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INTRODUÇÃO 

 

Disposições Gerais 

De acordo com o preceituado na alínea c) do nº. 2 do artigo 22º. dos Estatutos, a Direção vem apresentar à 

Assembleia Geral o Relatório de Atividades e as Contas de Gerência do exercício do ano 2016, assim como o 

Parecer do Conselho Fiscal.   

 

Estrutura organizacional/ Estatutária  

De acordo com os Estatutos, os Órgãos Sociais da AAMA são compostos por Direção, Conselho Fiscal e 

Assembleia Geral.  

 

Breve caracterização  

A AAMA – Associação dos Amigos da Mulher Angolana é uma IPSS - Instituição Particular de Solidariedade 

Social de inspiração cristã, reconhecida como Pessoa Colectiva de Utilidade Pública pelo Ministério da 

Segurança Social, da Família e da Criança, como Associação Internacional por despacho do Ministério da 

Administração Interna e como Associação Representativa dos Imigrantes e seus Descendentes, pelo Alto 

Comissariado para as Migrações, I. P. (ACM, I.P.). 

 

A AAMA rege-se por Estatutos próprios e pela lei aplicável, e tem por finalidade, entre outras, intervir em 

todas as áreas de carácter social e humanitário, procurando amparar a população mais desfavorecida e as 

famílias, entre as quais famílias de imigrantes e seus descendentes, quaisquer que sejam as suas origens e a 

natureza das suas carências, assim como promover a reintegração comunitária por meio da realização de um 

trabalho promotor de uma maior equidade social. 

 

A instituição foi constituída oficialmente a 4 de Dezembro de 1990, e deve a sua existência ao espírito de 

entrega e sacrifício da sua Fundadora – Exma. Senhora D. Aurora Verdades, Mui Digna Sócia Benemérita e 

Sócia Honorária desta Instituição –, cuja incessante luta em prol do próximo serve de exemplo aos 

colaboradores da AAMA que se empenham na continuadade da sua Obra que irradia uma profunda entrega 

pelo seu semelhante. 
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Intervenção social 

Ao longo de todo o ano 2016, a AAMA continuou a preconizar a sua intervenção sócio/humanitária, 

especialmente por meio do projeto “Loja Social Comunitária – AAMA”, apoiando a zona do Bairro social do 

Alto dos Barronhos (antigo local de casas abarracadas que foi tornado em zona de realojamento social), 

situado em Carnaxide/Oeiras, ao abrigo do Acordo de Parceria estabelecido em 2007 com a Câmara 

Municipal de Oeiras”, assim como a zona de Paço de Arcos/Oeiras, mais concretamente o Bairro Comendador 

Joaquim Matias (local de residência de diferentes comunidades imigrantes que apresenta uma percentagem 

elevada de população idosa, de pessoas com baixos rendimentos e também de desempregados), no âmbito 

da parceria estabelecida com a CMO em 2015, que promoveu o funcionamento do Pólo da AAMA em Paço de 

Arcos. Em simultâneo, a AAMA também desenvolveu, em ambas as comunidades, balcões especializados de 

apoio às comunidades imigrantes e outras respostas complementares.  
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QUADRO SINÓPTICO DAS ATIVIDADES  

DESENVOLVIDAS 

 

I – PLATAFORMA DE AÇÕES DE INTERVENÇÃO SOCIAL 
 

 

– “Loja Social Comunitária – AAMA”   
 

Intervenção na Sede - Carnaxide 

 
1. Serviços de Atendimento 

1.1. Gabinete Apoiar - Serviço de Atendimento / Informação / Encaminhamento  

1.2. Balcão de Apoio ao Imigrante 

2. Serviços Sociais e Comunitários 

2.1. Balcão de Apoio Psicossocial Imigrante 

2.2. Apoio Alimentar 

2.3. Apoio de Bens Não Alimentares   

3. Atividades de Inserção Profissional 

3.1. Formação 

 
Intervenção no Pólo – Paço de Arcos 

 
1. Serviços de Atendimento 

1.1. Gabinete Apoiar - Serviço de Atendimento / Informação / Encaminhamento  
1.2. Balcão de Apoio ao Imigrante  

 
2. Serviços Sociais e Comunitários 

2.1. Balcão de Apoio Psicossocial Imigrante 
2.2. GIS - Gabinete de Intervenção Social 
2.3. Apoio Alimentar   
2.4. Apoio de Bens Não Alimentares   
2.5. Espassus Saúde & Bem Estar  
2.6. Resposta solidária - “Táxi Social” 
2.7. Apoio Comunitário 

 
3. Atividades Sócio/Ocupacionais 

3.1. Centro de Atividades de Tempos Livres 
3.2. Resposta Sénior 
3.3. Sala Comunitária 

 
4. Atividades Artísticas e Culturais 

4.1. Talentar 
4.2. AfrOeiras 
 

5. Atividades de Inserção Profissional/Empreendedorismo 
     5.1.     Formação/Educação     
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– “Balcão de Apoio Psicossocial Imigrante” 

Serviço de Atendimento/Informação/Intervenção 

II – AÇÕES DE INTERCULTURALIDADE  

1 - Plano Municipal para a Integração de Imigrantes da CMO; 

2 - CMIC - Conselho Municipal para a Interculturalidade e a Cidadania da Câmara Municipal de Lisboa; 

                 III – OUTRAS AÇÕES  
 
            IV – GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA   

 Gestão Administrativa e Financeira. 
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

 DESENVOLVIDAS  

 

I – Plataforma de Ações de Intervenção Social 
 

 

– “Loja Social Comunitária – AAMA”   
 

Ao longo do ano 2016 deu-se continuidade ao projeto “Loja Social Comunitária – AAMA”, que foi 

implementado tanto no Bairro Social do Alto dos Barronhos, em Carnaxide, como no Bairro 

Comendador Joaquim Matias, em Paço de Arcos, e teve como principais destinatários famílias 

carenciadas que, desde 2008, têm vindo a ser apoiadas pela AAMA nas duas comunidades. O projeto 

foi co-financiado pela Câmara Municipal de Oeiras e contou com a colaboração de entidades 

parceiras do sector público e privado. A execução das diferentes ações do projeto foram 

essencialmente asseguradas pelo corpo de voluntários especializados e não especializados da AAMA. 

