2 tiveram alta para encaminhamento para 

a valência Unidade Socio ocupacional, os restantes mantiveram como utentes do GIIAP, tendo 3 mantido a 

frequência ocasional e 3 passaram a ter frequência terapêutica. 

No ano de 2016, estiveram 8 utentes com programas de intervenção individual, com uma média de 

2 serviços semanais por utente, dos quais constaram vários dos serviços do GIIAP. Discriminando, houve 

um total de 92 consultas individuais, distribuídas da seguinte forma: 43 de psicologia, 35 de terapia 

ocupacional, 1 de serviço social, 3 de apoio ao cuidador, 10 consultas de aconselhamento nutricional. As 

sessões de treino personalizado foram 24. 

 

Em síntese, o Eixo 3, no fim do ano de 2016, tinha 3 utentes em frequência ocasional (2 tiveram 

alta) e 8 em frequência terapêutica (3 que transitaram da frequência ocasional mais 5 novos), o que perfaz 

11 utentes, mas atingiu 13 pessoas dado 2 terem tido alta para transitarem para a valência Unidade Socio 

Ocupacional de Matosinhos. 

EIXO 4 - realizamos as Sessões Psicoeducativas «Caminhos a seguir para salvaguardar o futuro 

dos familiares com experiência em doença mental» para familiares e cuidadores que contou com presença 

de 25 pessoas. 

Em parceria com o Centro de Emprego de Matosinhos, foi possível realizar para a comunidade uma 

apresentação no Ignite Portugal, em Matosinhos, sob o tema do Emprego, que se realizou dia 17 de 

Novembro, estiveram 27 pessoas presentes neste evento. 
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IX MAPAS DAS CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2016 
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NOTAS DAS RUBRICAS DA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA 
 

1 - Vendas e Serviços Prestados: Valor relativo a mensalidades e bar. O aumento de valor deve-se 

ao acerto do valor relativo a 2015; 

 

2 - Subsídios, doações e legados à exploração: Valor relativo aos subsídios transferidos pelo Centro 

Distrital, acertos finais dos processos do Instituto de Emprego e Formação Profissional (Estágio e CEI), e o 

valor recebido de rendas pela Matosinhos Habit; Também está aqui incluída a verba transferida pelo INR,IP 

(Instituto Nacional de Reabilitação), correspondente ao financiamento de 2 projetos. Um projeto 

denominado por GIIAP (Gabinete de Informação, Intervenção e Apoio Psicossocial), no montante de 

2.634,72€ e outro projeto denominado SER+ (Saber, Educar e Reintegrar na Saúde Mental), na quantia de 

1.509.59€; 

 

3 - Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas: Valor consumido em Géneros 

Alimentares, durante o ano de 2016, tanto no bar como nas diferentes valências da Instituição.  

 

4 - Fornecimento e serviços externos: Soma dos valores dos serviços pagos a fornecedores, nas 

diferentes rubricas de custos, e honorários. A diferença de valor diz respeito corresponde à especialização 

na contabilização de algumas rubricas; 

 

5 - Gastos com pessoal: Somas dos valores pagos de vencimentos, encargos patronais, seguro de 

acidentes trabalho, medicina de trabalho, subsídio de alimentação, horas extraordinárias e subsídio por 

turno. Há uma diminuição significativa de custo, fruto das ausências ocorridas em 2016, bem como pelo 

esforço feito pela direção de tornar o quadro de trabalhadores, mais eficiente; 

 

6 - Outros Rendimentos e Ganhos: Montante relativo a receitas de quotas, donativos e serviços 

extras; 

 

7 - Outros gastos e perdas: Quantia gasta em diversas rubricas sem enquadramento específico; 

 

8 - Gastos/reversões de depreciação e amortização: Não há alteração ao valor imputado em 2015; 

 

9 - Juros e rendimentos similares obtidos: Valor ganho em juros das aplicações financeiras, em 

2016; 

10 - Juros e gastos similares suportados: Montante suportado em despesas bancárias, 

particularmente retenções de IRC, durante 2016. 
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NOTAS DAS RUBRICAS DO BALANÇO 

1 – Ativo fixos tangíveis – Valor líquido dos ativos, após as depreciações anuais; 

 

2 – Ativos tangíveis – Valor líquido a depreciar de ativos. Não há alteração de valor, por uma 

questão de acerto contabilístico relativo a anos anteriores; 

 

3 – Inventários – Valor correspondente aos géneros comprados em 2016, mas não consumidos até 

31 de Dezembro; 

 

4 – Clientes – Quantia a receber de clientes em 2017, relativa a faturação de 2016; 

 

5 – Diferimentos – Montante a acertar do ano 2015, apos retificação da contabilidade; 

 

6 – Caixa e depósitos bancários – Soma dos valores constantes em banco e caixa a 31 de 

Dezembro de 2016; 

 

7 – Fundos – Valor aplicados em fundo da Instituição; 

 

8 – Resultados transitados – Quantia relativa ao somatório dos diferentes resultados líquidos obtidos 

em anos anteriores, já diminuída do valor de 2015; 

 

9 – Resultado líquido do período – Resultado do exercício de 2016; 

 

10 – Fornecedores – Montante em divida aos fornecedores em 31 de Dezembro de 2016, entretanto 

liquidado em 2017; 

 

11 – Estado e outros entes públicos – Valores a pagar ao estado de TSU, IRS e IVA, relativos a 

2016, mas que só são liquidados em 2017; 

 

12 – Outras contas a pagar – Quantia correspondente ao Subsídio de Férias e mês de Férias a 

pagar em 2017 aos funcionários, mas que diz respeito a 2016; 

 

 

Porto, 13 de Março de 2017 
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ANEXO 1 – ORGANOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


