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Sumário Técnico (Parte A) 

 

  

Identificação do 
Projeto/Programa/Protocolo 

Programa de Apoios Psicoterapêuticos 2018 

CMC - Unidade orgânica 
responsável 

Divisão de Promoção da Saúde do Departamento de 
Habitação e Desenvolvimento Social 

CMC -Equipa Técnica DIPS 

Objetivo Estratégico para o 

qual concorre 

 

Período a que respeita o 

Relatório 

Ano letivo 
_____/______ 

Ano civil 
_______ 

De  
01/01/2018 a 
31/12/2018 

Identificação da Parceria 

Associação de Beneficência Luso Alemã (ABLA); Academia 

Portuguesa Psicologia e Teatro; Fundação AJU Jerónimo 
Usera; Clube Gaivotas da Torre; A Barragem - Fundação 
Portuguesa para o Estudo, Prevenção e Tratamento das 
Dependências; SER+ Associação Portuguesa para a 

Prevenção e Desafio à Sida; Fundação O Século; Centro 
Comunitário da Paróquia de Carcavelos; CERCICA; Associação 

de Apoio Social de Nossa Senhora da Assunção; Centro 
Paroquial do Estoril; Associação Prevenir; Cruz Vermelha 
Portuguesa – Delegação de Cascais 

Publico Alvo (tipologia e nº) 
Munícipes do Concelho de Cascais com necessidade de acesso 
a respostas terapêuticas da área da Psicologia e em situação 
de vulnerabilidade económica 

Localização da ação 
(Freguesia, espaço físico) 

Concelho Cascais 

Metas definidas 

Garantir o acesso dos munícipes do concelho de Cascais com 
vulnerabilidade psicológica, social e económica a apoios 

psicoterapêuticos nomeadamente: 
 90 Acompanhamentos Psicológicos 

 20 Terapia Familiar 

Resultados alcançados 
Realizados a 31 de dezembro 2018: 

 133 Acompanhamentos Psicológicos 

 25 Terapia Familiar 

Execução financeira 

Origem do Financiamento Investimento 

Programado Executado 

(I) 

Publico 

CMC (II) € 53.560,00 € 53.560,00 

   

   

   

Privado 

Beneficiários A. 
Psicológico 

€ 2.128,00 €  

Beneficiários 
Terapia Familiar 

€ 250,00 €  

   

   

Total € 55.938,00 €  

Investimento total 
executado por beneficiários 

(I / total de beneficiários) 

€  

Investimento CMC 
executado por beneficiários 
(II/ total de beneficiários) 

€  
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Relatório (Parte B) 
 

 

Enquadramento e objetivos 
 

O Programa de Apoios Psicoterapêuticos (PAP) em implementação desde junho de 

2013, pretende garantir a igualdade de acesso dos munícipes do concelho de Cascais 

em situação de vulnerabilidade social e económica e/ou com rendimento per-capita 

inferior ao salário mínimo nacional a serviços de Apoio Psicoterapêutico, 

nomeadamente: 

 Acompanhamento Psicológico; 

 Terapia Familiar e Intervenção Sistémica; 

Através do apoio financeiro a instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) 

sediadas ou com intervenção no concelho de Cascais, e mediante o cumprimento 

de critérios técnicos e logísticos demonstrativos de qualidade por parte destas 

IPSS’s a CMC garante que os munícipes acedem a serviços especializados na área 

da promoção e intervenção em saúde mental. 

 

 

Ações concretizadas 

 

 

DHS/DIPS 

 

 Definição do processo de candidatura ao Programa de Apoios 

Psicoterapêuticos (PAP) 2018 através da realização de reuniões com a 

participação das Instituições Particulares de Solidariedade Social concelhias 

com prestação de serviços psicoterapêuticos de Apoio Psicológico e Terapia 

Familiar e Intervenção Sistémica. Integração de alterações na candidatura de 

acordo com propostas realizadas nas reuniões de monitorização da execução 

do PAP 2017; 

 Proposta e aprovação em Reunião de Câmara da Candidatura ao PAP 2018 e 

dos seus instrumentos: Ficha de candidatura; Grelha de caracterização dos 

beneficiários; Modelos de Relatórios de Avaliação;  

 Abertura do processo de candidatura ao PAP 2018 para todas as Instituições 

Particulares de Solidariedade Social (sem fins lucrativos) com respostas de 

Apoio Psicológico e Terapia Familiar e Intervenção Sistémica; 

