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PROJETOS APOIADOS 

 

 

EDP SOLIDÁRIA  INCLUSÃO SOCIAL 

 

Associação Desportiva, Cultural e Social de Aldeia de S. Sebastião 

Projeto: Servir 

A Associação Desportiva, Cultural e Social de Aldeia de S. Sebastião, localizada no concelho de 

Almeida, Guarda, propõe criar uma sala de fisioterapia para dar resposta a situações de recuperação 

pós-hospitalar de idoso e duas casas-abrigo para situações de emergência social, nomeadamente 

violência doméstica.  

 

Associação Bem Estar Terceira Idade 

Projeto: Mais Bem-Estar 

A Associação Bem Estar Terceira Idade, de Santiago de Litém, distrito de Leiria, pretende criar uma 

sala de fisioterapia nas suas instalações destinada a pessoas idosas, prestando cuidados 

especializados e de modo a colmatar a falta de respostas que aliviem a situação de envelhecimento 

e dependência de população. 

 

Centro Social Paroquial Maria da Glória 

Projeto: + Lar pela Inclusão Social 

O Centro Paroquial Maria da Glória, no Concelho de Sever do Vouga, propõe construir um lar de 

idosos e reequipar o serviço de fisioterapia, melhorando o bem-estar biopsicossocial, cognitivo e 

sensoriomotor dos idosos da instituição.  

 

 



 

 

APPACDM Évora 

Projeto: Mega Tec 

A Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental, localizada na Malagueira, 

Évora, quer criar uma Mediateca (biblioteca, videoteca e ludoteca) nas suas instalações para realizar 

sessões de formação em competências socioprofissionais para pessoas com deficiência.  

 

Associação Social Recreativa e Cultural Bem Fazer Vai Avante 

Projeto: Re(a)cordar 

A associação Bem Fazer Vai Avante, de S. Pedro da Cova, concelho de Gondomar, quer criar um centro 

de apoio ao portador de Alzheimer e ao seu cuidador, através da reabilitação de uma antiga escola 

básica. O centro dará oferta de serviços médicos, psicológicos e administrativos, e terá um centro de 

noite com quatro camas para doentes sem retaguarda familiar. As obras estão em curso e a partir de 

maio a associação deverá começar a prestar serviços. 

 

Associação Rumo À Vida 

Projeto: Poder Ir Onde os Outros Vão 

A Associação Rumo À Vida, de Matosinhos, propõe adaptar uma escola básica para espaço de 

formação para cidadãos com multideficiência. O plano passa por realizar aulas, atividades desportivas 

e sessões terapêuticas, de culinária, horticultura, e saídas de autonomização.  

 

Centro Paroquial de Martim Longo 

Projeto: Cultivar Sorrisos 

O Centro Paroquial de Martim Longo, concelho de Alcoutim, Faro, pretende implementar uma horta 

solidária com dois objetivos: reduzir custos da instituição e integrar os idosos utentes, e interação de 

gerações, promovendo o contacto entre idosos e crianças do infantário e agrupamento de escolas.  

 

Cerci Braga 

Projeto: Construir para Incluir! 

A Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos com Incapacidades, localizada em Cividade, 

Braga, quer criar um Centro de Atividades Ocupacionais através da adaptação de uma escola antiga, 

de forma a responder às necessidades de pessoas com deficiência mental sem soluções institucionais 

após o fim da idade escolar.  

 



 

 

CooperActiva – Cooperativa de Desenvolvimento Social  

Projeto: Casa de Transição para Vítimas de Violência Doméstica 

A CooperActiva, em Cascais, propõe criar um apartamento de transição para mulheres vítimas de 

violência doméstica, com ou sem filhos, que contribua para a sua autonomização e inserção social.  

 

Associação Quinta Essência 

Projeto: Cozinh’Arte 

A Associação Quinta Essência, localizada em Abrunheira, Sintra, quer criar um ateliê de confeção de 

produtos alimentares por pessoas com deficiência mental, através da ampliação do refeitório e da 

atividade dos projetos já em curso.  

