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NOTA INTRODUTÓRIA

      A Associação Mãos Unidas, iniciou a sua atividade no ano de 1998, tendo como principal

missão prestar assistência às pessoas afetadas pelas doenças endémicas. 

      Ao longo dos anos passou por várias mudanças e adaptações, quer ao nível dos órgãos

sociais, quer ao nível da equipa de trabalho, o que ficou, naturalmente, gravado na história da

nossa Associação. Foram muitas as pessoas que passaram por nós, nomeadamente, benfeitores,

voluntários e utentes. 

       Ultimamente, em comunhão com os seus voluntários e com a imprescindível ajuda dos seus

benfeitores, desenvolve uma missão substancialmente diferente daquela que motivou a sua

criação. Atualmente a nossa Associação tem uma equipa de trabalhadores e de voluntários,

totalmente habilitada e motivada para chegar mais longe, no objetivo que é o cumprimento da

nossa missão: um trabalho de proximidade, que permita apoiar pessoas e famílias em situação

de vulnerabilidade social, por exemplo, ao nível da saúde.
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MISSÃO
Desenvolver projetos que visam, através de um trabalho de proximidade,

apoiar pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social, por

exemplo, ao nível da saúde.

V ISÃO
Afirmarmo-nos como uma Instituição de referência no âmbito da

emergência social, da intervenção com imigrantes em situação de

regularização, e famílias com deficiência, doença crónica e/ou

complexa, criando um impacto positivo na vida daqueles que passam

por nós.

VALORES
O Respeito como fundamento base da Solidariedade. A Dignidade, o

Compromisso, a Proximidade, a Inclusão e a União.



S I TUAÇÕES DE
VULNERAB I L IDADE ,

EXCLUSÃO E
EMERGÊNCIA  SOCIAL ,

NOMEADAMENTE :
C IDADÃOS EM
ISOLAMENTO,

CARÊNCIA
SOCIOECONÓMICA
GRAVE ,  IM IGRANTES

EM S I TUAÇÃO
IRREGULAR  E
REFUGIADOS

Através do Gabinete de Apoio

Psicossocial e do Gabinete

Descomplicar.

PESSOAS
D IAGNOST ICADAS

COM DEF IC IÊNC IA ,
DOENÇAS RARAS
E/OU CRÓN ICAS

COMPLEXAS

No âmbito do projeto AMU Arte e

AMU Cuida.

ÁREAS DE INTERVENÇÃO
CR IANÇAS E

JOVENS
VULNERÁVE IS ,

ACOMPANHANDO E
POTENCIANDO AS

SUAS
CAPACIDADES
COGNIT IVAS ,

SOCIA IS  E
PESSOA IS

Por via do Ateliê Mãos Unidas e do

Gabinete de Apoio ao Estudo.



PROJETOS
EM CURSO



Gabinete de Apoio
Psicossocial
LOCAL  DE  INTERVENÇÃO
Sede, Polo de Santa Comba Dão, Polo de Carregal

do Sal.

DESCR IÇÃO
O GAP visa assegurar o atendimento, apoio e

acompanhamento multidisciplinar de pessoas e

famílias em situação de vulnerabilidade, exclusão e

emergência social.



Gabinete de Apoio Psicossocial

ATIVIDADES

·      Prestar apoio às pessoas/famílias em diferentes áreas (saúde, educação, habitação, emprego, desenvolvimento pessoal e

familiar) através de um acompanhamento multidisciplinar (serviço social, psicologia e terapia da fala);

·      Receção e encaminhamento de utentes para Entidades Públicas e Privadas, bem como Serviços da Comunidade Local que

prestem apoios complementares ou mais adequados a cada caso;

·      Referenciação de situações de maior carência económica para Rede Solidária do Medicamento – Programa ABEM;

·      Atribuição de bens (cadeiras de rodas, camas articuladas, colchões anti-escaras, entre outros), bem como entrega de ajudas

técnicas, a título de empréstimo, mediante uma avaliação socioeconómica de cada caso;

·      Atribuir produtos alimentares e outros bens de primeira necessidade às famílias carenciadas, identificadas pelos técnicos;

·      Estabelecer parcerias com entidades especializadas no âmbito do encaminhamento de utentes, de angariação de bens e

ajudas técnicas imprescindíveis ao acompanhamento dos utentes;

·      Receber, triar, registar e atribuir bens recebidos aos utentes identificados pelos técnicos;

·      Promover a participação de voluntários nas dinâmicas do GAP.