 Constituição de processos individuais das entidades que se candidatam; 

 Análise das candidaturas para aferição das condições de resposta das 

entidades aos apoios previsto no âmbito do PAP 2018 e de acordo com os 

critérios estabelecidos pelo programa, nomeadamente: 

 Cumprimento dos requisitos técnicos – Licenciatura em 

Psicologia; Inscrição na Ordem dos Psicólogos Portugueses; 

Comprovativo de Formação em Terapia Familiar e Intervenção 

Sistémica para os Terapeutas Familiares; Comprovativo de 

supervisão clínica para os Terapeutas Familiares; 

 Nº de psicólogos propostos para cada valência/tipologia de 

apoio; 
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 Vínculo laboral com a entidade; 

 Candidatura a valência previamente existente como resposta 

na entidade; 

 Cobertura territorial concelhia;  

 Acessibilidade dos munícipes; 

 Nível de cumprimento do Programa de Apoios Psicoterapêuticos 

2017 no que respeita ao nº de vagas preenchidas/por 

preencher e saldo financeiro disponível; 

 Proposta a Reunião de Câmara dos apoios financeiros a atribuir a cada 

instituição; 

 4 Reuniões de acompanhamento, monitorização e avaliação; 

 Relatório Final da Execução do Programa de Apoios Psicoterapêuticos do ano. 

 

 

Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) 

 

 Implementação do PAP 2018 através da prestação dos serviços de apoio 

psicoterapêutico nas diversas variantes; 

 Preenchimento dos instrumentos do Programa – Ficha de Caraterização dos 

beneficiários e Relatório Anual da Execução do Programa (PAP) na entidade 

por resposta prestada; Ficha de monitorização e atualização da execução; 

 Relatório de Avaliação do Programa de Apoios Psicoterapêuticos anual e 

devolução à DIPS do DHS atempadamente.  

 

 

Resultados 

 

Beneficiaram dos apoios psicoterapêuticos disponibilizados pelo PAP 2018, 133 

indivíduos e 25 famílias com a seguinte distribuição por resposta psicoterapêutica: 

Acompanhamento psicológico:133 munícipes 

- 37 Crianças 

- 20 Jovens 

- 76 Adultos 

 

Terapia Familiar e Intervenção Sistémica: 25 agregados familiares (residentes no 

Concelho). 

- 19 Crianças 

- 9 Jovens 

- 46 Adultos 

 

 

Entidades 

Acompanhamento Psicológico - 
16 Sessões 

Terapia Familiar – 10 
sessões 

Atribuído Executado Atribuído Executado 

ABLA 12 14 - - 

A Barragem 8 17 3 8 

AISA 3 7 - - 
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Ass. Prevenir 4 5 - - 

CERCICA 8 16 4 2 

CCPC 8 8 3 4 

CPE 6 10 2 4 

CGT 8 12 4 1 

CVP 6 8 - - 

Fundação AJU 6 7 4 6 

Fundação O Século 3  10 - - 

P & T 10 10 - - 

SER + 8 9 - - 

Total 90 133  20 25 

 

 

Os objetivos propostos para o PAP 2018 de vagas para 90 indivíduos e 20 famílias 

foram ultrapassados. Todas as entidades que integraram o PAP 2018 cumpriram o 

nº mínimo de munícipes que lhes foram atribuídos e algumas ultrapassaram. 

Relativamente à resposta Acompanhamento Psicológico realça-se a execução da 

Fundação “A Barragem”, da CERCICA e da Fundação “O Século”. No entanto estes 

números são consequência destas entidades terem vagas de anos anteriores para 

disponibilizar e apresentarem capacidade durante 2018 de as preencher. Não 

refletem por isso, o nº de beneficiários que completou a sua terapia, os que a mantêm 

e os que a abandonaram por motivos vários.  

Aqui está principalmente, refletido o resultado quantitativo do Programa por vagas 

(nº de pessoas mínimo atribuído a cada entidade e que se integra no 1º escalão do 

rendimento per-capita) e não por nº de sessões e forma de saída do processo 

psicoterapêutico. 