Paralelamente, a AAMA também levou a efeito, nas duas comunidades, o projeto “Balcão de Apoio 

Psicossocial Imigrante”, preconizado com o financiamento do Alto Comissariado para as Migrações, 

I.P.. 

Intervenção na Sede – Carnaxide 
 

1. Serviço de Atendimento 

1.1. – Gabinete Apoiar - Serviço de Atendimento / Informação / Encaminhamento 

Ação de continuidade que prosseguiu a dar resposta, dentro das possibilidades da instituição, aos 

pedidos de apoio apresentados por utentes não imigrantes. Os beneficiários foram acompanhados 

ao nível do atendimento, da prestação de informações e do encaminhamento.  

Toda a estrutura logística da ação (atendimento, serviço de secretariado, articulação com parceiros) 

teve um nível de funcionamento eficaz. 
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Em termos de recursos humanos, a ação contou com a colaboração de dois voluntários da AAMA e 

com uma voluntária sem vínculo à entidade que prestou apoio pontual. 

 Atividades inerentes: 

- Atendimento; diagnóstico do caso; definição da estratégia de intervenção; articulação com 
valência(s) interna(s) e/ou entidade(s); encaminhamentos. 

1.2. – Balcão de Apoio ao Imigrante  

A valência continuou a funcionar como serviço especializado destinado à população imigrante, 

intervindo ao nível do atendimento, da prestação de informação e do encaminhamento, dando 

respostas em áreas como a nacionalidade, a legalização, o retorno voluntário, entre outras. Os 

atendimentos foram efetuados mediante marcação prévia e registados na Rede CLAIM do ACM,I.P.. 

A ação foi desenvolvida por dois técnicos voluntários da AAMA.  

 Atividades inerentes: Atendimento; diagnóstico do caso; definição de estratégia de intervenção; 

articulação com outra(s) entidade(s); encaminhamentos. 

2 - Serviços Sociais e Comunitários  

2.1 – Balcão de Apoio Psicossocial Imigrante 

Resposta dirigida a imigrantes e seus descendentes que incluiu um serviço de “Atendimento Social”, 

um “Programa de Respostas Sociais” (englobando “Mediação Social”, “Apoio Alimentar” e “Apoio 

Não Alimentar”) . O Balcão funcionou como valência da “Loja Social Comunitária- AAMA” de Janeiro 

a Abril, meses em que, por limitações logísticas, o projeto foi implementado parcialmente. Nos 

restantes meses, a ação foi executada no âmbito do Programa de Apoio às Associações de Imigrantes 

do ACM,I.P., funcionando como projeto autónomo e com todas as suas vertentes, conforme adiante 

se explica. A ação foi orientada por um técnico voluntário da AAMA e contou com colaboradores com 

vínculo à entidade e com colaboradores do Alto dos Barronhos.  

 Atividades inerentes: Atendimento; prestação de informações; triagem de pedidos apresentados; 

diagnóstico do caso; definição de estratégia de intervenção; contactos; mediação com outra(s) 

entidade(s); entrega de produtos alimentares e não alimentares; encaminhamentos.  
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2.2 - Apoio Alimentar  

       A ação foi efetuada com base nas parcerias da AAMA com as seguintes entidades: Protocolo com Banco 

Alimentar Contra a Fome, assente na distribuição mensal de produtos alimentares básicos a famílias do Alto 

dos Barronhos; parceria com o Instituto de Segurança Social I.P., visando a distribuição em grandes 

quantidades de produtos alimentares provindos da União Europeia destinados a famílias do Alto dos 

Barronhos; Acordo com a União das Juntas das Freguesias de Carnaxide e Queijas, viabilizando a receção de 

donativos provindos de campanhas de recolhas de produtos alimentares e de higiene para famílias do Alto dos 

Barronhos; Protocolo com a Câmara Municipal de Oeiras, assegurando a cedência mensal gratuita de viatura e 

motorista para o transporte de  produtos alimentares.  

 

        Com a execução da ação prosseguiu-se a dar resposta às carências de ordem alimentar que atingiram famílias 

carenciadas da zona do Alto dos Barronhos, enquadradas nos critérios de elegibilidade definidos pelo Banco 

Alimentar e pela AAMA. A atividade também concorreu para capacitar os níveis de autonomia das famílias que 

passaram a usufruir de mais recursos para a gestão do orçamento mensal.  

 
Realizou-se a reavaliação anual de beneficiários, atualizando-se dados sobre despesas e rendimentos dos 

agregados, o que permitiu que se procedesse a alterações ao nível das famílias beneficiárias, tendo ocorrido a 

saída e a entrada de famílias para o programa. A ação apoiou uma média mensal de 170 famílias e de 600 

utentes por mês. 