PsicologiaServiço Social

GAB INETE  DE  APOIO PS ICOSSOCIAL

Apoio Alimentar

Apoio em Medicamentos

Apoio em Roupa

Ajudas Técnicas

Inserção Social e Profissional

Terapia da Fala



Ateliê Mãos Unidas:
Centro de Estudos
LOCAL  DE  INTERVENÇÃO
Polo de Carregal do Sal.

DESCR IÇÃO
O Ateliê Mãos Unidas é um centro de estudos direcionado para crianças do

primeiro e segundo ciclo de escolaridade com o objetivo de potenciar as suas

capacidades cognitivas, sociais e pessoais. Este espaço destina-se ao

desenvolvimento de competências sociais, de sensibilização para o futuro,

promoção de uma cidadania ativa e apoio nas dificuldades sentidas, individuais

e em grupo. O Ateliê Mãos Unidas procura educar para os valores de

solidariedade, voluntariado, união, partilha e respeito pela diferença, formando

cidadãos responsáveis, intervenientes e criativos.



Ateliê Mãos Unidas: 
Centro de Estudos

ATIVIDADES

·      Despistar as problemáticas do público-alvo;

·      Delinear estratégias de intervenção em grupo e individuais; 

·      Elaborar plano individual de intervenção dos alunos;

·      Apoiar na realização de trabalhos de casa; 

·      Preparar para os testes de avaliação;

·      Desenvolver o gosto pelo estudo e pelo conhecimento através da autonomia do pensamento e espírito crítico;

·      Implementar baterias de avaliação, atenção e estimulação cognitiva nos processos individuais dos alunos;

·      Proporcionar experiências diversificadas e motivadoras; 

·      Promover o conhecimento através de visitas de estudo;

·      Fomentar o espírito de solidariedade e de entreajuda entre as crianças.



Ateliê Mãos Unidas:
Tardes Temáticas
LOCAL  DE  INTERVENÇÃO
Polo de Carregal do Sal.

DESCR IÇÃO
As tardes temáticas são realizadas nos períodos de interrupção letiva,

dando respostas às famílias sem suporte familiar, com o objetivo de

desenvolver atividades divertidas e lúdicas, tendo em conta o interesse

das crianças e os seus programas curriculares.



Ateliê Mãos Unidas: 
Tardes Temáticas

ATIVIDADES

·      Desenvolver atividades lúdico-pedagógicas que fomentem o espírito crítico, a curiosidade, autonomia e

criatividade;

·      Promover o conhecimento através de visitas de estudo; 

·      Realizar atividades no período de interrupção letiva do natal, páscoa e verão; 

·      Explorar a área de formação pessoal e social, área de conhecimento do mundo, área de expressões e

comunicação;

Desenvolver o raciocínio e resolução de problemas.



Loja Social
LOCAL  DE  INTERVENÇÃO
Polo de Carregal do Sal.

DESCR IÇÃO
A Loja Social é um projeto que surgiu com o objetivo de suprir

as necessidades imediatas de indivíduos e/ou famílias mais

vulneráveis, através da atribuição de bens, novos ou usados,

doados por particulares ou empresas.



Loja Social

ATIVIDADES

·      Ir ao encontro das necessidades dos nossos utentes, disponibilizando bens materiais, como roupa,

calçado, eletrodomésticos, mobiliários, entre outros;

·      Receber, triar e registar bens recebidos pela comunidade;

·      Organizar campanhas de angariação de bens;

·      Promover a participação de voluntários na dinâmica da Loja social.



