EDP SOLIDÁRIA INCLUSÃO SOCIAL 2016
Projeto: Museu para todos: inclusão e acessibilidades
Entidade: Fundação Arpad Szenes-Vieira da Silva
Concelho de Lisboa
A Fundação vai adaptar o Museu Arpad Szenes Vieira da Silva às necessidades de pessoas
invisuais e com visão reduzida (cerca de 2 mil visitantes por ano). O projeto prevê também
o desenvolvimento de uma exposição itinerante de consciencialização para este tema.
Projeto: Chamada para o Emprego
Entidade: Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal
Todos os concelhos dos distritos de Coimbra e de Lisboa
A ACAPO pretende dar formação a cerca de 40 pessoas com deficiência visual,
desempregadas ou à procura do 1.º emprego, habilitando-as a exercer as funções de
operador de call center.
Projeto: (D)eficiência sobre Rodas!
Entidade: Centro de Reabilitação e Integração de Coruche
Concelho de Coruche (Santarém)
A aquisição de uma viatura adaptada vai permitir transportar 25 pessoas com deficiência,
que não dispõe de soluções de transporte, para o Centro de Atividades Ocupacionais.
Projeto: Rumos
Entidade: Associação Recreativa Cultural e Social de Silveirinhos
Concelho de Gondomar (Porto)
A associação pretende equipar um espaço adequado à realização de ações de formação
sobre organização de eventos e catering. Prevê capacitar 40 pessoas com deficiência,
facilitando a sua posterior integração profissional.

Projeto: O nosso Menu
Entidade: Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de
Viana do Castelo
Concelho de Ponte da Barca (Viana do Castelo)
A APPACDM de Viana do Castelo vai equipar instalações para realizar ações de formação
em cozinha e hotelaria, destinadas a promover a integração socioprofissional de 45
pessoas com deficiência e/ou incapacidade mental.
Projeto: Mob.Com
Entidade: Associação para a Educação de Crianças Inadaptadas de Torres Vedras
Concelho de Torres Vedras (Lisboa)
A associação está a criar um espaço com materiais de apoio de baixa e alta tecnologia
destinados a pessoas com deficiência mental. O projeto inclui um treino de utilização de
novas tecnologias em articulação com as famílias e cuidadores dos cerca de 50
beneficiários previstos, bem como a criação de um serviço de empréstimo de alguns
materiais.
Projeto: Oficinas Inclusivas APPACDM
Entidade: Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de
Castelo de Paiva
Concelho de Castelo de Paiva (Aveiro)
O projeto pretende reestruturar e ampliar uma escola primária devoluta e aí criar oficinas
formativas nas áreas da costura, jardinagem, informática e restauro de móveis. Estas
oficinas visam capacitar 30 pessoas portadoras de deficiência tendo por objetivo a sua
posterior integração no mercado de trabalho.
Projeto: Tecno inclusão – tecnologia ao serviço da inclusão
Entidade: Santa Casa da Misericórdia de Montemor-o-Velho
Concelho de Montemor-o-Velho (Coimbra)
Este projeto pretende promover a inclusão de mais de 70 pessoas idosas com problemas
de comunicação e/ou memória através da utilização de tecnologia, nomeadamente de
tablets com uma aplicação específica e localizadores de GPS para pessoas com demência.

