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Síntese 
 

Todos os anos são anos de desafios para a ATLAS. No ano de 2019, a Associação não 

contou com nenhum financiamento. 

Durante 2019, contámos com a colaboração de 360 Voluntários, nos quais se incluem os 

13 elementos que, em regime pro bono, compõem os Órgãos Sociais. A ATLAS 

proporcionou refeições quentes, afetos e companhia a 69 beneficiários, no âmbito do 

Projeto “Velhos Amigos”. Com o Projeto Escolas Solidárias, continuamos a apoiar na 

dinamização de atividades diárias a 2 crianças com necessidades educativas especiais, 

implementado na Escola Dr. Correia Mateus, em Leiria.   

É de realçar o apoio canalizado pela ATLAS a agregados familiares que apresentam 

condições sócio económicas fragilizadas, cujos filhos pertencem ao Agrupamento de 

Escolas da Marinha Grande Poente e ao Agrupamento de Escolas Marinha Grande 

Nascente. Ao longo do ano, o número de situações sinalizadas pela Escola aumentou e, 

por intermédio do Projeto Escolas Solidárias, foi possível apoiar 23 famílias 

carenciadas no ano letivo de 2018/2019, sendo que de Janeiro a Julho foram entregues 

138 cabazes de alimentos e produtos de higiene. No presente ano letivo 2019/2020, 

entre os meses de novembro e dezembro apoiámos 14 famílias, e demos um total de 56 

cabazes. 

 

Terminámos o ano com a certeza de que, mais uma vez, o nosso trabalho permitiu dar 

um pouco mais de qualidade de vida a todas as famílias por nós apoiadas em ambos os 

Projetos.  
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Introdução 
 

A ATLAS tem como Missão intervir na comunidade, de modo a criar alavancas de 

Desenvolvimento Humano Integrado e Sustentável, através da promoção do 

voluntariado e da cooperação. 

A ATLAS tem uma Visão em que a Pessoa é o centro das políticas, das ações e das 

motivações. 

Na ATLAS regemos o nosso trabalho pelos seguintes Valores: 

 Solidariedade 

 Transparência 

 Cooperação 

 Compromisso 

 Criatividade 

A ATLAS estabelece três grandes linhas de atuação:  

 A Cooperação para o Desenvolvimento;   

 A Educação para o Desenvolvimento e para a Cidadania Global;    

 O Desenvolvimento Local.   

  



 

ATLAS – PEOPLE LIKE US |Relatório de Atividades e Contas 2019                                            Pág. 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projeto Velhos Amigos 
Desenvolvimento Local  

O Isolamento Social ocorre quando um indivíduo, seja de forma involuntária ou 

voluntária, não estabelece contato ou interação com outros. Hoje, este fenómeno 

manifesta-se sobretudo na população idosa (pessoas com 65 anos ou mais). De acordo 

com o INE (Censos 2011) existem 400.964 idosos a viverem sozinhos em Portugal, 

sendo que segundo o Censos Sénior levado a cabo pela GNR em 2018, cerca de 45.563 

vivem isolados.  

 

Entre as principais causas do Isolamento Social na população idosa encontramos a falta 

de redes de sociabilidade e a inexistência ou escassez de recursos financeiros.  
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 (1) A Falta de Redes de Sociabilidade. 

A falta de uma rede profissional. A entrada na reforma exige, ao idoso, um grande 

esforço de adaptação, o seu estilo e ritmo de vida são alterados, perde-se o estatuto e 

identidade conferida pela sua atividade profissional assim como a perda de papéis junto 

da família e da sociedade.  

A falta de uma rede familiar. As atuais dinâmicas socias levam a uma maior mobilidade 

geográfica e social que favorece o afastamento entre os membros da família. Os filhos, 

quando existem, focam a sua atenção nas famílias que já construíram e dedicam o seu 

tempo às suas atividades profissionais. O apoio e cuidado às pessoas idosas no seu 

domicílio é, ainda assim, assegurado em grande parte pela família. As famílias, agora 

cuidadoras, não estão preparadas para lidar com os desafios e dificuldades, fruto das 

exigências da prestação de cuidados.  

A falta de uma rede de vizinhança. As redes sociais de vizinhança assumem um papel 

preponderante relativamente a outras redes. As interações entre pares que são reforçadas 

pela proximidade e pela interação ao longo da vida representam uma mais-valia, no 

entanto, em contexto urbano, fruto de uma urgência de fazer tudo e de ter tudo, estas são 

escassas. Nas cidades, hoje, os vizinhos nem sempre têm raízes comuns, as pessoas 

cruzam-se sem se conhecerem e é difícil reproduzir estilos de vida associados a formas 

de cooperação.  