 

As entregas de produtos doados pelo Banco Alimentar às famílias continuaram a ocorrer mensalmente. A 

AAMA continuou a proceder à articulação mensal com BA ao nível dos procedimentos logísticos inerentes à 

execução da atividade. A AAMA também continuou a participar na iniciativa do BA, “Campanha Papel por 

Alimentos”, recolhendo internamente papel usado, posteriormente entregue ao BA. A quantidade de 

produtos entregues pelo BA em 2016 traduziu-se no valor de 27.218,66 euros.  

 

A equipa do Banco Alimentar Contra Fome voltou a visitou a AAMA para avaliar o desempenho da sua 

intervenção ao nível do protocolo estabelecido, tendo proposto, face ao trabalho executado, o 

prosseguimento do mesmo. 

 

No que diz respeito ao Programa Comunitário de Ajuda Alimentar a Carenciados - FEAC, promovido pelo 

Instituto da Segurança Social, I.P., ao contrário do que se esperava, o programa acabou por não ser levado a 
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efeito em 2016, o que inviabilizou tudo o que fora previsto ao nível deste apoio. Tendo em conta a enorme 

quantidade de produtos que esse programa costuma ofertar, a sua descontinuidade constituiu uma 

significativa menos-valia para os utentes. 

 

De forma contrária, o facto da União das Juntas de Freguesias de Carnaxide e Queijas, em parceria com o 

Hipermercado Jumbo de Alfragide, ter voltado a promover a realização de duas campanhas de recolha de 

alimentos e de produtos de higiene, respetivamente em Abril e Outubro, permitiu que houvesse um reforço 

pontual significativo dos cabazes alimentares nos meses seguintes às campanhas. A entidade também 

assegurou o transporte dos produtos doados para as instalações da AAMA.  

 

Ao nível de recursos humanos, a ação “Apoio Alimentar”, para além de voluntários da entidade, também 

beneficiou da colaboração de voluntários da comunidade do Alto dos Barronhos e, complementarmente, do 

apoio pontual de três estagiários encaminhados pela empresa de formação AERLIS – Associação Empresarial 

da Região de Lisboa para a realização de estágios em contexto de trabalho, que apoiaram a ação ao nível do 

seu secretariado.  

 

Dado o facto da ação constituir o único apoio alimentar de carácter permanente prestado à comunidade 

desfavorecida do Alto dos Barronhos, a atividade teve grande impacto junto das famílias. Genericamente, 

foram cumpridas, de modo satisfatório, as metas estabelecidas, assim como as fases previstas para a 

atividade: preparação, divulgação, execução e avaliação. Também toda a logística inerente ao funcionamento 

do apoio teve um nível bastante satisfatório de execução. 

 

Atividades inerentes: Levantamento de produtos no armazém do Banco Alimentar Contra a Fome; transporte 
dos produtos através das carrinhas da CMO para as instalações da AAMA; descarregamento manual e 
armazenamento dos produtos alimentares nas instalações da AAMA; inventariação e informatização dos 
produtos alimentares; preparação e distribuição de cabazes alimentares; registo de entregas de produtos, 
por famílias; armazenamento na sede da AAMA dos cabazes não levantados na data prevista e redistribuição 
dos mesmos; entrevistas/Inferências de seleção/exclusão e reavaliação de famílias (implicando a realização 
de diagnósticos de necessidades); informatização dos processos das famílias; avaliações dos processos 
familiares; articulação com famílias, voluntários e parceiros; limpezas e arrumações. 
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2.3 - Apoio de Bens Não Alimentares  

A valência foi executada no âmbito do Acordo de Parceria, estabelecido em 2008, com a ENTRAJUDA/Banco 

de Bens Doados (que engloba a entrega semestral de produtos não alimentares a utentes beneficiários do 

apoio alimentar assegurado pelo Banco Alimentar), do Protocolo estabelecido com a CMO em 2007 (que 

viabiliza a cedência gratuita de viatura e motorista para o transporte dos produtos) e da parceria com a União 

das Juntas das Freguesias de Carnaxide e Queijas, efetuado em 2014 (que viabiliza a receção de donativos 

provindos de campanhas de recolha de produtos de higiene e alimentos).  

 

Com a execução da ação foram dadas respostas a algumas carências de produtos não alimentares (ex.: 

produtos de limpeza, produtos de higiene, bens de utilidade doméstica, vestuário, calçado, artigos de bebé, 

etc.) que representam constrangimentos para as famílias carenciadas. A quantidade de produtos entregues 

pelo Banco de Bens Doados totalizou o valor de 2.808,10 euros. 

 

A reavaliação de famílias beneficiárias levada a efeito no âmbito do “Apoio Alimentar” teve aplicação junto 

dos beneficiários dos produtos provindos do BBD.  

 

A AAMA voltou a receber a visita da equipa da ENTRAJUDA/Banco de Bens Doados às suas instalações para 

avaliação do desempenho da sua intervenção, tendo sido proposto a continuação da parceria.  

 

A ação tornou a beneficiar das campanhas promovidas pela União das Juntas de Freguesias de Carnaxide e de 

Queijas, em parceria com o Hipermercado Jumbo, tendo recebido produtos que reforçaram kit´s de produtos 

não alimentares. Os produtos doados foram transportados para a AAMA pelo transporte da União. 

 

Em termos de recursos humanos, a ação contou com o corpo de colaboradores do Apoio Alimentar. 