Projeto: Minuto Azul – Healthy Food on the Radio
Entidade: Associação para Investigação e Desenvolvimento da Faculdade de Medicina e
Instituto de Medicina Preventiva & Saúde Pública da Faculdade de Medicina de Lisboa
Concelho Viseu
As duas entidades vão criar um programa de rádio com e para crianças do ensino básico,
que serão selecionadas para embaixadores de alimentação saudável, junto dos seus pares,
no sentido da prevenção da obesidade infantil e de outras doenças crónicas. Um projeto
que pretende beneficiar mais 3.400 crianças.
Projeto: Levar a Saúde Mental onde ela não chega!
Entidade: ENCONTRAR+SE – Associação para a Promoção da Saúde Mental
Concelho do Porto
A associação pretende criar um serviço de apoio domiciliário, consultas de psicologia e
terapia ocupacional para 90 pessoas com doença mental grave.
Projeto: Academia da Memória
Entidade: Fundação São João de Deus
Concelho de Lisboa
A Fundação pretende dinamizar atividades de estimulação cognitiva dirigidas a cerca de
350 pessoas idosas, promovendo a prevenção de situações de demência, o seu
acompanhamento na realização de atividades da vida diária e o combate ao sedentarismo.
Projeto: Bairro sem cárie
Entidade: Associação Portuguesa Promotora de Saúde e Higiene Oral
Concelho do Seixal (Setúbal)
A associação quer instalar dois gabinetes de medicina dentária no Centro Comunitário de
Saúde Oral, para beneficiar as pessoas residentes nos bairros sociais da região, de forma a
colmatar a problemática da saúde oral junto da população em pobreza e exclusão social. O
projeto pretende apoiar 500 pessoas e prevê um modelo de pagamento de uma taxa social
de acordo com o rendimento dos utentes.

Projeto: Plano IG em Oeiras – A Mudança Faz-se com Todos
Entidade: Associação Portuguesa de Solidariedade e Desenvolvimento
Concelho de Oeiras (Lisboa)
A associação vai dinamizar ações de sensibilização e apoio a vítimas e agressores de
violência doméstica, bem como promover a formação de 39 técnicos para o contato com
os 450 beneficiários previstos.
Projeto: Melhorar para melhor cuidar
Entidade: Associação de Beneficência Social e Cultural de Tourais
Concelho de Seia (Guarda)
A associação quer adquirir equipamentos para uma nova cozinha que funciona como
cantina social e fornece refeições escolares, melhorando assim o serviço prestado e
aumentando o número de beneficiários do projeto, que poderá apoiar 230 idosos, crianças
e famílias carenciadas.
Projeto: Estaleiro de Ajudas Técnicas
Entidade: Associação de Reformados, pensionistas e idosos do Vale D’Este
Concelho de Braga
A associação pretende criar um conjunto de respostas integradas para os idosos e seus
cuidadores, incluindo o empréstimo de equipamentos de saúde e a formação dos
cuidadores, para minimizar o seu desgaste físico e psicológico. Pretende beneficiar
diretamente cerca de 120 pessoas.
Projeto: RESTAUR’ arte
Entidade: Santa Casa da Misericórdia da Maia
Concelho da Maia (Porto)
A instituição está a criar uma oficina social para restauro de móveis, atividade através da
qual pretende promover a integração social e profissional de 25 pessoas em situação ou
elevado risco de exclusão. O mobiliário restaurado será doado a 30 agregados familiares.

Projeto: Canecas
Entidade: Agrupamento de Escolas Rosa Ramalho
Concelho de Barcelos (Braga)
O agrupamento escolar pretende criar um espaço no qual os alunos com necessidades
educativas especiais (são cerca de 70) possam confecionar objetos de artesanato e
produtos alimentares para venda ao exterior. Os produtos servirão também para fazer um
“lanche do peregrino” para comercializar junto das pessoas que percorrem os caminhos de
Santiago.
Projeto: 15 de Maio – Lavandaria Social em Rede
Entidade: Associação Parelhal Solidário
Concelho de Barcelos (Braga)
A associação quer instalar uma lavandaria que servirá de apoio ao serviço domiciliário de
duas instituições, garantindo o acesso a este tipo de serviços a cerca de 70 pessoas idosas
em situação de exclusão social e de isolamento.
Projeto: Incluir – OficINas para todos e para cada um
Entidade: Hospital Distrital de Santarém
Concelho de Santarém
O Serviço de Psiquiatria e Saúde Mental do Hospital de Santarém está a dinamizar um
projeto de oficinas artísticas que tem como principais destinatários pessoas com doença
mental. Através destas oficinas, pretende-se proporcionar um ambiente de criatividade,
partilha e crescimento pessoal, que permita desenvolver competências e combater o
estigma e o preconceito, que potenciam a exclusão social. O Hospital prevê apoiar 30
pessoas com doença mental.
Projeto: Centro de Competências e Atividades de Tempos Livres
Entidade: ANPAR - Associação Nacional de Pais e Amigos Rett
Concelhos de Almada, Seixal e Setúbal (distrito de Setúbal) e Lisboa
A associação vai criar um centro de atividades ocupacionais, de desenvolvimento físico e
intelectual, para jovens portadores de síndrome de Rett. Prevê beneficiar de forma direta
25 pessoas com deficiência.