(2) Os Recursos Financeiros Escassos ou Inexistentes. 

A Reforma. Com a entrada na Reforma, deixa de existir um rendimento sustentável para 

muitas famílias. O Idoso que vive com dificuldades financeiras no seu domicílio, diminui 

a sua interação na sociedade, deixa de carregar o telemóvel por não ter dinheiro para a 

mensalidade, deixa de ir ao café, a festividades locais, entre muitas outras ações. A 

reforma favorece o isolamento social, a inatividade e depressão, gerando no idoso 

sentimentos de inutilidade e/ou de baixa autoestima.  

Qualidade de Vida. As demências representam uma das maiores causas de dependência 

e morbilidade entre os idosos. Para o Idoso com disponibilidade financeira é mais fácil 

procurar apoio em instituições privadas, ter um seguro de saúde para colmatar as suas 

necessidades de saúde, passear e conviver com os amigos e manter os contatos sociais. 

Quando estes cuidados não são prestados as fragilidades e incapacidades nas pessoas 
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mais velhas acentuam-se, fazendo com que estas sejam confrontadas com problemas 

acrescidos de autonomia, dependendo cada vez mais de terceiros, quer no que respeita a 

apoios familiares, quer a apoios sociais.  

Domicílio. O Idoso que habita a sua casa afirma que a mesma foi construída para 

satisfazer as suas necessidades. É um espaço de conforto, de segurança, de recordações 

e identidade e por isso deseja manter-se até que a saúde o permita. A falta de rendimentos 

leva a que não se verifiquem requalificações nem investimento em apoio técnicos para 

as atividades diárias. Encontramos por isso habitações degradadas, inacessíveis e que 

poem em risco a vida dos idosos. Em contexto urbano e histórico a problemática da 

habitação é ainda mais evidente. Com rendas elevadas muitos idosos vêem-se obrigados 

a procurar habitações partilhadas muitas vezes não existindo empatia ou relações de 

proximidade mesmo habitando o mesmo espaço, e a dividir o seu espaço pessoal. As 

barreiras arquitetónicas são vastas e não existe sensibilização dos condóminos e 

senhorios para implementarem as requalificações necessárias.  

O Isolamento Social acentua e acelera o processo de declínio cognitivo levando a perda 

da qualidade de vida, bem-estar, e acentua os sentimentos de solidão. Estes dois fatores 

são efeitos do problema social que identificamos, e nos propomos a contribuir para a sua 

resolução. 

(1) Perda da qualidade de Vida e Bem-Estar 

Sabemos hoje que várias capacidades cognitivas sofrem alterações com a idade, 

relacionadas com diminuições na velocidade de processamento, na capacidade de 

concentração e na capacidade de utilizar estratégias eficazes de aprendizagem. Nalguns 

casos estas alterações são superiores às esperadas num envelhecimento normal, podendo 

ser indicativas de estados iniciais de demência. O número de casos de demência tem 

vindo a crescer. O prolongamento da longevidade, a que assistimos, muitas vezes não é 

sinónimo de qualidade de vida, pois muitas são as pessoas que, apesar de fisicamente 

estáveis, se encontram mentalmente incapazes de levar uma vida independente ou, pelo 

menos, consciente. O impacto social provocado pelo declínio cognitivo é grande (7ª 

causa de morte mundial), uma vez que são necessários cuidados médicos, hospitalização, 

residências e apoio familiar. O declínio cognitivo reflete uma alteração contínua nas 

capacidades cognitivas, como a memória, a orientação, a linguagem e a função 

executiva. A prática de exercício físico, o treino cognitivo, a alimentação, o contexto 
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social, o estado emocional e os fatores cardiovasculares são as variáveis que permitem 

retardar o declínio cognitivo. Para um idoso que vive no seu domicílio, em Isolamento 

social e com carência económica as respostas existentes na sociedade não são suficientes 

o que leva a um declínio cognitivo acentuado, maior dependência, menor autoestima e 

reforço da situação de isolamento social e aparecimento de demências. A prestação de 

cuidados a pessoas com demência apresenta especificidades relacionadas com a 

manifestação da doença com as alterações comportamentais características da evolução 

da doença. Um dos desafios é garantir a segurança da pessoa com demência que vê as 

suas orientações espaciais e temporais afetadas, destacando-se a tendência para o 

vagueamento, pondo em risco a segurança Idoso. 