Atividades inerentes 

- Levantamento de produtos não alimentares no armazém do Banco de Bens Doados; transporte dos 
produtos nas carrinhas da CMO para as instalações da AAMA; descarregamento manual e armazenamento 
dos produtos; inventariação e informatização dos produtos; preparação e distribuição de kit´s de produtos 
não alimentares/produtos não alimentares; registo de entregas de produtos, por famílias; armazenamento na 
sede da AAMA dos produtos não levantados na data prevista e redistribuição dos mesmos; inferências 
relativas a pedidos apresentados; articulação com as famílias, utentes e parceiros; arrumações e limpezas. 
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3 – Atividades de Inserção Profissional   

3.1 – Formação/ Educação 

Pelo facto de em 2016 não terem sido abertas candidaturas ao nível da UE para região de Lisboa, não se 

realizaram ações de Formação Modular Certificadas. Com base no protocolo da AAMA com o Centro de 

Novas Oportunidades da Escola Secundária Luís Freitas de Branco, foram direcionados utentes para a oferta 

educativa desta entidade parceira.   

 

Atividades inerentes: Acolhimento de pedido; articulação com a entidade. 

 
Intervenção no Pólo – Paço de Arcos 

 

1. Serviço de Atendimento 

1.1. – Gabinete Apoiar - Serviço de Atendimento / Informação / Encaminhamento 

A ação funcionou nos mesmos moldes do Gabinete Apoiar da sede, anteriormente descritos.  

2.2 – Balcão de Apoio ao Imigrante  

A ação funcionou nos moldes descritos anteriormente.  

2. Serviços Sociais e Comunitários  

2.1. – Balcão de Apoio Psicossocial Imigrante 

A ação funcionou nos moldes descritos anteriormente.  

2.2. – GIS – Gabinete de Intervenção Social 

Por diferentes motivos de ordem logística, o funcionamento desta ação foi suspensa em 2016. 

2.3. – Apoio Alimentar 

Dado ao facto de a AAMA não possuir nenhum protocolo visando a distribuição fixa de produtos alimentares 

em Paço de Arcos, o apoio alimentar ponderado a ser executado no Pólo centrou-se essencialmente na 

entrega de cabazes alimentares no âmbito do programa FEAC (à semelhança do modelo levado a efeito 

relativo ao FEAC 2015, que permitiu integrar no programa vários utentes carenciados do Pólo). Face à não 
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abertura do FEAC em 2016, apesar do Pólo ter recebido candidaturas de utentes, não ocorreu a esperada 

doação de donativos alimentares.       

Atividades inerentes: Avaliações dos processos familiares (implicando a realização de diagnósticos de 

necessidades). 

2.4. – Apoio de Bens Não Alimentares 

Embora não exista nenhum acordo entre a AAMA e outra entidade visando a distribuição fixa de produtos não 

alimentares aos utentes de Paço de Arcos, foi possível efetuarem-se entregas pontuais de produtos 

acumulados em stock, devido ao facto de terem ocorrido doações (ex.: roupa, material de decoração, livros, 

brinquedos) por parte de particulares. 

Atividades inerentes: Receção de donativos; realização de inferências; entrega de produtos. 

2.5. – Espassus Saúde & Bem Estar   

Por meio desta valência, a AAMA facultou a possibilidade da população carenciada poder aceder a serviços 

direcionados aos cuidados de saúde.  

No âmbito da ação, foi efetuado, durante todo o ano, um serviço semanal gratuito de apoio psicoterapêutico 

assegurado por um psicólogo voluntário da AAMA, destinado especialmente para crianças e adolescentes.  

No período de Maio a Setembro, em estreita articulação com a valência “Atelier de Atividades de Tempos 

Livres” do Pólo da AAMA, foi levado a efeito o projeto “Gesto Criativo – Atelier de Arte-Terapia”, focado na 

dinamização semanal de sessões de Arte-Terapia junto de utentes do Atelier, e também de utentes da colónia 

de férias da entidade parceira Centro Comunitário Alto da Loba da CMO. O projeto foi facilitado por uma 

técnica de Arte-Terapia voluntária da AAMA.  

Nos meses de Setembro e Outubro, foi promovida a implementação do projeto “Arte Mente Sã”, assente na 

realização semanal de sessões de Arte-Terapia dirigidas a pessoas portadoras de doença mental. O projeto foi 

facilitado pela técnica de Arte-Terapia voluntária da AAMA e foi realizado em parceria com a ARIA - Associação 

de Reabilitação e Integração Ajuda. Os beneficiários da ação foram os utentes do Fórum Sócio-Ocupacional da 

ARIA em Oeiras.  
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Atividades inerentes: Entrevistas de avaliação; sessões de Acompanhamento Psicoterapêutico; articulação 
com Encarregados de Educação e estabelecimentos de ensino; articulação com valência interna e entidades 
parceiras; constituição de Grupos; sessões de Arte-Terapia. 

2.6. – Resposta Solidária – “Táxi Social”   

A AAMA acolheu o projeto “Táxi Social” pelo meio do qual um colaborador prestou um apoio pontual à 

população mais carenciada, ao nível da necessidade de deslocação para a resolução de problemáticas 

relevantes e/ou de carácter de emergência.   

Atividades inerentes: Receção de pedidos; realização de inferências; deslocações. 

2.7. – Apoio Comunitário   

Em termos de outras iniciativas do foro comunitário, foram efetuadas as seguintes ações: realização, ao longo 

do ano, de campanha de recolha de tampinhas, papel e pilhas; aceitação de pedidos de realização de 

voluntariado e respetiva integração nas equipas de trabalho da AAMA; aceitação de munícipe encaminhado 

pela Direção Geral de Reinserção Social (Equipa Lisboa 1/ Ministério da Justiça) para o cumprimento de 

medida comunitária. 

Atividades inerentes: Divulgação de ações; articulação com entidades; entrevistas e integração de 

voluntários/munícipe. 