 

Realizaram-se quatro (4) reuniões de acompanhamento e monitorização da 

implementação deste programa com as entidades: a 16 de janeiro, 4 de abril, 13 de 

julho e 26 de outubro. Realizaram-se igualmente reuniões com um nº restrito de 

instituições que por impedimentos internos não puderam participar em alguma das 

4 reuniões gerais propostas e realizadas.  

 

Em outubro foi solicitado a todas as entidades via correio eletrónico o preenchimento 

de um instrumento de monitorização da execução para uma melhor perceção e 

atribuição de vagas para o PAP 2019.  

 

 

Impactes 

 

Nas reuniões de acompanhamento e monitorização e nos relatórios institucionais 

foram apresentados, pelas entidades, o nº de utentes abrangidos até à data por 

resposta prestada, e também as potencialidades e constrangimentos com que se 
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confrontam diariamente relativamente ao próprio programa (Procedimentos 

refletidos na Candidatura) e à sua implementação junto da população alvo a que se 

destina – agregados familiares em situação de vulnerabilidade económica e com 

algum tipo de fragilidade psicológica por vicissitudes e acontecimentos traumáticos 

do quotidiano. 

 

Apresentam-se as principais potencialidades: 

 A existência do Programa na sua essência. A preocupação da autarquia 

relativamente à saúde mental dos seus munícipes e a perceção da 

necessidade de garantir a equidade do acesso por parte dos munícipes a 

respostas especializadas de psicologia, próximo da sua área de residência e 

de acordo com os seus rendimentos; 

 A rede institucional resultante do Programa (conjunto de entidades 

integradas no PAP), a sua partilha de saberes e preocupações, a possibilidade 

de encaminhamento dentro da própria rede de acordo com o tipo de resposta 

necessário após a 1ª consulta/triagem da situação clínica; 

 A articulação com os serviços de saúde em geral e da saúde mental em 

particular. Esta articulação é mais ágil.  

 A flexibilidade e permeabilidade deste Programa em permitir alterações no 

nº de vagas/sessões/financiamento entre as respostas numa mesma 

instituição no seu decorrer de acordo com a procura e necessidades sentidas 

pelas entidades prestadoras dos serviços a todo o momento; 

Principais constrangimentos: 

 O nº de sessões por utente - As entidades continuam a referir que a limitação 

do nº de sessões por utente dificulta a utilização das metodologias de 

intervenção psicológica específicas, o que pode ter implicações e 

consequências diretamente na qualidade da intervenção.  

 A importância das avaliações psicológicas em algumas intervenções ou 

processo terapêuticos para apoio ao diagnóstico e por isso a necessidade de 

voltar a integrar esta tipologia no próximo programa.  

 

Importa realçar que a implementação do PAP em 2018 envolveu 13 entidades, 32 

psicólogos e 10 terapeutas familiares.  

 

 

Investimento 

 

A Câmara Municipal de Cascais, através da Divisão de Promoção de Saúde (DIPS) do 

Departamento de Habitação e Desenvolvimento Social (DHS) é a Entidade Promotora 

do Programa com um investimento financeiro no ano 2018 de € 53.560,00.  
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Anexo 1 

 

Execução Programa de Apoios Psicoterapêuticos por nº de vagas atribuídas 

por resposta ano/ nº de vagas realizadas por resposta ano  

 

Nº 

vagas 

por ano 

Acompanhamento psicológico e 

psicoterapia 
Avaliação psicológica  Terapia Familiar e intervenção sistémica  
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2013_ 

2014 
0 110 110 87 23 0 50 50 24 26 0 50 50 43 7 

2015 23 80 103 77 26   0  0 7 30 37 11 26 

2016 26 80 106 111 0   0  0 26 30 56 33 23 

2017 0 80 
80 + 18* 
+ 15 = 

113 

127 0   0  0 23 25 
48 – 10* = 

38 
36 2 

2018 0 90 
90 + 5 = 

95 
133 0   0  0 2 20 22 25 0 

2019  115 115    50 50    30 30   

 Resposta cessada no Programa de Apoios Psicoterapêuticos 2014-2015 – Transferência de sessões e 

verbas disponíveis para a resposta de Acompanhamento Psicológico. no PAP 2015. * Transferência de 

verba de Terapia Familiar para Acompanhamento Psicológico 

Desde o início do Programa de Apoios Psicoterapêuticos foram disponibilizadas verbas 

para o financiamento de 473 vagas em Acompanhamento Psicológico (50 das 

quais para psicoterapias - resposta que também cessou no fim do PAP 2014 e na qual 

aqui aparece com o acompanhamento psicológico no ano 2013-2014) no 1º escalão 

e foram beneficiados 535 munícipes.  