(2) Solidão 

Podemos estar sós sem estar em solidão. Mas se vivermos com a ausência ou carência 

de relacionamentos e laços afetivos e sociais, vivemos com o sentimento de solidão. A 

solidão é um dos efeitos mais expressivos do Isolamento Social da população Idosa. 

A perda dos pares e principalmente a viuvez representa um dos acontecimentos mais 

trágicos para os idosos, ganhando contornos muito dolorosos. Por norma, os idosos 

sentem um mal-estar psicológico como depressão, desilusão com a vida e insónias. É 

também comum fazer-se uma associação direta entre a velhice e a solidão, visto que se 

considera normal a existência deste sentimento por parte do idoso. Esta visão espelha 

muitas das atitudes comuns sobre o envelhecimento, pois, de um modo geral, os idosos 

são considerados conservadores, inflexíveis, passivos, com doenças físicas e mentais. A 

generalização da questão, reforça os mitos e estereótipos, chegando a verificar-se muitas 

atitudes discriminatórias que afetam esta camada da população.  

 

 
O número de idosos a viver sozinhos, isolados ou em situação de vulnerabilidade em 

Portugal justificou o início do Projeto “Velhos Amigos”, no ano de 2009, em Coimbra, 

continuando a servir de mote ao alargamento da intervenção a outras regiões do País. Em 

2014 foi possível implementar o Projeto em Leiria, em 2016 na Marinha Grande, e em 

2018 em Pombal, havendo perspetiva de que, em breve, se possa estender este apoio a 

idosos de outras cidades.   
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O Isolamento Social dos Idosos tem diversas externalidades, como sejam: 1) a sociedade 

não reconhecer nem valorizar os conhecimentos e aprendizagens que o idoso adquiriu 

ao longo da vida e 2) não se proporcionarem momentos de interação para a população 

idosa não institucionalizada. 

O Projeto Velhos Amigos pretende tentar resolver o Isolamento Social dos idosos 

através da mobilização da sociedade civil (voluntários e organizações) e da 

monitorização e intervenção na qualidade de vida e bem-estar dos idosos.  

(1) O Projeto Velhos Amigos mobiliza a sociedade civil para a criação de redes. 

Mobilização de uma rede de voluntários. Velhos Amigos fomenta o voluntariado e a 

responsabilidade social. Ser voluntário Velhos Amigos implica a disponibilidade de 2 a 

4 horas num sábado por mês. São criadas equipas com 2 idosos e 8 voluntários (2 

voluntários para cada sábado). Nos meses em que existe um 5º fim-de-semana são 

mobilizadas empresas parceiras que, no âmbito da sua responsabilidade social convidam 

colaboradores para fazerem voluntariado. As equipas não sofrem rotatividade para que, 

com o tempo se estabeleça uma rede de confiança e partilha. O idoso sabe, em cada fim-

de-semana, quais os voluntários que o vão visitar. Sendo que o objetivo do Projeto 

Velhos Amigos é apoiar 90 idosos, serão necessários 360 voluntários para completar as 

redes/equipas. A dinâmica de voluntariado que é promovida com o Velhos Amigos 

permite que cada voluntário disponibilize pouco tempo por mês, e que o idoso crie uma 

rede de pelo menos 8 pessoas. A comunicação para mobilização dos voluntários, 

realizada maioritariamente por correio eletrónico e telemóvel assume um papel 

preponderante no projeto, sendo esta essencial para garantir as diferentes momentos. 

Intervenção ao fim-de-semana. O dia de voluntariado Velhos Amigos é ao sábado. O 

fim-de-semana é um tempo em que o isolamento social e o sentimento de solidão se 

acentuam pois são escassas as respostas sociais e atividades direcionadas para a 

população idosa que ocorrem ao fim-de-semana.  

Entrega de refeições gratuitas. Sendo a carência económica uma causa do Isolamento 

Social, a entrega de refeições gratuitas é um apoio para dois dias por semana e também 

um pretexto para os voluntários visitarem os idosos. A entrega de refeições gratuitas é 

possível com uma rede de Restaurantes Solidários que são mobilizados a “adotarem” um 

idoso (ou mais) e a oferecerem todos os sábados duas refeições completas (sopa, prato 
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principal, fruta e pão) que nutrem os idosos no sábado e domingo. Assim, antes de irem 

ter com os idosos, os voluntários fazem o levantamento das refeições junto dos 

restaurantes. Para 90 idosos prevê-se a necessidade de garantir uma rede de 80 

restaurantes, assumindo que alguns “adotam” mais do que um idoso.  