PROJETOS
A INICIAR



AMU Arte
LOCAL  DE  INTERVENÇÃO
Sede.

DESCR IÇÃO
Projeto piloto de intervenção psicossocial destinado a

crianças e jovens com multideficiência, com idades

compreendidas entre os 10 e os 20 anos, tendo como

objetivo promover competências artísticas e

socioemocionais, a autoestima e a inclusão social das

crianças e jovens envolvidos, bem como o descanso do

cuidador.



AMU Arte

ATIVIDADES

·      Atividades lúdico-pedagógicas e artísticas (como a pintura, dança e música) durante o período pós-

escolar;

·      Incorporação de momentos de arteterapia e musicoterapia;

·      Momentos de convívio, partilha e atividades intergeracionais (com a envolvência de voluntários

seniores) que contribuam ativamente para o bem-estar e para a qualidade de vida de todos os

participantes;

Reforçar e estabelecer parcerias com entidades públicas e privadas competentes nestas matérias



AMU Cuida
LOCAL  DE  INTERVENÇÃO
Sede.

DESCR IÇÃO
Projeto de intervenção psicossocial direcionado a crianças e jovens com

deficiência, doenças raras e/ou crónicas complexas, e aos respetivos

cuidadores. Este projeto será desenvolvido através de 2 vertentes:

1.    Crianças e jovens – Através de um acompanhamento próximo e

intervenções que beneficiem o seu bem-estar e qualidade de vida;

2.    Pais – Promovendo o descanso do cuidador e estratégias de coping

eficazes, contribuindo para a ampliação da sua rede de suporte e para o

seu bem-estar e qualidade de vida.

O projeto será disponibilizado em sede institucional e ao domicílio

(disponível para crianças, jovens e cuidadores que estejam impossibilitados

de se deslocarem às instalações da Associação).



AMU Cuida

ATIVIDADES

·      Articulação com técnicos do GAP (nomeadamente, para referenciação para o Programa ABEM e para satisfação de

necessidades básicas identificadas junto das famílias);

·      Realização de visitas domiciliárias periódicas, desenvolvendo uma intervenção de proximidade, através de uma equipa

multidisciplinar disponível e atenta a cada caso;

·      Promover sessões de esclarecimento e informação para cuidadores, dinamizadas por técnicos da área social e da área da

saúde, com a participação de especialistas no âmbito da educação, saúde, justiça, psicologia, entre outros;

·      Dinamização de grupos de apoio entre cuidadores informais, de forma a fomentar a partilha de experiências e o aumento da

rede social de suporte, facilitado por um técnico de saúde mental;

·      Organizar um espaço devidamente equipado e preparado onde os pais possam deixar as crianças em dias de encontros,

supervisionado por técnicos com formação para o efeito;

·      Disponibilização de sessões de psicologia para utentes e respetivo agregado familiar;

·      Adaptação de uma sala em sede institucional, de forma a providenciar aos utentes intervenção multissensorial (Snoezelen);

·      Avaliação e referenciação de utentes para intervenção multissensorial (Snoezelen) e/ou musicoterapia, em sede institucional, ou

ao domicílio (quando impossibilitada a deslocação);

Reforçar e estabelecer parcerias com entidades públicas e privadas competentes nestas matérias, nomeadamente, a Associação

Pais em Rede).



CuidadoresCrianças e Jovens

A M U  C U I D A

em Sede

ao domicílio

Intervenção e Terapia(s):
Grupos de Apoio

Sessões de Informação

Intervenção e Terapia(s)

em sede e ao domicílio



CantAMUs
LOCAL  DE  INTERVENÇÃO
Sede.

DESCR IÇÃO
Projeto de intervenção social e comunitária

que visa unir voluntários e colaboradores da

Associação, promovendo as suas

competências artísticas – concretamente,

ao nível da música.



CantAMUs

ATIVIDADES

·      Ensaios semanais de música;

·      Promoção de momentos de partilha e aprendizagem intergeracional que

facilitem a inclusão social e a entreajuda entre participantes;

·      Articular e estabelecer parcerias com entidades competentes que permitam

a atuação do grupo musical.