Relativamente à Terapia Familiar foram disponibilizadas verbas para a prestação 

da resposta a 145 agregados familiares enquadrados no 1º escalão, máximo do apoio 

financeiro por consulta, e foram beneficiados 148 agregados.  

Estes dados têm em consideração a transferência de verba da resposta de Terapia 

Familiar para a resposta Acompanhamento Psicológico solicitado por algumas 

entidades e autorizado superiormente que permitiu o aumento do nº de vagas. Esta 

transferência permitiu responder de forma mais célere e imediata a solicitações 

diretas de munícipes ou indiretamente de outras entidades.  

No PAP 2019, atualmente em fase de implementação, foram disponibilizadas 115 

vagas de Acompanhamento Psicológico e 30 vagas de Terapia Familiar. Voltou a ser 

introduzida a Avaliação Psicológica mas unicamente com a função de apoio ao 

diagnóstico diferencial para a intervenção. 
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Anexo 2 

 

Caraterização dos beneficiários do PAP - Acompanhamento Psicológico 

 

Agregado Familiar 

1 pessoa 
31 

2 pessoas 
37 

3 pessoas 
31 

4 pessoas 
27 

5 ou + pessoas 
7 

 

Durante 2018 tiveram acesso a esta resposta principalmente agregados constituídos 

por 2 pessoas logo seguido por agregados constituídos por 3 pessoas e isolados 

correspondendo a cerca de 74% dos beneficiários.  

Género Grupo etário 

Masculino Feminino 0-6 7-12 13-18 19-30 31-45 46-64 > 65 

41 92 10 29 20 12 34 26 2 

 

Foram maioritariamente mulheres que beneficiaram de acompanhamento psicológico 

(69%) e munícipes no grupo etário entre os 31 e 45 anos (25,6%). É de realçar a 

fraca procura deste apoio por parte do público com mais de 65 anos e que poderá 

resultar de alguma falha na divulgação deste Programa em locais de referência como 

as farmácias e centros de dia ou de convívio.  

Estado civil 

Solteiro Casados/união de facto Separados/divorciados Viúvo 

93 15 25 0 

 

Os(as) solteiros(as) representam cerca de 70% dos beneficiários deste apoio. 

Escolaridade 

Sem 
escolaridade 

1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo 
Ensino 

Secundário 
Ensino 

Profissional 
Freq 

Universitário 
Grau 

Universitário 

13 27 20 30 23 4 4 12 

 

Uma percentagem significativa tem habilitações abaixo ou ao nível do 9º ano ou 3º 

ciclo do ensino básico (cerca de 68%). 
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Situação Laboral 

Estudante/formação 
profissional  

Empregado a 
tempo parcial  

Empregado a 
tempo inteiro 

Desempregado 
há menos de 1 

ano 

Desempregado há 
mais de 1 ano 

Reformado 

63 11 17 6 32 3 

 

Cerca de 47% dos beneficiários são estudantes e 24% desempregados de longa 

duração 

Fontes de Rendimento  

Trabalho Reforma/Pensão RSI 
Subsídio de 
Desemprego 

Outros 

64 5 24 8 32 

 

Cerca de 48% tem como fonte de rendimento o vencimento profissional, 18% 

beneficiam da prestação do Rendimento Social de Inserção e 24% (nº = 32) poderão 

ter outras fontes de rendimento ou não apresentar qualquer rendimento. A diferença 

entre o nº de empregados a tempo inteiro e a tempo parcial (nº igual a 28) e o nº 

de pessoas com rendimento de trabalho (nº igual a 64) resulta do nº de crianças e 

jovens que frequentam o ensino obrigatório beneficiários diretos da resposta mas 

cujo rendimento considerado é o do agregado familiar.  

Escalões  

1º 2º  3º 

93 28 12 

 

Os agregados familiares e/ou os beneficiários diretos enquadram-se 

maioritariamente no 1º escalão de rendimentos a que corresponde uma maior 

contribuição por parte da CMC. Reforça-se que é a este grupo alvo que pretendemos 

garantir um acesso equitativo a respostas de apoio psicoterapêutico que nas clinicas 

privadas apresentam valores a que estas pessoas/famílias não têm capacidade 

financeira para aceder. 