 

Clube de Futebol Os Belenenses 

Projeto: Salésias/Fundação EDP 

O Clube de Futebol “Os Belenenses”, em parceria com a Junta de Freguesia da Ajuda e Belém, propõe 

recuperar o Campo das Salésias, espaço que se encontrava em abandono há décadas. O campo 

permitirá proporcionar atividades a crianças e jovens em contexto social, económico e familiar 

desfavorável, aos quais o clube atribuirá bolsas de prática desportiva. 

 

Município da Moita 

Projeto: Parque Agrícola do Vale da Amoreira 

O Município da Moita – Vale da Amoreira, União e Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira 

-, Setúbal, quer construir um parque hortícola, com mais de 23 mil metros quadrados, para 

disponibilizar áreas de cultivo a famílias e associações locais. O projeto contempla vertentes de 

formação e apoio técnico em práticas biológicas e a realização de atividades pedagógicas para 

crianças. O parque inaugurou em dezembro de 2015. 

 

Santa Casa da Misericórdia de Vila Velha de Ródão 

Projeto: INCOGNUS – Inclusão, Cognição, Saúde 

A Santa Casa da Misericórdia de Vila Velha de Ródão, distrito de Castelo Branco, propõe criar um 

programa de identificação de idosos em exclusão social e com problemas cognitivos ou demência. O 

projeto tem como objetivo principal desenvolver sessões de estimulação cognitiva e 

multissensorial, de forma a melhorar a saúde mental e cognitiva destas pessoas, aumentando a sua 

autonomia e promovendo a qualidade de vida dos idosos.  



     

 

CASCI – Centro de Ação Social do Concelho de Ílhavo 

Projeto: Quinta Pedagógica Inclusiva 

O Centro de Ação Social do Concelho de Ílhavo, distrito de Aveiro, quer remodelar e reorganizar a 

quinta pedagógica já existente, onde funcionam unidades produtivas que empregam jovens com 

deficiência em áreas como doçaria, olaria, agropecuária e costura.  

 

Associação Fernão Mendes Pinto 

Projeto: Sabores da Aldeia  

A Associação Fernão Mendes Pinto, localizada em Montemor-o-Velho, Coimbra, pretende criar um 

ateliê pedagógico de confeção artesanal de broa de milho para pessoas com doença mental que se 

encontram estabilizadas.  

 

Cáritas Setúbal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Projeto: Laços Com Cor 

A Cáritas Diocesana de Setúbal quer criar um apartamento de autonomização para jovens 

grávidas/mães e os seus filhos. O objetivo é dar formação em competências sociais, pessoais e 

profissionais, promovendo a integração sócio profissional do público-alvo. O projeto prevê a 

realização de uma série de atividades de formação e um serviço de consultoria de imagem. 

 

Pais em Rede 

Projeto: Todos a Brincar 

A Pais em Rede, organização não-governamental para pessoas com deficiência localizada na 

Freguesia do Fundão, quer adaptar um parque lúdico existente na cidade do Fundão com 

equipamentos integrativos, de modo a possibilitar atividades às pessoas com necessidades especiais, 

em particular à população com mobilidade reduzida.  

 

Associação Gerações 

Projeto: Anos de Prata… Saúde de Ouro 

A Associação Gerações, de Vila Nova de Famalicão, propõe desenvolver um programa de cuidados de 

saúde e de atividades ocupacionais, subdivididos em quatro eixos: fisioterapia, higiene oral, 

intervenções quotidianas de apoio à saúde, e informática inclusiva. O projeto visa melhorar as 

condições de envelhecimento dos idosos e combater a sua dependência social, o isolamento e a 

deterioração das condições sociais. 



 

 

Associação de Mulheres Contra a Violência – AMCV 

Projeto: Isolamento Térmico e Proteção Exterior da Casa de Abrigo 

A Associação de Mulheres Contra a Violência, em Lisboa, quer melhorar o sistema de isolamento da 

Casa de Abrigo e aumentar o grau de segurança das utentes, com a instalação de grades amovíveis 

de proteção das janelas.  

