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BALANÇO DO APOIO SOCIAL PRESTADO NO ANO DE 2021 

 

O ano de 2021 foi um ano bastante intenso e desafiante para todos nós.  

Vivemos tempos difíceis e a Associação Mãos Unidas P. Damião procurou reinventar-se de forma 

a encontrar respostas que conseguissem minimizar o impacto que a pandemia COVID 19 deixou 

nas famílias mais fragilizadas.  

Apraz-nos dizer que, só com um forte trabalho em equipa e foco naquela que é a nossa principal 

missão, foi possível chegar a quem mais precisa. 

Procurámos prestar um apoio de proximidade numa situação que é de emergência social, 

através da atribuição de bens essenciais, como alimentos, produtos de higiene e medicamentos. 

Prestámos este apoio, através das nossas zonas de intervenção mais direta, Lisboa e Vale do 

Tejo, Carregal do Sal e Santa Comba Dão. 

Com a contribuição dos nossos benfeitores, uma parceria com a empresa de distribuição 

alimentar Pingo Doce, com Banco Alimentar de Viseu, Grupo SONAE, e a generosidade de alguns 

particulares, conseguimos dar assistência a mais de uma centena de famílias comprovadamente 

carenciadas, com um número generoso de alimentos e bens de primeira necessidade, como 

aqueles que aqui vos apresentamos.  

Mais do que nunca, procurámos manter um papel ativo, garantindo a resposta às inúmeras 

necessidades da população mais frágil e desprotegida que diariamente chegou até nós.  

Unimos esforços e de mãos unidas permanecemos a cuidar uns dos outros. 

 

Sara Correia e Carina Póvoas l Assistentes Sociais 
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ATIVIDADES REALIZADAS 

Durante o ano de 2021, as respostas sociais desenvolvidas a nível nacional, foram otimizadas 

por meio da intervenção social realizada pelos Polos do Carregal do Sal, de Santa Comba Dão e 

da Sede, enquadrados no Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social. 

No Polo de Carregal do Sal, deu-se ainda seguimento às atividades relacionadas com o Projeto 

“Ateliê Mãos Unidas”, “Loja Social” e à disponibilização de consultas de Terapia da Fala e Apoio 

Psicológico junto da comunidade local.  

No que se refere à Sede da Associação, para além do já referido, deu-se continuidade a projetos 

como “Casos de Vida” e “Banco de Ajudas Técnicas”. 

Ainda neste ano, como forma de combater a vulnerabilidade das famílias com maior carência 

económica, iniciou-se um apoio a nível de medicação, resultado de uma parceria entre a 

Associação Mãos Unidas e a Dignitude “Programa Abem” permitindo assim, disponibilizar esta 

reposta a utentes acompanhados tanto na Sede como nos Polos, proporcionando-lhes o acesso 

gratuito a medicamentos. 
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POLO CARREGAL DO SAL 

No ano de 2021 o Polo de Carregal do Sal assumiu, à semelhança dos anos transatos, a gestão 

centralizada na angariação e distribuição de bens de primeira necessidade no concelho de 

Carregal do Sal, sendo a entidade de referência para apoio em bens de primeira necessidade no 

concelho. 

O trabalho em rede e a articulação entre as entidades concelhias foi reforçado, recebendo as 

referenciações de famílias que solicitam apoio alimentar, bens de primeira necessidade e apoio 

em medicação. 

De forma a angariar verbas para apoiar os apoios às famílias, a Loja Social continuou aberta à 

comunidade, promovendo a venda de vestuário em segunda mão em troca de donativos e/ou 

alimentos não perecíveis. 

1. SAAS 

 

Serviço de atendimento e o acompanhamento de pessoas e famílias em situação de 

vulnerabilidade, exclusão e emergência social na zona de Carregal do Sal. 

 

Famílias apoiadas com bens de 
primeira necessidade 

Número total de pessoas 

38 89 

 

Famílias apoiadas com  
medicação 

Número total de pessoas 

15 31 

 

 

 

 

 

Alimentos/Produtos doados Quantidade 

Leite 1617 

Bolachas 1064 

Cereais 251 

Arroz 518 

Massa 796 

Enlatados (feijão, grão, atum, salsichas, etc.) 3319 

Azeite/Óleo 290 

Farinha/Açúcar 306 

Produtos de higiene/limpeza 335 

Bananas 500kg 

Outros 767 
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2. Ateliê Mãos Unidas - Centro de Estudos 

 

O Centro de Estudos proporciona um conjunto de atividades lúdicas e pedagógicas 

destinadas às crianças do 1º e 2º ciclo de escolaridade potenciando as suas capacidades 

cognitivas, sociais e pessoais em salas de estudo partilhado. 