Origem da sinalização 

Própria instituição Próprio ou familiar 
Outras instituições 

parceiras do Programa 
Hospital/Centros 

de Saúde 
Outras instituições da 

Freguesia 

36 38 20 13 30 

 

Geralmente é o próprio ou um familiar, principalmente quando menor, a perceber a 

necessidade e interesse em solicitar o apoio psicológico. 
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Ponto de situação do Processo Psicoterapêutico 

Acomp. 

Psicológico 

concluído 

Desistência 

do próprio 

Fim do processo 

por ultrapassar 

as sessões 

financiadas 

Encaminhado 

para outra 

instituição de 

saúde 

Outros 

Em processo psicoterapêutico 

PAP 
Pro-bono para 

os beneficiários 

Outro 

financiamento 

(CPCJ/ ECJ) 

Particular 

48 16 7 7 12 38 13 0 5 

 

Concluíram o seu Acompanhamento Psicológico 36% dos beneficiários PAP 2018. 

Cerca de 42% (56 beneficiários) mantinham o seu processo psicoterapêutico em 

janeiro 2019 quer através do próprio programa (68% ou 38 pessoas em 56), quer 

em pro-bono (23% ou 13 pessoas em 56) e ainda assumindo os custos deste 

processo (9% ou 5 beneficiários dos 56). 

Ponto de situação do Processo Psicoterapêutico 2017 (127 munícipes) 

Acomp. 

Psicológico 

concluído 

Desistência 

do próprio 

Fim do processo 

por ultrapassar 

as sessões 

financiadas 

Encaminhado 

para outra 

instituição de 

saúde 

Outros 

Em processo psicoterapêutico 

PAP 

Pro-bono para 

os 

beneficiários 

Outro 

financiamento 

(CPCJ/ ECJ) 

Particular 

52 15 12 2 16 4 12 0 8 

 

A atualização do ponto de situação do processo psicoterapêutico de 

Acompanhamento Psicológico relativamente ao desenvolvimento do PAP 2017 

permite-nos perceber que cerca de 41% dos beneficiários (52) tinham concluído o 

seu processo. Das 127 pessoas que beneficiaram deste apoio 15 (12%) desistiram e 

12 (9%) não conseguiram terminar o seu processo de acompanhamento por não 

terem capacidade financeira para continuar após atingir o nº máximo de sessões 

financiadas pelo PAP ou por terem recusado continuar pró-bono. Em dezembro de 

2018 cerca de 19% dos beneficiários (24) mantinham o seu processo de 

Acompanhamento Psicológico através do PAP (17% ou 4 em 24), em pro-bono (50% 

ou 12 em 24) ou em particular (33% ou 8 em 24). 
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Caraterização dos beneficiários - Terapia Familiar e Intervenção Sistémica 

 

Agregado Familiar 

1 pessoa 1 

2 pessoas 7 

3 pessoas 6 

4 pessoas 7 

5 ou + pessoas 4 

 

 

Género Grupo etário 

Masculino Feminino 0-6 7-12 13-18 19-30 31-45 46-64 > 65 

34 40 5 15 8 10 23 10 3 

 

São maioritariamente constituídos por pessoas do sexo feminino e o grupo etário 

mais representado é o que varia entre os 31-45 anos. Nesta resposta estão pouco 

envolvidos elementos dos agregados com menos de 6 anos e mais de 65 anos. 

Estado civil 

Solteiro Casados/união de facto Separados/divorciados Viúvo 

44 24 6 0 

 

Os(as) solteiros(as) e casados(as)/união de facto estão com maior representação. 

Escolaridade 

Sem 
escolaridade 

1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo 
Ensino 

Secundário 
Ensino 

Profissional 
Freq 

Universitário 
Grau 

Universitário 

5 12 12 11 21 1 1 7 

 

Os elementos dos agregados envolvidos têm maioritariamente habilitações escolares 

até ao ensino secundário (cerca de 87%). 