3 – Atividades Sócio/Ocupacionais  

3.1. – Atelier de Atividades de Tempos Livres 

Embora tivesse sido desejo da AAMA constituir em 2016 um CATL - Centro de Atividades de Tempos Livres, 

dado o facto do processo de requalificação do espaço físico para a constituição da valência exceder as 

possibilidades da instituição, em alternativa, foi implementado o “Atelier de Atividades de Tempos Livres” que 

promoveu a ocupação pedagógica de crianças e jovens com idades compreendidas entre os 6 e os 16 anos, no 

âmbito da qual se realizaram atividades lúdicas, didáticas, de expressão plástica e comemorações, entre 

outras.  

Em termos gerais, o Atelier funcionou nos seguintes moldes: 
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- acolhimento ao longo da semana, a partir das 7h 30m e até às 19h 30m, de crianças entre os 6 e os 11 anos, 

alunos da Escola Básica Anselmo de Oliveira, que constituíram a Turma A do Atelier; a partir do mês de 

Setembro, o acolhimento diário da Turma A passou a funcionar das 13h 45m às 19h 30m;  

- Acompanhamento, ao longo da semana, às 8h 45m, na deslocação da Turma A das instalações do Pólo para a 

Escola Básica Anselmo de Oliveira;  

- acolhimento diário, das 13h 45m às 19h 30m, de alunos do Agrupamento de Escolas de Paço de Arcos com 

idades entre os 12 e os 16 anos, que constituíram a Turma B do Atelier;  

- acompanhamento diário, às 17h 30m, da Turma A no regresso da Escola Básica Anselmo de Oliveira para o 

Pólo da AAMA, onde ficavam até às 19h 30m; 

- realização, ao longo da semana, de atividades indoor como: estudo acompanhado, “Momento do Conto”, 

“Momento do Artista”, jogos de mesa (Damas, Xadrez, etc.), jogos de computador, Ping Pong, pinturas e 

desenhos, modelagem, etc.. 

A par com as atividades regulares, efetuaram-se as Festas: “Comemoração do Hallowwen” e “Comemoração 

Noite Branca”, que incluíram a realização de um jantar partilhado.  

A partir do mês de Junho, por meio da intervenção da União das Freguesias de Oeiras e São Julião da Barra, 

Paço de Arcos e Caxias, o Atelier passou a ser beneficiário do projeto Refood Oeiras, recebendo semanalmente 

bens alimentares para os lanches dos utentes da valência.  

No período de férias letivas foram levados a efeito atelieres específicos como o “Atelier de Páscoa”, o “Atelier 

de Verão” e o “Atelier de Natal”. Nesses períodos, o acolhimento diário dos utentes ocorreu das 7h 30m às 

19h 30m. 

O “Atelier de Verão”, para além das atividades regulares, incluiu atividades de outdoor como idas diárias à 

praia de Paço de Arcos, passeios ao exterior e lanches-convívio, atividades que, na sua grande maioria, 

voltaram a ser efetuadas em parceria com o Centro Comunitário do Alto da Loba e a Associação Cultural e 

Juvenil Batoto Yetu.   
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Dado o facto de, na época do Verão, terem ocorrido vários incêndios no país, que também afetaram zonas do 

distrito de Lisboa, os utentes do Atelier tiveram a iniciativa de realizarem uma campanha de recolha de bens 

de primeira necessidade, respetivamente água, leite e bolachas, que foram oferecidos à corporação dos 

Bombeiros Voluntários de Paço de Arcos. A oferta dos donativos ocorreu durante uma deslocação do Atelier 

ao quartel dos Bombeiros onde, juntamente com a doação dos donativos, foi lido, por um dos utentes, um 

texto redigido propositadamente para a corporação.     

A “Comemoração de Natal”, integrada no “Atelier de Natal”, incluiu um encontro-convívio beneficiado pela 

oferta de um lanche especial da parte da Reefod Oeiras. A Comemoração contou com a presença de pais e 

familiares dos utentes do Atelier, tendo sido ofertados, durante a mesma, presentes doados pela Fundação 

Luís Figo. 

Ainda no âmbito da execução do Atelier, destacam-se os seguintes aspetos:  

- de Maio a Setembro, foi desenvolvido junto aos utentes do Atelier o projeto “Gesto Criativo – Atelier de Arte-

Terapia” anteriormente descrito; 

- por encaminhamento do CCAL, nos meses de Agosto e Setembro, o Atelier acolheu um grupo de voluntários 

norte-americanos vinculados a um programa de voluntariado internacional sob a responsabilidade da 

organização Impact Trip;  

- tal como tem sucedido em anos anteriores, um grupo de utentes do Atelier voltou a ser integrante do 

“Quadro de Mérito” do Agrupamento de Escolas Luís de Freitas Branco, em virtude do bom comportamento e 

aproveitamento escolar demonstrado.  

De forma geral, a atividade teve um impacto muito positivo junto das crianças e jovens, promovendo o 

convívio em grupo, aprendizagens diversas, a ocupação pedagógica e o desenvolvimento de competências 

cognitivas e psicossociais. Complementarmente, continuaram a ser trabalhadas questões relacionadas com a 

preservação e a limpeza do espaço e dos materiais, a higiene e apresentação pessoal. 

A estrutura do Atelier continuou a permitir que, de acordo com a atividade realizada e o espaço disponível, 

outras crianças e jovens pudessem participar pontualmente de algumas ações, mesmo não estando 

oficialmente inscritas. 
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Atividades inerentes: Atividades de expressão plástica, lúdicas/recreativas e didáticas; comemorações, 
passeios e convívios; articulação com Encarregados de Educação, estabelecimentos de ensino, parceiros e 
valência interna. 