Apoios técnicos. Tendo em consideração a rede que se cria entre idosos e voluntários, 

estes últimos são convidados a apoiar com os conhecimentos e competências que 

tenham. Jardinagem, leitura de receitas médicas e cartas, pintura e requalificação, 

cozinhar entre muitos outros talentos são potenciados na rede. Os voluntários são ainda 

sensibilizados para conseguirem identificar possíveis necessidades materiais dos idosos, 

sendo da responsabilidade do recurso humano afeto ao projeto desenvolver as parcerias 

necessárias para desencadear uma resposta à necessidade.  

(2) O Projeto Velhos Amigos intervém na promoção da saúde e bem-estar  

Promover o bem-estar psicológico, através adaptação aos diferentes desafios e condições 

de vida, promover o prepósito de vida positivo e esperança, promover o empoderamento 

pessoal e as relações interpessoais. Em parceria com a Faculdade de Psicologia e 

Ciências da Educação da Universidade de Coimbra, o Velhos Amigos engloba na sua 

ação uma Intervenção Terapêutica ao Domicílio (HIT) , um programa manualizado de 

prestação de apoio psicológico ao domicílio que aborda sobretudo questões práticas, 

relacionais e existenciais da vivência da sua situação. O HIT é um programa de oito 

sessões com um protocolo estruturado que é implementado por estudantes do Mestrado 

Integrado em Psicogerontologia e/ou Psicólogos Clínicos em regime de voluntariado. O 

HIT tem como ingredientes ativos a criação de uma relação terapêutica apoiante, a 

autenticidade, a modulação do afeto, a promoção do funcionamento reflexivo, a criação 

de um sentimento em conjunto, a flexibilidade necessidade de reenquadrar e o confronto 

com limites e fronteiras. 

O Projeto Velhos Amigos proporciona ainda a:  

 Monitorização do estado de saúde dos idosos, através da colaboração de equipas de 
enfermeiros pro bono, em colaboração da Escola Superior de Enfermagem de 
Coimbra;  

 Realização de análises clínicas no domicílio;  
 Consultas gratuitas, de algumas especialidades;  
 Apoio Jurídico;  
 Cuidados de imagem e bem-estar com possibilidade de marcação em salão de 

cabeleireiro ou ao domicílio. 
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Área Geográfica de Intervenção 

O Projeto “Velhos Amigos”, teve início em Coimbra no ano de 2009, atua em Leiria 

desde 2014, está na Marinha Grande desde 2016 e em Pombal desde 2018. Durante o 

ano de 2019, não o projeto, não sofreu alargamento para outras cidades.  

Beneficiários 

O Projeto “Velhos Amigos” apoiou 69 beneficiários durante o ano de 2019, dos quais 

25 em Coimbra, 16 em Leiria, 18 na Marinha Grande e 10 em Pombal. A ida para 

Unidades de Cuidados Continuados ou Lares de Terceira Idade e o falecimento foram 

os motivos que contribuíram para a dimunuição de “Velhos Amigos” apoiados.  

Voluntários 

Um sistema só pode funcionar com todos os seus componentes não deixando, por este 

fato, de se poder atribuir maior importância a uns do que a outros. A componente fulcral 

do trabalho da ATLAS são os Voluntários. São eles, cidadãos ativos e conscientes, que 

tornam possível a concretização da nossa missão. As equipas são constituídas por dois 

Voluntários que garantem a distribuição das refeições uma vez por mês, de forma 

rotativa. Além desta tarefa, os Voluntários conversam com os idosos, tentando perceber 

as suas angústias, receios, dificuldades, alegrias, expetativas, entre outros. Esta 

informação é devolvida à ATLAS através do preenchimento semanal do relatório de 

visita, modelo de registo criado para o efeito. Dependendo da disponibilidade de cada 

Voluntário, há beneficiários que são acompanhados a consultas médicas, às compras, em 

pequenos passeios, enfim, nas pequenas atividades do dia-a-dia. O que se pretende é que 

cada “Velho Amigo” ganhe em cada Voluntário um “Novo Amigo” que o possa 

conhecer, compreender, apoiar, orientar, cativar, ajudar, acompanhar… amar.  