Situação Laboral 

Estudante/formação 
profissional 

Empregado a 
tempo parcial 

Empregado a 
tempo inteiro 

Desempregado há 
menos de 1 ano 

Desempregado 
há mais de 1 ano 

Reformado 

27 4 23 6 11 0 

 

As famílias beneficiárias são constituídas por estudantes e por sujeitos empregados 

a tempo inteiro principalmente.  
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Fontes de Rendimento 

Trabalho Reforma/Pensão RSI Subsídio de Desemprego Outros 

23 0 6 1 3 

 

A principal fonte de rendimento das famílias resulta do vencimento do trabalho. 

Escalões 

1º 2º 3º 

17 7 1 

 

Cerca de 68% das famílias integram o 1º escalão de rendimentos. 

Origem da sinalização 

Própria 
instituição 

Próprio ou 
familiar 

Outras instituições 
parceiras do Programa 

Hospital/Centros de 
Saúde 

Outras instituições 

8 9 6 2 5 

 

Os serviços de saúde concelhios são as entidades que menos sinalizam agregados 

familiares para esta resposta. 

Ponto de situação do Processo Psicoterapêutico 

Terapia 

Familiar 

Concluída 

Desistência 

do próprio 

Fim do 

processo por 

ultrapassar as 

sessões 

financiadas 

Encaminhado 

para outra 

instituição de 

saúde 

Outros 

Em processo psicoterapêutico 

PAP 

Pro-bono 

para os 

beneficiários 

Outro 

financiamento 

(CPCJ/ ECJ) 

Particular 

11 2 0 0 1 7 4 0 0 

 

Das 25 famílias que beneficiaram de Terapia Familiar e Intervenção Sistémica no 

âmbito do PAP até 31 de dezembro de 2018, 11 (44%) concluíram o seu processo 

terapêutico. Cerca de 28% ainda se mantêm em Terapia Familiar através do PAP (nº 

igual a 7 agregados) e 16% (4 agregados) continuam o seu processo terapêutico 

com os custos financeiros assumidos pelas entidades. 

Ponto de situação do Processo Psicoterapêutico 2017 (36 agregados) 

Terapia 

Familiar 

concluída 

Desistência 

do próprio 

Fim do 

processo por 

ultrapassar as 

sessões 

financiadas 

Encaminhado 

para outra 

instituição de 

saúde 

Outros 

Em processo psicoterapêutico 

PAP 

Pro-bono 

para os 

beneficiários 

Outro 

financiamento 

(CPCJ/ ECJ) 

Particular 

22 5 0 1 1 3 3 0 0 

 

Seguindo o que foi solicitado às instituições com a resposta de Acompanhamento 

Psicológico também se solicitou a mesma atualização ou ponto de situação da 

prestação da resposta de Terapia Familiar do ano de 2017 já em 2018. Durante o 

ano de 2017 iniciaram Terapia Familiar 36 agregados familiares. A atualização 

permite perceber que 22 agregados (61%) concluíram o seu processo e 6 (16%) 

ainda mantinham a sua Terapia em janeiro 2019.  
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Avaliação Qualitativa Expressa pelas Entidades  

 

Entidades Avaliação Qualitativa 

ABLA 

Das 14 pessoas apoiadas pelo PAP, 12 encontravam-se no Escalão 1, revelando que a população que recorre 
ao serviço apresenta uma elevada fragilidade económica. Assim sendo, o PAP constitui uma oportunidade 
que garante o acesso a aconselhamento psicológico a uma população que, de outra forma, teria dificuldade 
em obtê-lo.  
A maioria das pessoas acompanhadas reside nas Freguesias de S. Domingos de Rana e União das 
Freguesias de Parede-Carcavelos. O facto de a ABLA disponibilizar gabinetes de atendimento em ambas as 
freguesias, constitui uma mais-valia na acessibilidade dos beneficiários ao serviço.  
De referir que foi autorizado pela CMC um novo apoio PAP (+ 16 sessões) para uma jovem que tinha sido 
acompanhada pelo PAP anteriormente. 
À data, contabilizam-se 3 processos com acompanhamento psicológico a decorrer, sendo que se prevê que 

as sessões em falta sejam concretizadas brevemente. 