3.2. – Resposta Sénior 

As respostas levadas a efeito junto da população mais idosa centraram-se essencialmente na ocorrência de 

momentos de socialização, que tiveram especial expressão na participação de utentes seniores no passeio 

sócio-cultural anual da instituição, assim como na participação num evento temático promovido pelo Centro 

Comunitário do Alto da Loba.    

Atividades inerentes: Acolhimento de utentes; divulgação de ações; receção de inscrições; articulação com 
parceiros; encaminhamento de utentes para ações. 

3.3. – Sala Comunitária 

A “Sala Comunitária” funcionou durante o primeiro semestre de 2016, contemplando um “Espaço de Convívio” 

(vocacionado à ocorrência dos encontros de grupos, programados ou espontâneos), uma “Área de Leitura” 

(tendo disponível uma zona de informação útil municipal, comunitária e institucional, e uma biblioteca que 

permitiu a consulta de enciclopédias, dicionários, literatura diversificada, magazines) e um “Espaço 

Informático” (dedicada ao uso de computadores para a realização de consultas, trabalhos académicos e/ou 

profissionais). A partir do segundo semestre, o espaço da “Sala Comunitária” foi direcionado a dar resposta 

adicional ao “Atelier de Atividades de Tempos Livres”.  

Atividades inerentes: Acolhimento dos utentes; atualização da banca de informação. 

4. Atividades Artísticas e Culturais  

4.1. – Talentar 

No âmbito da promoção e divulgação de talentos artísticos, esteve patente no Pólo, de Julho a Dezembro, uma 

Mostra de Pintura da autoria da artista plástica brasileira Majorie Salvagni, sob a designação “Vibrações”.     

Atividades inerentes: Montagem da exposição; divulgação. 

4.2. – AfrOeiras 

Por diferentes motivos de ordem logística, o funcionamento desta ação foi suspensa em 2016. 
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5. Atividades de Inserção Profissional/Empreendedorismo  

       5.1. – Formação/Educação 

A ação não foi levada a efeito de acordo com o descrito anteriormente.  

– “Balcão de Apoio Psicossocial Imigrante”   
 

1. – Serviço de Atendimento / Informação / Intervenção 

A ação foi levada a efeito entre Maio e Novembro de 2016, no âmbito de uma candidatura da AAMA ao 

Programa de Apoio ao Associativismo Imigrante 2016, onde se classificou em 1º lugar (ex-aequo com outras 

duas candidaturas). O Balcão representou uma ação especializada que agregou uma intervenção social e uma 

intervenção psicoterapêutica, tendo-se dirigido exclusivamente a imigrantes e seus descendentes. Funcionou 

na Sede e no Pólo, intervindo a título gratuito. A ação incluiu um “Serviço de Atendimento”, um “Programa de 

Respostas Sociais” (que abarcou “Apoio Alimentar”, “Apoio Não Alimentar” e “Mediação Social”, que 

implicaram a concretização de atividades específicas ao nível da sua execução) e o “Grupo de Entreajuda 

Imigrante”, promotor da partilha de vivências e da ocorrência de situações de inter-ajuda, no âmbito do qual 

se realizaram sessões mensais. Foram apoiados, pelo projeto, um total de 315 utentes. Um número 

significativo de utentes procurou o Balcão em diferentes momentos ao longo do projeto. Evidencia-se que 

durante o seu período de funcionamento, todos os meses o Balcão atendeu novos utentes. Em termos de 

recursos humanos, para além de se ter recrutado um técnico e um TOC, contou-se com a colaboração de 

membros das comunidades intervencionadas, de voluntários da AAMA e de um estagiário encaminhado por 

uma entidade parceira. Durante a execução do projeto, a AAMA recebeu a visita de acompanhamento de um 

técnico do ACM, I.P.. Foi aplicado um Inquérito a utentes que revelou uma grande satisfação relativamente ao 

projeto.  

Atividades inerentes: Atendimento; prestação de informações; triagem dos pedidos apresentados; diagnóstico 
do caso; definição de estratégia de intervenção; contactos; mediação com outra(s) entidade(s); entrega de 
produtos alimentares e não alimentares; encaminhamentos.   
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II – Ações de Interculturalidade  
 

1 – Plano Municipal para a Integração de Imigrantes da CMO; 

Na qualidade de entidade parceira do Plano Municipal de Oeiras para a Integração de Imigrantes, a AAMA 

participou, ao longo do ano, nas sessões de trabalho dinamizadas pela plataforma camarária, que culminou na 

integração do projeto da AAMA “Balcão de Apoio – Imigrantes NPT” na candidatura preconizada pela CMO 

junto do Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração.   

2 - CMIC - Conselho Municipal para a Interculturalidade e a Cidadania da Câmara 
Municipal de Lisboa. 

Analogamente, a AAMA continuou a participar de reuniões e/ou grupos de trabalho promovidos no âmbito do 

PMIIL - Plano Municipal para a Integração de Imigrantes em Lisboa e do CMIC – Conselho Municipal para a 

Interculturalidade e Cidadania da Câmara Municipal de Lisboa. 