 
Este é um Projeto de cidadãos para cidadãos. É um projeto de voluntariado, de 

consciencialização, que procura canalizar os recursos das comunidades locais em prol de 

populações mais desfavorecidas.  
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Ao longo do ano, o Projeto “Velhos Amigos” contou com a colaboração de 360 

Voluntários, distribuídos do seguinte modo pelas quatro cidades: 115 em Coimbra, 98 

em Leiria, 101 na Marinha Grande e 46 em Pombal.   

Cidade Coimbra Leiria 
Marinha 
Grande 

Pombal 

Nº Voluntários em 2019 115 98 101 46 

Nº de novos voluntários em 2019 8 36 31 12 

Nº de voluntários que saíram em 2019 3 11 12 0 

 

Atividades 
 

1. Entrega de Refeições 
 

A distribuição de refeições é uma das tarefas dos Voluntários que colaboram com a 

ATLAS.  

No ano de 2019, com a colaboração dos diferentes parceiros (restaurantes, empresas, 

instituições e particulares) conseguimos entregar 6414 refeições quentes aos nossos 

“Velhos Amigos”. Em Coimbra distribuímos 2082 refeições, em Leiria 1580 refeições, 

Marinha Grande 1822 refeições e em Pombal 930 refeições. 

No Anexo I podemos consultar o número de refeições doadas por restaurante / entidade, 

em Coimbra, em Leiria, na Marinha Grande e em Pombal, bem como o nome de cada um 

destes parceiros. 

2. Promoção da Saúde e Bem-Estar 
 

Intervenção Terapêutica ao Domicílio  

Em 2019 a ATLAS continuou a promover o Programa Intervenção Terapêutica ao 

Domicílio – “Homecouceling Intervention Therapy (HIT)”. O HIT é um Programa 

manualizado de prestação de apoio psicológico ao domicílio, desenvolvido pela 

Professora Margarida Pedroso de Lima (da Faculdade de Psicologia e Ciências da 

Educação da Universidade de Coimbra) com alguns dos seus alunos e aplicado a alguns 

dos nossos “Velhos Amigos”. O Programa contempla uma abordagem individual 

desenhada para intervir com pessoas confinadas ao domicílio por razões de doença ou 

fragilidade e aborda, sobretudo, questões práticas, relacionais e existenciais da vivência 
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nesta situação. O principal objetivo do HIT é prevenir e reduzir o mal-estar do idoso 

intervindo, para isso, nas seguintes áreas:  

1) Relação com cuidadores formais e informais;  
2) Adaptação aos diferentes desafios e condições de vida;  
3) Promoção do sentido da vida/propósito positivo e esperança;  
4) Empoderamento e desenvolvimento pessoal.  

 
Foi possível aplicar o Programa a 5 idosos acompanhados em Coimbra.  

Estes idosos concluíram o programa com sucesso.   

Equipas de Saúde ao Domicílio  

Com o apoio voluntário do Enfermeiro Pedro Ferreira, que desde 2012 colabora com a 

ATLAS, e na sequência de parceria estabelecida, no ano de 2014, com a Escola Superior 

de Enfermagem de Coimbra tem sido possível garantir algum apoio aos “Velhos 

Amigos” na área dos cuidados de enfermagem. Através do envolvimento de Enfermeiros 

Voluntários, de uma Professora e de estudantes da Escola supra referenciada são 

realizados pequenos despistes, bem como o controlo de indicadores de saúde. Esta 

intervenção permite, por um lado sensibilizar os “Velhos Amigos” para os cuidados de 

saúde e, por outro lado, atendendo às suas limitações físicas e à resistência que alguns 

apresentam em sair de casa, realizar despistes de saúde com posterior referenciação às 

unidades de saúde familiares.  

Os nossos idosos, que apresentam maiores dificuldades ao nível da mobilidade, têm a 

possibilidade de fazer análises no domicílio. O Laboratório de Análises Clínicas de São 

José disponibiliza os seus serviços gratuitos.    

Intervenção para a Auto-estima  

Além da preocupação com as questões ligadas à saúde dos nossos idosos, consideramos 

importante zelar pela manutenção da sua autoestima, garantindo-lhes a possibilidade de 

continuarem a encarar uma imagem de si cuidada e tratada. Com a colaboração dos 

Cabeleireiros Ilídio Design, em Coimbra, os nossos “Velhos Amigos” que apresentam 

condições económicas deficitárias e que ainda têm alguma mobilidade usufruem da 

possibilidade de ir, gratuitamente, ao cabeleireiro, uma vez por mês. E ainda presta, a 

título gracioso, este serviço aos beneficiários que, além de não terem forma de fazer face 

a esta despesa, se encontram em situação de mobilidade reduzida, não podendo deslocar-
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se aos salões de beleza. Uma vez por semana, a cabeleireira desloca-se ao domicílio dos 

idosos sinalizados para o efeito e que manifestem interesse.   