Projeto: Terapia pelos sentidos
Entidade: Criança Diferente – Associação de Amigos
Concelhos da Maia e de Matosinhos (Porto)
A associação quer criar uma sala Snoezelen (um espaço multi-sensorial) e uma sala de
psicomotricidade, que possam ser partilhadas por cerca de 40 utentes de diferentes
instituições da região, mediante a sua sinalização.
Projeto: Ciga pela Inclusão
Entidade: Centro Comunitário Paroquial de Famões
Concelho de Odivelas (Lisboa)
O centro quer organizar ações de sensibilização para a participação cívica, junto de 135
mulheres e homens da comunidade cigana. As ações, ligadas a competências sociais e
relacionais, abrangerão áreas como a promoção da emancipação e autonomia das
mulheres e o exercício da cidadania.
Projeto: Filhos seguros dora d’horas
Entidade: Ser Alternativa – Associação de Apoio Social
Concelho de Sintra (Lisboa)
A associação pretende criar um serviço de babysitting pontual ou regular, 24h por dia, 7
dias por semana, para pessoas em risco de exclusão social com dificuldade de inserção no
mercado de trabalho, a receber Rendimento Social de Inserção. Prevê abranger 30 pessoas
desempregadas e respetivos filhos.
Projeto: Estufa Pedagógica Plantar, Crescer e Capacitar
Entidade: Associação Algarvia de Pais e Amigos de Crianças Diminuídas Mentais
Concelhos de Faro, Loulé e Olhão (Faro)
A associação vai construir uma estufa de 100 m2 onde serão cultivados produtos
hortícolas, ervas aromáticas e outros produtos que serão utilizados pelos mais de 90
utentes da instituição, pessoas com deficiência, nomeadamente os formandos do curso
profissional de Operador de Jardinagem.

Projeto: Centro de Atividade Tempos Livres, CATL – Opção In
Entidade: CERCIPORTALEGRE - Cooperativa de educação e reabilitação de cidadãos com
incapacidades
Concelho de Portalegre
A Cerciportalegre está a criar um Centro de Atividades de Tempos Livres para pessoas com
deficiência. Um equipamento que não existe na região e que permitirá assegurar
atividades a cerca de 30 pessoas nos períodos não letivos.
Projeto: Centro de Dia – Cantinho da Alegria
Entidade: Santa Casa da Misericórdia
Concelho de Vila de Rei (Castelo Branco)
A Santa Casa quer instalar e equipar um centro de dia para pessoas idosas, equipamento
até agora inexistente em Vila de Rei.
Projeto: Espaço Ó – Desenvolvimento do território e ativação comunitária
Entidade: Câmara Municipal de Óbidos
Concelho de Óbidos (Leiria)
O Espaço Ó pretende abordar o apoio social numa perspetiva de capacitação,
desenvolvimento pessoal e promoção do empreendedorismo. Prevendo abranger cerca de
1000 pessoas – idosos que frequentam os centros de dia das freguesias do concelho,
desempregados e crianças – a autarquia planeia, entre outras iniciativas, dinamizar ações
de formação na área do teatro, figurinos e produção de espetáculos e promover hábitos de
leitura nas populações.
Projeto: Centro de Dinamização da Interculturalidade e Apoio Comunitário
Entidade: Associação Caboverdiana de Sines e Santiago do Cacém
Concelho de Sines (Setúbal)
A associação quer criar uma mediateca num centro intercultural e de apoio comunitário
num bairro de imigrantes em Sines. O projeto, que pretende abranger 90 crianças e jovens
em risco, inclui a dinamização de uma sala de estudo e a realização de sessões sobre
parentalidade, entre outras iniciativas.