A Barragem 

Acompanhamento Psicológico - Maioritariamente adultos do sexo feminino (13) dos quais 5 a viver sós. 
Registe-se que os quatro homens acompanhados residem sós. Todos com redes familiares ou de pessoas 
significativas muito frágeis. As sinalizações foram feitas, em seis situações, por serviços da CMC (DIIS e 
Divisão de Empregabilidade), 2 situações pelo Centro de Saúde, duas pela DGRSP, duas pela CPCJ, quatro 
por IPSS do Concelho e uma pela Fundação, com autorização prévia da DIPS visto decorrer intervenção 
em Terapia Familiar em simultâneo. 
Situações relacionadas com o luto resultante da perda de alguém ou de relação significativa, perda de 
emprego ou desemprego de longa duração, comportamentos violentos, depressão, ansiedade, foram 
maioritariamente os problemas identificados. Grande parte exigiu uma articulação com os médicos de 
família, psiquiatria e outros serviços de intervenção social da CMC/outros, DGRSP, Divisão de 
Empregabilidade.  
Terapia Familiar – Em 2018 verificamos que das 8 novas famílias, 3 têm os pais separados, em 2 delas 
com situação económica crítica, com ocorrência de grande conflitualidade conjugal e parental, numa delas 
com violência doméstica com condenação. Estas famílias foram referenciadas pelo Tribunal, pela ECJ e a 
outra por iniciativa de familiar. Referir que nestes casos as crianças/adolescentes envolvidas estão a ser 
acompanhadas individualmente em psicologia, no hospital ou outros serviços. Em 2 casos a intervenção 
centra-se nas competências parentais e comunicação. Em 3 das outras famílias, a origem da referenciação 
esteve em 2 IPSS parceiras do PAP e na CMC/DIIS, relacionaram-se com problemas de comportamento 
dos filhos e competências parentais. Por último, nas 2 outras famílias, o conflito conjugal foi o problemas 
central e numa delas, identificada a dependência de substâncias psico ativas. Uma referenciada pelo Centro 
de Saúde/MF e outra pela equipa RSI. 
Numa destas novas famílias o acompanhamento é realizado nas instações da CMC em Trajouce em horário 
pós laboral. 
A intervenção com estas famílias exigiu uma estreita articulação com os serviços referenciadores mas 
também com as respostas em saúde, contexto escolar e apoios sociais necessários.  

AISA 

Atendemos 7 clientes em 2018. Para o ano de 2018 transferimos o valor de 2552€, correspondentes a 88 
sessões de Acompanhamento Psicológico relativo a 2017, o que permitiu assegurar mais 4 clientes. 
Considera-se que as sessões atribuídas não foram suficientes para a conclusão do processo terapêutico, e 
a maioria dos clientes necessitariam de mais tempo de acompanhamento. Sabe-se também que, talvez por 

razões económicas, não integraram outra resposta. 
Este ano existiu uma maior procura, sendo que foi esgotada a verba em saldo, sobram apenas 10 sessões 
para um cliente que está em processo de acompanhamento. 
No caso das desistências, as sessões em saldo, foram rentabilizadas na totalidade para outros clientes, 
nomeadamente a extensão de sessões para 2 clientes, de acordo com a gravidade da situação. 
Foi uma mais-valia, a realização das sessões nas instalações de outro parceiro (Amoreira) pois permitiu o 
acompanhamento de mais 2 clientes, aumentando assim a nossa área de abrangência. 
Será importante apostar na divulgação deste apoio. 
Contínua a ser vantajoso para os munícipes ter acesso a este apoio, pois os rendimentos apresentados pela 
maioria dos clientes são reduzidos. 

Ass. Prevenir 
Considero que o PAP é uma mais-valia e está a cumprir o seu objetivo de promover a igualdade de acesso, 
dos munícipes do concelho de Cascais, ao apoio psicoterapêutico 

CERCICA 

Acompanhamento Psicológico - Atendemos 21 clientes em 2018, sendo que 5 tinham iniciado o seu 
acompanhamento psicológico em 2017, razão pela qual não são caraterizados neste documento. Estes 5 
clientes terminaram o processo terapêutico no decorrer deste ano.  
Continuamos a considerar este programa uma mais-valia para os munícipes do Concelho uma vez que 
permite o acesso a apoios psicoterapêuticos a pessoas que de outra forma dificilmente os poderiam 
suportar.  
Terapia Familiar – Atendemos 4 famílias em 2018, sendo que 2 tinham iniciado a terapia em 2017, razão 
pela qual não são caraterizadas neste documento.  