 

Consultas Solidárias  

Os nossos “Velhos “Amigos” podem beneficiar do acesso a consultas de oftalmologia, 

com a colaboração das Clínicas Leite, embora no ano de 2019 este recurso não tenha 

sido utilizado. As consultas de medicina dentária, proporcionadas pela Clínica Médico 

Dentária Sorriso de Mel, com um desconto de 15%, são uma mais-valia disponível e 

extensível também aos voluntários da ATLAS. De referir ainda os protocolos em vigor 

com a Raposo, Subtil e Associados – RSA Sociedade de Advogados RL, no âmbito da 

Rede de Advogados Solidários da Empresa – A RSol, que permitindo, aos nossos 

beneficiários consultas de apoio jurídico gratuitas, e ainda protocolo com a UPPC – 

Unidade de Psiquiatria Privada de Coimbra, através do qual os nossos “Velhos Amigos” 

beneficiam de um desconto de 20% em consultas.  

No ano de 2019, renovou-se o protocolo com a Faculdade de Economia da Universidade 

de Coimbra, com a REDE PARCEIROS FEUC, que visa promover a familiarização dos 

estudantes da FEUC com a realidade profissional, enquanto elemento fundamental da 

formação e inserção na vida ativa, quer sob a forma de estágios, quer sob outra forma 

julgada adequada. Simultaneamente, procura estimular a partilha de conhecimentos, 

fomentar uma oferta integrada de soluções que visa dar resposta às necessidades de 

formação e de seleção de profissionais sentidas pelos parceiros e contribuir para os 

processos de melhoria contínua da oferta letiva da FEUC. 

 

 

 

3. Atividades Culturais e Recreativas 
 

De seguida apresentam-se as atividades culturais e recreativas, dinamizadas pelas 
ATLAS ou nas quais marcámos presença, no âmbito do Projeto Velhos Amigos. Para 

outras atividades consultar página 24. 
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Janeiro 2019  

 Janeiras 
 
Todos os anos comemoramos as Janeiras. 
Um momento promotor de um 
envelhecimento ativo e em comunidade. 
Este ano não foi exceção e tivemos vários 
convidados externos.  Proporcionaram-se 
momentos de convívio e partilha entre 
idosos e voluntários.  

 Chá das 5 – 3º Aniversário 
 

No dia 5 de Janeiro de 2019 celebrarmos, o 3º 
aniversário do Chá das 5, desta parceria, com 
um lanche acompanhado de fado, no Café 

Santa Cruz. Ouvimos fado e falamos sobre 
vários temas, acompanhados por um 
lachinho e o convivio, com voluntários e 
beneficiàrios. 

 

 

 

 

 

Fevereiro 2019  

 
 Clube de Tricô 

 
A ideia deste Clube, surgiu para evitar o 
isolamento de uma benificiária. Uma vez 
que ela gosta de tricô e gosta de ensinar, 
juntámos-nos na sede da Atlas e com os 
voluntários, esta nossa “Velha Amiga” 
ensinou a sua arte. 

 
 Chá das 5 – No Exploratório 

Neste Chá das 5 visitámos várias exposições 
patentes nos espaços do Exploratório: a 
exposição permanente  "Em forma com a 
Ciência", a exposição temporária "Mechane", 
bem como as galerias fotográficas Science 
Photo Gallery e MicroScience Photo Gallery; 
assistiremos à projecção do filme "Animais 
nossos amigos", no Hemispherium; fazendo  
uma pausa para o nosso momento de 
convívio, com um lanche quente e 
retemperador, onde falámos sobre as 
exposições visitadas. 

 

Junho 2019 

 Arraial Solidário 
O Arraial Solidário é um evento que a ATLAS tem 
organizado anualmente no qual voluntários, 
beneficiários do Projeto Velhos Amigos, 
parceiros e amigos da organização se juntam 
durante uma tarde para festejar os Santos 
Populares. Com música, sardinhas e marchas o 
evento é já um marco importante para toda a 
comunidade ATLAS. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/cafesantacruzcoimbra/
https://www.facebook.com/cafesantacruzcoimbra/
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Julho 2019 

 Ida à Praia 
Em Junho 2019, fomos de passeio com os 
nossos beneficiários de Coimbra, à praia da 
Tocha, onde estivemos ao sol e fomos a 
"banhos". Depois do nosso almoço, fomos a 
olhos de Provença, um lugar também muito 
bonito, para o ano há mais. 
 