Projeto: Ludoteca Crescer a Brincar
Entidade: Junta de Freguesia de Rio de Mouro
Concelho de Sintra (Lisboa)
A Junta de Freguesia de Rio de Mouro quer instalar uma ludoteca para as crianças
referenciadas por instituições locais, para colmatar a ausência de respostas de ocupação
de tempos livres na freguesia.
Projeto: Cozinhar Sorrisos
Entidade: CerciBeja
Concelho de Beja
A Cercibeja quer requalificar um circuito de produção, transformação e comercialização de
produtos alimentares, no qual participam 30 utentes da instituição.

EDP SOLIDÁRIA SAÚDE 2016
CUIDADOS PALIATIVOS DE ADULTOS
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ARCOS DE VALDEVEZ
Concelhos de Ponte da Barca e Arcos de Valdevez (Viana do Castelo)
A instituição vai criar espaços de internamento e uma sala destinada ao grupo de
apoio para cuidadores. Prevê que 90 pessoas possam usufruir destas valências.
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VILA VERDE
Concelho de Vila Verde (Braga)
O projeto assenta no desenvolvimento de uma equipa comunitária de suporte em
cuidados paliativos, intervenção complementada com a existência de uma unidade
com seis camas. Pretende beneficiar 216 pessoas portadoras de doenças crónicas e
progressivas.

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VILA FLOR
Concelho de Vila Flor (Bragança)
A Santa Casa vai criar uma unidade móvel para prestar cuidados paliativos no
domicílio a pessoas em situação de doença terminal. Serão ainda proporcionados
workshops gratuitos aos seus cuidados.
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE PONTE DE LIMA
Concelho de Ponte de Lima (Viana do Castelo)
O projeto passa pela aquisição de equipamento de reabilitação e de alívio de dor,
para acompanhar e promover o tratamento e supervisão clínica de doentes com
perda de autonomia ou que se encontrem em situações complexas de sofrimento.
Tem como beneficiários diretos 125 pessoas.
CRUZ VERMELHA PORTUGUESA – DELEGAÇÃO DE TAVIRA
Concelho de Tavira (Faro)
A instituição vai instalar duas camas para doentes em fase terminal e que residam
sozinhos ou com um cuidador incapaz de prestar os cuidados necessários. Vai
também alargar o seu serviço de apoio domiciliário. Mais de 650 pessoas poderão ser
abrangidas por este projeto.
CENTRO CULTURAL E SOCIAL DE SANTO ANDRÉ
Distritos de Bragança, Viana do Castelo, Vila Real e Braga
O Centro quer garantir uma série de serviços para utentes em fase de tratamento
oncológico: deslocação/transporte entre o hospital e o alojamento,
acompanhamento e vigilância no período noturno, apoio à higiene pessoal,
assistência medicamentosa, etc. Por ano, 240 pessoas poderão utilizar estes serviços.
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE RESENDE
Concelhos de Amarante, Baião, Felgueiras, Lousada, Marco de Canaveses e Penafiel
(Porto), concelhos de Alijó, Boticas, Mesão Frio, Mondim de Basto, Montalegre,
Murça, Peso da Régua, Ribeira de Pena, Sabrosa, Santa Marta de Penaguião,