 

III – Outras Ações  

 

 
Do conjunto de ações diversificadas efetuadas pela AAMA, ao longo de 2016, realçamos as seguintes: 

 

- Na qualidade de entidade parceira, a AAMA continuou a estar presente em sessões de trabalho do CLAS – 

Conselho Local de Ação Social de Oeiras; da Comissão da União das Freguesias de Carnaxide e Queijas; da 

Comissão da União das Freguesias de Oeiras e São Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias; do GIS – Grupo de 

Intervenção Social da União das Freguesias de Carnaxide e Queijas, e em ações organizadas pela UDIPSS – 

União Distrital das Instituições Particulares de Solidariedade Social;  

 

- De igual forma, a AAMA também participou em iniciativas promovidas pelo Consulado Geral da República 

de Angola em Lisboa, assim como pela FAAP – Federação das Associações Angolanas em Portugal;  

 

- A AAMA esteve presente no “III Encontro Social” promovido pela União das Freguesias de Oeiras e São 

Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias, que ocorreu Marina de Oeiras nos dias 3, 4 e 5 de Junho, em cujo 

Stand foi divulgada a intervenção social da entidade na Sede e no Pólo; 
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- Foi realizado, a 19 de Maio, em parceria com o Centro Comunitário do Alto da Loba, um passeio 

sócio/cultural a Vila Viçosa. A ação beneficiou munícipes de Carnaxide (Bairro Social Alto dos Barronhos), 

Paço de Arcos (Bairro Joaquim Comendador Matias e Bairro Social Alto da Loba) e de Porto Salvo (Bairro dos 

Navegantes). A viatura de 50 lugares facultada para a realização do passeio foi cedida gratuitamente pela 

CMO;  

 

- Em conformidade com o estipulado junto da CMO, ao longo de 2016, a AAMA continuou a disponibilizar um 

espaço no Pólo de Paço de Arcos para o funcionamento do Programa “Mentores para Imigrantes”, promovido 

pela Associação Sol Fraterno; 

 

- No âmbito do projeto “Diagnosticar Precocemente na Linha Cascais e Oeiras”, implementado pela 

associação SER+, em parceria com a Direção Geral de Saúde e a Câmara Municipal de Oeiras, entre outros, a 

AAMA articulou com a Unidade Móvel de Rastreios da entidade que se deslocou, em Novembro, ao Bairro do 

Alto dos Barronhos em data concertada, a fim de intervir ao nível da realização de teste de rastreio da infeção 

VIH, Sífilis e Hepatites víricas junto de utentes da AAMA;  

 

- Por meio de uma parceria estabelecida com a Hermano Maia, Produções e Eventos Unipessoal Limitada, 

durante o mês de Agosto, 107 pessoas encaminhadas pela AAMA assistiram gratuitamente à comédia 

“Velório para Morrer de Rir”, encenada no Teatro Villaret, e outras 2 pessoas, adquiriram entradas a metade 

do preço; 

 

- A AAMA fez-se representar nas seguintes iniciativas de formação, seminários, eventos, entre outros: 

 

– O mercado de trabalho e a igualdade entre mulheres e homens e Medidas que visam a conciliação 

trabalho-família .Foi realizada a formação pelo (CIG) -  Comissão para a Cidadania e Igualdade de 

Género. 

- Seminário “Inserção e Integração Laboral dos Trabalhadores/as imigrações no mundo do 

trabalho” – Salão Nobre da Junta de Freguesia do Lumiar, organizado pela União dos Sindicatos de 

Lisboa com colaboração da Câmara Municipal de Lisboa no âmbito do PMIL - Plano Municipal de 

Integração dos Imigrantes na Cidade de Lisboa. 
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- Ação de Sensibilização para o “Exercício do Voluntariado”, promovida pela Associação Coração Amarelo a 

27 de Fevereiro; 

 - Ação de Formação “Elaboração de Projetos e Apresentação de Candidaturas”, dinamizada pelo ACM, I.P. a 

28 de Março;  

- “Formação Inicial Teórica para Técnicos dos Centros Locais de Apoio a Integração de Imigrantes – CLAIM” 

promovida pelo ACM, I.P. e ocorrida nos dias 19 e 20 de Maio; 

- Ação de Formação “Imigrante e Emprego”, organizada pelo CEPAC e pela Câmara Municipal de Lisboa a 15 

de Novembro; 

- Formação “O mercado de Trabalho e a Igualdade entre Mulheres e Homens e Medidas que Visam a 

Conciliação Trabalho-Família”, promovida pela Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género a 17 de 

Novembro; 

- Participação no “1º Encontro Regional para a Intervenção Integrada pelo Fim da Mutilação Genital 

Feminina” promovido pela Escola Intercultural das Profissões e do Desporto, em 4 de Fevereiro;  

- Apresentação da Revista “Fronteiras: é o que nos une ou que nos separa?” Organizada pela Fundação 

Francisco Manuel dos Santos a 11 de Fevereiro;  

-  “I Jornadas da ARIA – Saúde Mental & Reabilitação Psicossocial – Caminhos a Percorrer” dinamizada pela 

ARIA, a 30 de Setembro;  

- Conferência Internacional “Politicas e Práticas na Intervenção em Violência de Género”, organizada pela 

Câmara Municipal de Lisboa a 24 e 25 de Novembro;  

- Seminário “Inserção e Integração Laboral dos Trabalhadores/as - imigrações no mundo do trabalho”, 

organizado pela União dos Sindicatos de Lisboa com colaboração da Câmara Municipal de Lisboa no âmbito 

do PMIL - Plano Municipal de Integração dos Imigrantes na Cidade de Lisboa, a 30 de Novembro;  

- Sessão realizada no CNAI relativo ao projeto “As Culturas da Alimentação”, a 26 de Janeiro;  

- Sessão referente ao “Relatório Estatístico Anual 2016 – Indicadores de Integração de Imigrantes”, ocorrida a 