AMU a Rua
LOCAL  DE  INTERVENÇÃO
Polo de Carregal do Sal.

DESCR IÇÃO
Projeto que visa participar e /ou organizar eventos na

comunidade, no sentido de promover o trabalho realizado na

associação e alcançar o reconhecimento da comunidade

enquanto parceiro estratégico. Pretendemos aprofundar as

ligações da AMU com a comunidade, divulgar a associação e

criar a oportunidade de angariação de sócios, voluntários e

donativos.



AMU a Rua

ATIVIDADES

·      Organizar um Almoço de primavera;

·      Organizar Workshops; 

·      Organizar o Arraial de São João;

·      Organizar uma Caminhada Social;

·      Participar na Feira social;

·      Participar na Feira dos Carvalhais;

·      Participar nas Festas do concelho de Carregal do Sal;

·      Realizar uma excursão ao Santuário de Fátima e ao jardim do EDEN.



COMUNICA

DESCR IÇÃO

O “Comunica” engloba projetos na área de

Terapia da Fala, com o objetivo de

proporcionar igualdade de acesso a serviços

de saúde à comunidade escolar, e a adultos

e crianças referenciados pelo Gabinete de

Apoio Psicossocial e pelo Ateliê Mãos Unidas.

O Comunica encontra-se subdividido

consoante a faixa etária do público-alvo.

LOCAL  DE  INTERVENÇÃO
Polo de Carregal do Sal.



Terapia da Fala em
Jardim de Infância
DESCR IÇÃO
O "Terapia da Fala em Jardim de Infância" é um projeto

que se destina a crianças em idade pré-escolar, com o

objetivo de habilitar as mesmas com capacidades

metalinguísticas e, concomitantemente, a ultrapassar

dificuldades específicas na área da fonologia,

morfologia, sintaxe, semântica e pragmática.



Terapia da Fala em
Jardim de Infância

ATIVIDADES

·      Avaliar inicialmente as capacidades das crianças sinalizadas do pré-escolar;

·      Formar grupos de trabalho de acordo com as capacidades e dificuldades de cada criança;

·      Realizar sessões de Terapia da Fala em grupo;

·      Reavaliar trimestralmente as crianças do pré-escolar inseridas nos grupos de intervenção;

·      Analisar os resultados e influência do Projeto "Comunica" no Pré-Escolar.



MEL – Melhor
Escrever e Ler
DESCR IÇÃO
O projeto MEL é um projeto destinado a crianças do

primeiro ciclo, com o objetivo de desenvolver

competências relacionadas com a extração de

significados de cadeias gráficas, com a produção de

cadeias gráficas dotadas de significado e com a

sistematização do conhecimento implícito do uso da

língua.



MEL – Melhor Escrever
e Ler

ATIVIDADES

·      Avaliar inicialmente as capacidades das crianças;

·      Realizar, em grupo, atividades que desenvolvam as competências inerentes à leitura e

escrita;

·      Realizar atividades individuais com crianças que apresentem uma Perturbação Específica

da Aprendizagem com défice na Leitura e na Escrita;

·      Reavaliar sempre que necessário as capacidades das crianças e possível necessidade de

ajuste das atividades às capacidades e dificuldades individuais de cada aluno.



Reabilitar para
Comunicar
DESCR IÇÃO
O “Reabilitar para Comunicar” é um projeto que se

destina a adultos e idosos com alterações na

comunicação e/ou deglutição em consequência de um

AVC, tumor ou doença neurológica como Parkinson,

Alzheimer, Esclerose Lateral Amiotrófica e Esclerose

Múltipla, com o objetivo de reduzir as suas restrições

de participação na comunidade e proporcionar uma

melhor qualidade de vida.



Reabilitar para Comunicar

ATIVIDADES

·      Providenciar uma avaliação e um diagnóstico diferencial;

·      Facilitar a comunicação entre utente e cuidadores;

·      Intervir junto do adulto e da família;

·      Aconselhar o indivíduo, a família e seus cuidadores.