 

Ano letivo Total de inscrições 

2020/2021 19 crianças 

 

 

 

3. Consultas de Psicologia e Terapia da Fala 

O Polo de Carregal do Sal disponibilizou a toda a comunidade local, um serviço de 

apoio psicológico e de terapia da fala. 

 

 

 

 

 

(*do 16 de julho ao 31 de dezembro a Terapeuta da Fala esteve de baixa de gravidez 

de risco e licença de maternidade). 

 

 

4. Loja Social 

 

A Loja Social é uma resposta do Polo de Carregal do Sal com o objetivo de suprir as 

necessidades imediatas de famílias comprovadamente carenciadas através da 

atribuição gratuita de bens às famílias inscritas e acompanhadas por esta instituição ou 

às famílias em situação de vulnerabilidade económica identificadas e encaminhadas 

pelas Instituições parceiras. 

 

Para a prossecução dos seus fins, a Loja Social dispôs dos seguintes bens: 

 

a) Têxteis/ vestuário  

b) Acessórios/ Calçado; 

c) Brinquedos/ Material didático 

d) Entre outros. 

 

A comunidade em geral pode beneficiar de alguns dos bens disponíveis contribuindo 

com pequenos donativos, que se puderam refletir sobre a forma de géneros 

alimentares, sendo que os fundos angariados foram aplicados nas atividades do Polo de 

Carregal do Sal, nomeadamente na aquisição de bens de primeira necessidade e no 

pagamento dos medicamentos das famílias beneficiárias. 

 

Nº de consultas Psicologia Nº de consultas Terapia da Fala 

0 47 (janeiro a julho)* 
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POLO SANTA COMBA DÃO 

1. SAAS 

 

Serviço de atendimento e o acompanhamento de pessoas e famílias em situação de 

vulnerabilidade, exclusão e emergência social na zona de Santa Comba Dão. 

 

Famílias apoiadas com bens de 
primeira necessidade 

Número total de pessoas 

20 45 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Famílias Apoiadas  Total Pessoas Apoiadas 

33 83 

Total de donativos Valor angariado 

145 1702,60€ 

Alimentos/Produtos doados Quantidade 

Leite 1724 

Bolachas 836 

Cereais 83 

Arroz 457 

Massa 671 

Enlatados (feijão, grão, atum, salsichas, etc.) 852 

Azeite/Óleo 242 

Farinha/Açúcar 341 

Produtos de higiene/limpeza 343 

Outros 2204 

iogurtes 1439 

Ovos 1943 

Pão 5094 

Carne 46,00kg 

Frutas e vegetais 45,80kg 

Refeições Prontas 62,317kg 
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SEDE 

O ano de 2021, foi um ano particularmente atípico e difícil. Vivemos imersos numa pandemia 

que nos trouxe múltiplos novos desafios a que nos tivemos de adaptar enquanto IPSS, tanto a 

nível dos nossos modelos de funcionamento, como naquela que é a nossa principal missão: 

servir os mais vulneráveis e esquecidos pela sociedade. 

Adoptando todas as medidas que nos foram sendo recomendadas pela Direção Geral da Saúde, 

tivemos de nos reinventar de forma a garantir o apoio e assistência aos nossos utentes em 

situação de maior fragilidade e em risco de exclusão e isolamento. 

Tendo em conta o registo de um aumento significativo do número de situações que precisam 

de apoio, adotámos as medidas necessárias, recorrendo ao nosso fundo de emergência social.  

De forma a não deixar ninguém desamparado, criámos uma parceria com o Grupo Sonae, que 

nos auxiliou de forma gratuita em entregas de cabazes alimentares junto das nossas famílias, 

garantindo assim o acesso a bens de primeira necessidade, sem colocar em risco a saúde de 

cada um. 

Foi possível contar também, com a colaboração da Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação da 

Amadora, e com a AIIC - Associação de Imprensa de Inspiração Cristã, na disponibilização de 

máscaras cirúrgicas que pudemos distribuir junto das famílias que acompanhamos com crianças 

portadoras de doenças crónicas complexas. 