 

Rede Inducar 

Projeto: InteriorizArtePt 

A Rede Inducar, uma organização para a promoção da educação não formal e da integração social 

situada no distrito de Bragança, propõe realizar residências artísticas envolvendo seniores, jovens e 

famílias de emigrantes. A ideia é planear e implementar intervenções artísticas tendo por base o 

património cultural e as tradições locais.  

 

Fundação Betânia 

Projeto: Ginásio do Cérebro Sénior 

A Fundação Betânia, em Samil, Bragança, quer criar um programa de treino cognitivo para dar 

resposta ao número crescente de situações de demência. O projeto assenta no desenvolvimento de 

exercícios mentais e de estimulação cognitiva, que promovam a quebra de rotinas e o exercício das 

funções do cérebro em idosos. 

 

Coração Delta – Associação de Solidariedade Social  

Projeto: Intervenções Artísticas – Uma arte para a inclusão 

A Associação de Solidariedade Social Coração Delta, em Campo Maior, Portalegre, propõe organizar 

residências artísticas de arte urbana como instrumento de inclusão social da população cigana e criar 

um roteiro de arte urbana local para turistas, guiados pelos beneficiários.  

 

Somos Nós – Associação para a Autonomia e Integração de Jovens Deficientes, IPSS 

Projeto: Conclusão da construção do CAO  

A Associação Somos Nós, de Massarelos e Lordelo do Ouro, Porto, pretende concluir as obras de 

construção de um novo edifício - Centro de Atividades Ocupacionais (CAO) - para promover a 

autonomia de jovens adultos com deficiência mental. As obras permitiram duplicar o número de 

beneficiários e ainda que estes tenham acesso a atividades físicas – teatro, dança, informática, 

natação, culinária, ginástica e incursões na geografia próxima do centro. 



 

 

Associação Alzheimer Portugal  

Projeto: Informar e Apoiar Mais 

A Associação Alzheimer Portugal, em Lisboa, pretende dar continuidade a um projeto de 2014, uma 

linha de atendimento telefónico de cobertura nacional, para dar respostas e partilhar informação 

com pessoas com demência, cuidadores formais e informais e população em geral. Entre janeiro e 

março de 2016, foram abrangidos pelo projeto 330 beneficiários, num total de 353 atendimentos 

telefónicos. Ocorreram ainda 37 atendimentos presenciais e consultas de apoio psicológico a 30 

cuidadores familiares de pessoas com demência.  

 

Solar do Mimo  

Projeto: O Nosso Apartamento 

O Centro de Acolhimento Temporário de Crianças em Risco Solar do Mimo, no concelho de Seia, 

Guarda, quer reequipar o apartamento de autonomização que irá receber adolescentes em risco, 

para que possam preparar-se para a vida autónoma.  

 

 

 

EDP SOLIDÁRIA  SAÚDE 

 

Associação de Apoio e Segurança Psico-Social 

Projeto: Casa do Cruzeiro 

A Associação de Apoio e Segurança Psico-Social de Lisboa pretende melhorar e adaptar as instalações 

da unidade de reabilitação psicossocial para melhorar a prestação de cuidados, alargar o número de 

atividades ocupacionais e melhorar o acolhimento de doentes. O acolhimento de utentes está 

previsto a partir de agosto de 2016. 

 

Associação para o Estudo da Diabetes Mellitus e Apoio ao Diabético do Algarve 

Projeto: Diabetes e Doença Cárdio-Cérebro-Vascular 

A A.E.D.M.A.D.A, do Algarve, quer requalificar o seu espaço e adquirir equipamento de cardiologia, 

equipamento informático e mobiliário hospitalar para proporcionar aos doentes acesso a rastreios e 

consultas de cardiologia. As atividades têm início em junho deste ano.  

 



 

 

Santa Casa da Misericórdia do Porto / Hospital da Prelada  

Projeto: Solidariamente Juntos na Saúde dos Portugueses – Cardiologia 

A Santa Casa da Misericórdia do Porto quer adquirir meios tecnológicos inovadores que permitam a 

melhoria do atendimento de cardiologia, não apenas ao doente de ambulatório, mas também ao 

internamento hospitalar e desenvolvimento de projetos em curso (Reabilitação cardiovascular e 

Medicina Desportiva). O incremento da formação e a investigação médica, é também um objetivo 

prioritário e que é só possível com a atualização tecnológica dos equipamentos nesta área. 