VOLUNTARIADO



Voluntariado

A equipa de voluntários visa a conceção e

manutenção de um conjunto de valências que

procuram dar respostas às necessidades dos

utentes, fomentando a interação da Associação

com a comunidade.



Gabinete
Descomplicar
LOCAL  DE  INTERVENÇÃO
Sede.

DESCR IÇÃO
Tendo por base “É complicado? Nós

descomplicamos!”, este projeto aberto à

comunidade visa prestar apoio a diversos utentes

em diferentes tarefas que, para muitos, se tornam

difíceis de executar.



Gabinete Descomplicar

ATIVIDADES

·      Preenchimento de IRS;

·      Elaboração de Curriculum Vitae;

·      Apoio na procura de emprego;

·      Candidaturas ao Ensino Superior e Bolsas de Estudo;

·      Candidaturas a Programas de Habitação Social;

·      Apoio no processo de integração de imigrantes em situação de vulnerabilidade e

refugiados (nomeadamente, apoio jurídico).



Gabinete de Apoio ao
Estudo
LOCAL  DE  INTERVENÇÃO
Sede.

DESCR IÇÃO
O Gabinete de Apoio ao Estudo é um espaço dedicado à aprendizagem e

acompanhamento escolar de crianças e jovens com maiores dificuldades,

sendo um convite aos utentes e à comunidade em geral para que venham

estudar connosco! Acreditamos num futuro nas mãos das crianças, e

propomo-nos a caminhar par a par com elas, naquele que é o caminho do

sucesso e das realizações escolares. Este serviço inclui acompanhamento

escolar, explicações, preparação para exames e orientações para alunos que

frequentem desde o ensino básico até ao 12º ano.



Ateliê Criativo Mãos de
Amor
LOCAL  DE  INTERVENÇÃO
Sede.

DESCR IÇÃO
O Ateliê Criativo “Mãos de Amor” é um projeto solidário, criativo e ecológico,

que utiliza desperdício têxtil e outros materiais aparentemente já sem

utilidade, para lhes dar uma nova vida, reutilizando-os e transformando-os em

produtos de costura ou artesanato. Toda esta transformação é elaborada com

muito amor por voluntários que se dispõe a ensinar tanto utentes, como

qualquer outro elemento da comunidade que tenha o desejo de aprender ou

dar o seu contributo para o desenvolvimento deste projeto.



COMUNICAÇÃO
E IMAGEM



Jornal

O Jornal Mãos Unidas é um canal de comunicação

tradicionalmente privilegiado por muitos dos nossos sócios e

benfeitores. Este canal de comunicação tem vindo a sofrer

uma restruturação e modernização ao longo dos últimos anos,

com o objetivo de se tornar o melhor retrato da imagem da

nossa ação e intervenção. Tendo em vista a rentabilização de

recursos e a adoção de uma ética mais ecológica, o jornal tem

vindo a ser cada vez mais difundido em formato digital.



Website

O principal objetivo é que o website reflita da forma mais

verdadeira e apropriada a realidade institucional da AMU,

nomeadamente quanto aos seus Estatutos, Atividades e

Relatório de Contas. O website continuará a ser atualizado de

forma a refletir os projetos e atividades desenvolvidos pela

Associação, visando que se torne progressivamente mais

atrativo e dinâmico.



Redes Sociais

A crescente utilização das redes sociais e a sua constante presença, no

dia a dia das pessoas, fazem com que tenham como objetivo a promoção

e o desenvolvimento das redes sociais, nas quais a Associação se encontra

presente. Atualmente, a associação tem presença no Instagram, Facebook

e TikTok, mas pretendemos trabalhar no sentido de tornar esta presença

mais visível e dinâmica, partilhando as atividades efetivamente exercidas

pela Associação, de forma a que a nossa missão chegue cada vez mais

longe e se torne conhecida do público em geral.
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