Posteriormente, com a preciosa ajuda de uma voluntária, pudemos confecionar máscaras 

sociais com filtro TNT reutilizáveis, que distribuímos junto de todos os nossos utentes, bem 

como, frascos de gel desinfetante que generosamente nos foram doados pela Empresa Pedrada 

Tattoo Supplies 

 

1. SAAS 

 

Serviço de atendimento e o acompanhamento de pessoas e famílias em situação de 

vulnerabilidade, exclusão e emergência social na zona de Lisboa e Vale do Tejo. 

 

Famílias apoiadas com bens de 
primeira necessidade 

Número total de pessoas 

35 95 
  

Famílias apoiadas com  
medicação 

Número total de pessoas 

13 33 

 

Alimentos/Produtos doados Quantidade 
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2. Projeto Casos de Vida 

 

Projeto de apoio a crianças com idades entre os 0 e os 17 anos, com paralisia cerebral 

e/ou doenças raras, tendo por objetivo dar resposta às necessidades específicas de 

cada caso, por via do acesso a bens e serviços de saúde. 

 

 

 

 

Leite 2544 L 

Bolachas 588 unid. 

Cereais 528 unid. 

Arroz 756 unid. 

Massa 1200 unid. 

Enlatados (feijão, grão, atum, salsichas, etc.) 1 536 unid. 

Azeite/Óleo 228 unid. 

Farinha/Açúcar 576 unid. 

Frutas e legumes 1 548 Kg 

Ovos 3 276 unid. 

Carne/Peixe 1 056 Kg 

Produtos de higiene/limpeza 876 unid. 

Outros 936 unid. 

Projeto Casos de Vida Total 

 
Nº de crianças apoiadas 

 

 
21 

Apoios atribuídos Total 

Nº de sessões de fisioterapia: 283 

Nº de sessões de terapia da fala: 36 

Nº de sessões de terapia ocupacional: 20 

Nº de sessões de “Kinesio Taping”: 9 

Nº de sessões de Padovan: 25 

Nº de sessões de Neuropsicologia: 1 

Nº de sessões de Psicomotricidade: 7 
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3. Banco de Ajudas Técnicas 

 

O “Banco de Ajudas Técnicas” é um projeto que se destina a apoiar cidadãos com 
dependência permanente ou temporária, com o objetivo de melhorar a sua qualidade 

de vida e os cuidados que lhes são prestados através da cedência de equipamentos 

indispensáveis à sua autonomia e integração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terapia Intensiva 1 

Mensalidade Escola: 9 

Cabazes alimentares: 65 

Calçado Ortopédico: 2 

Óculos: 1 

Descanso Cuidador: 1 

Bicicleta Adaptada: 1 

Medicamentos (receitas médicas): 5 

Algálias e sacos: 102 

Outros (ex: fraldas, toalhitas): 150 

Ajudas técnicas atribuídas Total 

Cama articulada: 1 

Cadeira de banho giratória: 3 

Cadeira de rodas: 1 

Colchão para cama articulada: 1 
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JORNAL MÃOS UNIDAS 

Durante o ano de 2021, o Jornal Mãos Unidas foi elaborado em conjunto com a equipa da Sede 

e Polos, sob a coordenação da Assistente Social da Sede Sara Correia contribuindo para uma 

renovação da imagem do jornal, tornando-o mais atrativo não só a nível visual, como de 

conteúdos. O jornal continuou a apresentar secções fixas, com temas de maior interesse, tais 

como “Espaço Saúde e Bem-Estar”, “Espaço Sociedade”, “Espaço Efemérides”, “Espaço 
Testemunhos” e “Espaço A Nossa Missão”. 

 

Ano Nº Edição Mês Tema de Destaque 

VII 

61 Janeiro/Fevereiro 2021 “Que seja o amor o que nos move” 

62 Março/Abril 2021 “Todo o amanhecer é um recomeço” 

63 Maio/Junho 2021 “A esperança é a vida em colorido” 

64 Julho/Agosto 2021 
“O desperdício da vida está na prudência 

egoísta que nada arrisca…” 

65 Setembro/Outubro 2021 
“Com amor, a mudança nunca é um 

problema” 

66 Novembro/Dezembro 2021 
“Natal, tempo para deixar brilhar a luz dos 

nossos corações” 

 