 

 

 

 

Novembro 2019 

 Festa da PSP 
 

 

No mês de Novembro, tem sido hábito a Polícia de 

Segurança Pública, Distrital de Leiria, convidar 

IPSS´s e os beneficiários da ATLAS para estarem 

presentes numa festa com dança, teatro e música 

para se iniciarem as comemorações natalícias. 

Mais um ano os voluntários foram buscar os 

nossos idosos e partilharam este momento com 

eles.  

 

 

 

Parceiros Velhos Amigos 
 

1. Restaurantes solidários 
 

Os Parceiros da ATLAS são uma peça fulcral no trabalho que continuamos a 

desenvolver. A todos os Parceiros manifestamos o nosso agradecimento e 

reconhecimento pelo envolvimento e colaboração que disponibilizam à ATLAS 

e à sociedade civil, na medida em que contribuem para atenuar problemas 

detetados na comunidade onde se inserem.  

No ano de 2019, a ATLAS contou com o apoio das seguintes Entidades/Empresas.  
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Leiria 

 Restaurante Salvador 

 Santa Casa da 

Misericórdia 

 Brisanorte 

 IPL  

 Cervejaria Armando 

 Charneca do Bailadouro 

 Matilde Noca 

 Aroma & Sabor 

 Manjar dos Sabores 

 Rei dos Frangos 

Parceiros 

 Feijão Branco 

 Gondosende 

 Brisa do Castelo (Centro 

Comercial Maringá) 

 O Casarão 

 Dinis de Oliveira e Luís 

Oliveira, Sociedade de 

Advogados  

 Grelha 

 Ti' Augusta 

 Ao Largo 

 

Marinha Grande   

 Ouro verde 

 D.Francisca 

 Barracuda 

 Industrial 

 Paloma 

 Ratoeira 

 Intermarché 

 Frango Dourado 

 Dose e Meia 

 Frangos do Luzeirão 

 Rouxinol 

 Churrasqueira Guerra 

 Donna Taverna/ 

Chiringuito 

 Lar das Vergieiras 

 Churrasqueria Grelha 

 Restaurante Amaro 

 Parreira 

 Brazucafe 

 Os Ferreirinhas 

 Monte Grande 

 Solar dos Noivos 

 O João 

 Linitrutas 

Pombal   

 Cervejàlia 

 Vintage 

 A Variante 

 O Tempero da São 

 Os Amigos da Velha 

Caroca 

 O Fidalgo 

 Tasquinha Pombalense 

 Churrasqueira Sem 

Penas 

 Brisanorte 

 Tapa Narsan 

 O Manjar do Marquês 

 O Tirol 

 Self Service Europa 

 Churrasqueira Pérola 

dos Frangos 

 

 

Coimbra 

 Restaurante Giro 

 Restaurante Cookie’s Star 

 Restaurante Cantinho dos Reis 

 Restaurante Cova Funda “Espanhol” 

 Restaurante Via Lusitânia 

 Restaurante Bom Garfo 

 Restuarante Aromas.come 

 Restuarante Açude 

 Instituto Justiça e Paz 

 CATI- Santa Casa da Misericordia de 

Coimbra 
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2. Outros Parceiros 
 

Marinha Grande 

 Quantaplásticos 

 Câmara Municipal da Marinha Grande 

 Centro De Saúde da Marinha Grande 

 Universidade Sénior da Marinha Grande 

 

Leiria 

 Caiado 

 Câmara Municipal Leiria 

 União de Freguesias Leiria, Pousos, 

Barreira e Cortes 

 Novadis 

 Paróquia da Barreira 

 Eletrocortes 

 Leitão da Mealhada 

 Jornal de Leiria 

 Região de Leiria 

 Gameiros Material Clínico 

 Equipa para a Pessoa Idosa em 

Isolamento, Leiria 

 Escola Superior de Ciências Sociais de 

Leiria 

 Fundação Caixa Agrícola Leiria 

 Ordem dos Médicos de Leiria 

 Programa Idosos em Segurança de Leiria 

 RLIS Leiria 

 Caves do Vidigal 

 Delta 

 

  