18 de Novembro; 

-  “Manifestação em prol do Direitos dos Imigrantes” organizada pela Associação Solidariedade Imigrante, a 

13 de Novembro. 
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IV– Gestão Administrativa e Financeira 

 

A AAMA deu prosseguimento às ações que têm vindo a ser desenvolvidas em anos anteriores, tendo sempre 

em conta o cenário de múltiplas carências detectadas junto das comunidades apoiadas pela entidade. Porém, 

a instituição debateu-se ao longo ano com constrangimentos financeiros, pois os financiamentos facultados 

não foram suficientes para o desenvolvimento total dos respetivos projetos, dado os seus valores serem 

bastante limitados. De salientar que, devido ao atraso de pagamento de projetos, a AAMA teve de proceder a 

empréstimos para viabilizar o cumprimento de gastos inerentes à sua intervenção. Destaca-se, a especial 

colaboração que a firma Fiscomapa voltou a facultar à AAMA, através do trabalho desenvolvido por um TOC e 

demais elementos, ao nível da vertente contabilística da Associação. 

 

Na qualidade de Entidade de Apoio à Alternância, a AAMA recebeu 5 estagiários do curso de Técnico 

Comercial encaminhados pela empresa de formação AERLIS – Associação Empresarial da Região de Lisboa 

para a realização de estágios em contexto de trabalho.  

 

No âmbito da parceria com a Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais/Ministério da Justiça, 

continuou a acolher um munícipe encaminhado para cumprimento de medida na comunidade. 

 

Com base no deferimento de candidatura apresentada por concurso nacional, a AAMA usufruiu, de Maio a 

Novembro, de um apoio financeiro ao nível da projeto “Balcão de Apoio Psicossocial Imigrante”, tendo 

beneficiado de um técnico especializado e de um Técnico Oficial de Contas. 

 

A instituição contou com a colaboração ativa de um corpo de colaboradores composto por voluntários 

técnicos, elementos dos Corpos Sociais, associados, colaboradores com e sem vínculo à instituição e 

colaboradores das comunidades intervencionadas.  

 

A AAMA usufruiu do financiamento da CMO no âmbito do apoio camarário prestado à manutenção de 

atividades dirigidas ao público-alvo da instituição. 
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A AAMA recebeu da HP Portugal uma impressora doada a título de donativo no âmbito da iniciativa HP 

Solidária que é parceira da CMO. 

 

Com vista a encontrar uma resposta para a realização de obras nas instalações do Pólo da AAMA em Paço de 

Arcos, foram submetidas duas candidaturas ao programa “Querido Mudei a Casa”, que não foram aprovadas;   

 

A sustentabilidade da AAMA assentou no conjunto de protocolos formais e informais já estabelecidos com 

várias instituições públicas e privadas. 

 

Durante o ano de 2016 foram efetuadas as seguintes Assembleias Gerais: 

 
- Assembleia Geral Ordinária para apreciação e aprovação do Relatório de Atividades e Contas do exercício de 

2015, em 12 de Março; 

- Assembleia Geral Ordinária para apreciação e aprovação do Plano de Atividades e do Orçamento para o ano 

de 2017, em 28 de Outubro. 

 

A AAMA tem a honra de submeter o presente Relatório de Atividades e Contas relativo ao ano de 2016 à 

consideração desta Assembleia, para que seja devidamente apreciado e aprovado, nos termos dos Estatutos 

da AAMA. 

 

Alto dos Barronhos/Carnaxide, 01 de Março de 2017. 

 
 

A Direção 
 

Presidente - Maria Deolinda Pederneira 
Vice-Presidente - Edmundo Verdades 

Secretária - Dória Santos 
Tesoureiro - Gil Verdade 

Vogal - Olga Viegas 
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- ANEXO -  
 

Parceiros formais que colaboraram com a AAMA em 2016 

 
- Câmara Municipal de Oeiras; 
- Câmara Municipal de Lisboa; 
- ACM – Alto Comissariado para as Migrações; 
- Banco Alimentar Contra a Fome; 
- Instituto de Segurança Social, IP.; 
- ENTRAJUDA/Banco de Bens Doados; 
- União das Juntas de Freguesias de Carnaxide e Queijas; 
- União das Freguesias de Oeiras, São Julião, Paço de Arcos e Caxias; 
- Direção Geral de Reinserção Social – Equipa Lisboa 1; 
- AERLIS – Associação Empresarial da Região de Lisboa; 
- FAAP - Federação das Associações Angolanas em Portugal; 
- Centro de Novas Oportunidades da Escola Secundária Luís de Freitas Branco. 

 
Parceiros informais que colaboraram com a AAMA em 2016  
 
- SEF – Serviço de Estrangeiros e Fronteiras; 
- Consulado Geral de Angola em Lisboa; 
- Embaixada de Cabo Verde; 
- Centro Comunitário Alto da Loba da CMO; 
- Reefood Oeiras;  
- Fundação Luís Figo;  
- Associação Cultural e Juvenil Batoto Yetu;  
- Bombeiros de Paço de Arcos, 
- ARIA – Associação de Reabilitação e Integração Ajuda; 
- Bombeiros Voluntários de Cruz-Quebrada/Dafundo, 
- Instituto Português de Oncologia, 
- Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Oeiras, 
- Centro Comunitário da Paróquia da Parede, 
- Centro Social Paroquial São Romão de Carnaxide – Equipa RSI, 
- Hermano Maia, Produções e Eventos Unipessoal Limitada, 
- Sol Fraterno, 
- HP Portugal. 