 

Instituto Nacional de Cardiologia Preventiva Prof. Fernando de Pádua  

Projeto: Reequipamento para melhoria no diagnóstico e tratamento dos utentes cardíacos 

O INCP Prof. Fernando de Pádua, em Lisboa, pretende adquirir mais equipamento e mobiliário para 

dar continuidade e melhorar o diagnóstico e tratamento dos utentes desta IPSS.  

Os exames começam a ser realizados a partir deste mês.  

 

Santa Casa da Misericórdia de Marco de Canaveses  

Projeto: Proteção Cardiológica na População Idosa: Inovação em Medicina Social  

A Santa Casa da Misericórdia de Marco de Canaveses quer adquirir equipamentos portáteis para 

diagnosticar, prevenir e/ou referenciar doenças cardiovasculares em idosos. 

 

Instituto de Cardiologia Preventiva de Almada 

Projeto: Reabilitação Cardíaca – Uma Nova Oportunidade 

O Instituto de Cardiologia Preventiva de Almada quer equipar uma sala e substituir os aparelhos já 

desatualizados para estender à população alvo um programa de apoio cardiovascular, concretamente 

de Reabilitação Cardíaca (planos de tratamento individualizado, efetuados num ambiente médico, 

que incluem exercício físico, educação alimentar e gestão do stress). 

 

Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE – Hospital Pediátrico 

Projeto: Criação de uma Unidade de Internamento de Pedopsiquiatria no Hospital Pediátrico 

O Centro Hospitalar de Coimbra propôs criar uma unidade de internamento de Pedopsiquiatria -  um 

serviço até agora inexistente na região do Centro - e adaptar o serviço de urgência para as 

especificidades daquela especialidade. 

 

 



 

 

Hospital de Santa Cruz, Serviço de Cardiologia 

Projeto: Ecocardiografia: recuperar o atraso tecnológico e a lista de espera 

O Serviço de Cardiologia do Hospital de Santa Cruz, pertencente ao Centro Hospitalar de Lisboa 

Ocidental, propõe adquirir um Ecocardiógrafo topo de gama para aumentar a qualidade dos 

diagnósticos através da atualização tecnológica e atualizar o software de gestão da imagem 

ecocardiográfica.  

 

Centro Hospitalar Cova da Beira 

Projeto: Sistema inovador integrado de acompanhamento de doentes com insuficiência cardíaca 

O Centro Hospitalar Cova da Beira – Hospital Pêro da Covilhã e Hospital do Fundão – tem como 

objetivo implementar um sistema inovador e integrado de acompanhamento de doentes com 

insuficiência cardíaca, que inclui telemonitorização, reabilitação cardíaca, disponibilidade 

permanente de hospital de dia e avaliação de qualidade de vida.  

 

Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro 

Projeto: Cardiologia Moderna no Apoio ao Interior Norte  

O Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro – unidade em Vila Real – propõe a criação de 

valências novas como a Reabilitação Cardíaca, informatização adequada do Serviço de Cardiologia – 

softwares informáticos - e reequipamento das áreas de Meios Complementares de Diagnóstico e 

Terapêutica.  

 

Centro Hospitalar São João 

Projeto: Consulta Aberta de Medicina Cardiovascular: abordagem ao longo da vida 

O Centro Hospitalar São João, no Porto, pretende adquirir equipamentos e mobiliário para a criação 

de uma consulta de cardiologia / medicina cardiovascular aberta, com dois polos (pediátrico/adulto) 

para maior acessibilidade e acuidade de avaliação de doentes com cardiopática congénita.  

 

Hospital Senhora da Oliveira 

Projeto: Implementação de sistema de monitorização avançada na Unidade Coronária  

O Hospital Senhora da Oliveira, em Guimarães, propõe dotar uma Unidade Coronária do Serviço de 

Cardiologia de novos equipamentos e mobiliário, bem como pequenas obras de melhoramento de 

forma a criar uma sala única com oito camas e mais aproveitamento dos recursos humanos médicos 

e de enfermagem.  