Valpaços, Vila Pouca de Aguiar e Vila Real (Vila Real), todos os Concelhos do Distrito
de Viseu
O investimento vai permitir requalificar o espaço para melhorar a unidade de
cuidados continuados já existente.
INSTITUTO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS – CASA
DE SAÚDE DA IDANHA
Concelho de Sintra (Lisboa)
O instituto vai ampliar e remodelar a estrutura da unidade de internamento já
existente, com a aquisição de equipamentos médicos e outros equipamentos
necessários.
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SERNANCELHE
Concelhos de Penedono e Sernancelhe (Viseu)
A Santa Casa vai desenvolver uma unidade de prestação de cuidados paliativos ao
domicílio.
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA GUARDA
Concelhos de Almeida, Celorico da Beira, Figueira de Castelo Rodrigo, Fornos de
Algodres, Gouveia, Guarda, Manteigas, Meda, Pinhel, Sabugal, Seia, Trancoso e Vila
Nova de Foz Côa (Guarda)
O projeto contempla a criação de uma equipa comunitária de suporte dos cuidados
paliativos e uma sala de conferência familiar. O apoio da Fundação EDP destina-se à
aquisição de equipamento técnico hospitalar e à realização de obras de forma a
adaptar as instalações do Hospital da Guarda.
HOSPITAL DO DIVINO ESPÍRITO SANTO DE PONTA DELGADA
Concelhos de Lagoa, Nordeste, Ponta Delgada, Povoação, Ribeira Grande, Vila do
Porto e Vila Franca do Campo (Açores).
O financiamento do programa EDP Solidária vai permitir adequar e equipar as
instalações para implementar o Hospital Dia de Cuidados Paliativos.

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORDESTE
Concelhos de Bragança, Macedo de Cavaleiros, Miranda do Douro, Mogadouro,
Vimioso e Vinhais (Bragança)
Esta instituição vai receber apoio para a aquisição de equipamento técnico hospitalar
e para a realização de obras: um espaço para ginásio, um vestiário, SPA, uma sala de
reuniões e uma cozinha remodelada para acesso e utilização dos utentes da Unidade
de Cuidados Paliativos.
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALTO MINHO
Concelhos de Arcos de Valdevez, Caminha, Melgaço, Monção, Paredes de Coura,
Ponte da Barca, Ponte de Lima e Viana do Castelo (Viana do Castelo)
O projeto prevê o alargamento da área de atuação da Equipa de Suporte em
Cuidados Paliativos, capacitando os profissionais no terreno, através de um novo
serviço de consultoria e suporte a todas as unidades de saúde familiar, equipas de
cuidados continuados integrados e unidades de internamento da Rede Nacional de
Cuidados Continuados Integrados da da região.
UNIDADE DE SAÚDE LOCAL DE MATOSINHOS
Concelho de Matosinhos (Porto)
A unidade vai alargar o âmbito de intervenção da Equipa de Cuidados Paliativos,
privilegiando os doentes em apoio domiciliário e facilitando a acessibilidade a novos
doentes.
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA SAÚDE DO ALENTEJO
Concelhos de Alandroal, Arraiolos, Borba, Estremoz, Évora, Montemor-o-Novo,
Mora, Mourão, Portel, Redondo, Reguengos de Monsaraz, Vendas Novas, Viana do
Alentejo e Vila Viçosa (Évora)
A ARSA vai dotar as 11 Equipas de Cuidados Continuados Integrados de condições
para a deslocação aos domicílios geograficamente dispersos e adquirir equipamento
para a prestação de cuidados de saúde no âmbito dos Cuidados Paliativos.

UNIDADE DE SAÚDE LOCAL DO LITORAL ALENTEJANO
Concelhos de Odemira (Beja) e Alcácer do Sal, Grândola, Santiago do Cacém e Sines
(Setúbal)
A unidade vai dotar todos os serviços de saúde dos cuidados primários, hospitalares e
continuados —e até instituições do setor social da sua área de influência — de
competências específicas para a prática de cuidados paliativos básicos num Serviço
de Cuidados Paliativos da ULSLA.
INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA DO PORTO FRANCISCO GENTIL
Distritos de Aveiro, Braga, Bragança, Porto, Viana do Castelo e Vila Real.
O IPO do Porto vai adquirir equipamento e realizar obras para remodelar estruturas
físicas diretamente afetas ao internamento do Serviço de Cuidados Paliativos.