CCPC Não preenchido 
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CPE 

Acompanhamento Psicológico - Consideramos como potencial a continuidade dos projetos da CMC. 
Assim, com a possibilidade de ter PAP, conseguimos mostrar o interesse da CMC em ajudar os seus 
munícipes.  
Outro ponto positivo é termos várias psicólogas com disponibilidades diferentes para se encaixarem 
melhor às necessidades dos utentes que procuram o apoio. 
Mantemos também como potencialidades a oferta de terapia familiar. 
Como constrangimentos: 
- O número limitado de sessões por apoio individual e familiar 
- A duplicação de relatórios para entregar, visto os dados já estarem no documento excel 
Propostas:  
- Supervisão grupal para os técnicos PAP 
Terapia Familiar – Este ano, que foi o segundo em que participámos no PAP, foi-nos possível continuar 
a apoiar famílias, o que é uma grande potencialidade, assim como o trabalho em rede que é possível 
fazer, com a existência de várias valências. 
Como constrangimento temos o número limitado de famílias que nos foi atribuído.  

CGT 
Á semelhança dos anos anteriores e não obstante o esforço manifestado, o nº de sessões fica numa grande 
parte das situações, aquém do necessário. 

CVP Não preenchido 

Fundação AJU 

Acompanhamento Psicológico - É com muito gosto que continuamos a desenvolver o PAP na AJU, desde 
o seu início. É visível o esforço da CMC em repensar e reformular o projecto a cada nova edição.  
No seguimento dos anos anteriores, voltamos a identificar que as pessoas que solicitam apoio psicológico 
neste gabinete, são tipicamente casos complexos, com múltiplos factores de risco, inclusive social e 
económico. Sabemos que estes factores em muito complexificam também a intervenção. Desta forma, 
apesar do esforço da CMC em aumentar o número de sessões por pessoa, o que valorizamos, as pessoas 
da edição de 2018 provavelmente irão continuar pró-bono assim que terminarem as sessões PAP, tal como 
a AJU tem feito no passado. Gostaríamos de chamar a atenção para esta realidade do Concelho, a grande 
vulnerabilidade destas pessoas, e, para o facto da AJU continuar a prestar um apoio de qualidade à 
população dos mais carenciados.  
Gostaríamos também de referir, que o facto de continuarmos a acompanhar pessoas após terminarem as 
sessões do PAP, não nos permite integrar novas pessoas com a celeridade que gostaríamos. No entanto, o 
PAP continua a ser, na nossa perspectiva, uma mais-valia no Concelho de Cascais pois permite proporcionar 
um apoio necessário à população local.  
Terapia familiar – Das 6 famílias, 2 foram sinalizadas pela CPCJC (7 pessoas) e 1 pelo Serviço de 
Pedopsiquiatria (5 pessoas). 
Durante o ano de 2018, continua-se a verificar o aumento do número de pedidos de acompanhamento 
pelas entidades parceiras (CPCJ), o que sugere um maior conhecimento e divulgação da resposta.  

Fundação O Século 

Mais um ano em que a Fundação “O Século” louva a iniciativa que levou à criação do Programa de Apoios 
Psicoterapêuticos da Câmara Municipal de Cascais e que, em muito, tem sensibilizado a comunidade para 
a questão premente da promoção da saúde mental. 
As principais potencialidades deste programa prende-se com a promoção da equidade do acesso a cuidados 
de saúde mental na comunidade local que, como sabemos, são de acesso pouco facilitado. Por conseguinte, 
consideramos, igualmente, como uma mais-valia deste programa a prevenção primária e impedimento do 
agravamento de situações de doença mental.  
O principal constrangimento, já foi em anos anteriores identificado, ou seja, o número limitado de sessões 
disponíveis para cada beneficiário do programa. Para colmatar esta fragilidade, a entidade tem optado por 
propor aos beneficiários a continuidade dos acompanhamentos psicológicos no âmbito particular. 
Desta forma, consideramos essencial, futuramente, considerar a proposta de alargamento do nº de sessões 
por beneficiário. 

P & T Não preenchido. 

SER + 

O PAP permitiu o acompanhamento a 9 beneficiário. Sentimos que estas pessoas se sentem apoiadas e 
reconhecem a importância deste apoio. 

Tem sido feita uma avaliação no sentido de integrar as pessoas, cujo pedido e, após o diagnóstico inicial, 
poderá ser respondido no número de sessões previstas, contudo, sempre que não é suficiente, a associação 
tem assegurado a continuidade da intervenção. 

 