Pombal 

 Câmara Municipal de Pombal 

 Junta de Freguesia de Pombal 

 Banco de Voluntariado Dar As Mãos – 

APEPI 

 ETAP - Escola Tecnologia e Artistica de 

Pombal 

 Agrupamento de Escolas de Pombal 

 Anileve Construções Ldª  

 Sr.Gilberto Francisco 

 Confeitaria Vale  

 Pastelaria Pombaldoce  

 Pastelaria Filinata  

 Hotel Srªde Belém  

 Quinta da Concha  

 Agência de Viagens Costa de Prata 

 Intermarché  

 Repsol-Migalha Quente 

 Decisões e Soluções 

 Bankinter - Agência de Pombal 

 Sr.Bernardino 

 Isabel Nascimento 

 O Pote do Leitão 

 D.Adelaide Morais 

 Mercadinho  
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Coimbra 

 

 

 Camara Municipal de Coimbra  

 Junta de freguesia de Santo António dos 

Olivais 

 JuntaSanta de Freguesia de Santa Clara 

e Castelo Viegas 

 Faculdade de Psicologia e Ciências da 

Educação da Universidade de Coimbra 

 Faculdade de Economia da 

Universidade de Coimbra 

 Escola Superior de Enfremagem de 

Coimbra 

 Escola de Musica do Colégio de S. 

Teotónio de Coimbra 

 Empresa Plural  

 Clinicas Leite 

 Laboratórios de Analises Clinicas de S. 

José 

  ATENEU – 25 de Abril 

 Centro social Paroquial da Sé Velha 

 Serviço Educativo do JACC – Jazz ao 

Centro 

 Rede social da Camara Municipal de 

Coimbra 

 Unidade Psiquiátrica Privada de 

Coimbra 

 Lusoforma – Indústria de Comércio de 

Embalagens, S.A 

 Papelaria Marciano 

 Raposo, Subtil e Associados – RSA 

Sociedade de Advogados RL 

 Zé Óticas, Coimbra 

 Pastelaria Penta, Coimbra 
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Projeto MEXE-TE 
 

O MEXE-TE é um projeto dinâmico que pretende sensibilizar os jovens para os 

problemas atuais, em temas relacionados com o Desenvolvimento Humano Sustentado e 

Integrado.  

O Projeto pressupõe uma intervenção direta nos Estabelecimentos de Ensino através da 

implementação de ações de educação não formal, que permitem consciencializar os 

jovens para os problemas globais e a procura de soluções alternativas. Pretende-se que os 

jovens adquiram e assimilem conhecimentos que conduzam à valorização da sua atuação 

enquanto promotores do desenvolvimento. Imbuídos de espirito critico e de conhecimento 

serão, certamente, cidadãos mais conscientes, mais participativos e contribuirão para um 

mundo mais justo.   
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• Consciencialização 

Potênciar a tomada de consciência relativamente aos temas; 

 

• Participação 

Participar em projetos sociais e perceber o seu desenvolvimento; 

 

• Estimulação 

Propiciar uma mudança de atitude enquanto cidadãos; 

 

• Envolvimento 

Envolvimento com outros públicos transmitindo a informação apreendida. 

 

 

Analisamos as necessidades e escolhemos em conjunto com as 
escolas e alunos as temáticas a abordar; 

Capacitamos jovens para serem ativadores sociais, capazes de 
transmitir conhecimentos e mobilizar; 

Apoiamos os jovens na investigação e planeamento das atividades; 

Damos suporte à concretização das atividades; 



 

ATLAS – PEOPLE LIKE US |Relatório de Atividades e Contas 2019                                            Pág. 21 
 

 

 

 

 

 

 

As temáticas serão o resultado da análise de necessidades realizada com a escola e os 

alunos.  

As temáticas a abordar terão em conta os objetivos de desenvolvimento sustentável. 

“Transformar o Nosso Mundo – Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável”, que 

destaca 17 objetivos:  
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No ano letivo de 2019/2020 o projeto foi implementado no Agrupamento de Escolas 

de Pombal, com um conjunto de 23 alunos que se propuseram ser ativadores Sociais. 

Ainda neste ano letivo o Projeto decorreu igualmente na Escola Guilherme Stephens 

com 21. Em ambos os casos não foi possível apurar o impacto sendo que a transmissão 

de conhecimentos ocorrerá em 1º trimestre de 2020. Durante o referido ano letivo 

foram dinamizadas 22 horas de capacitação dos ativadores sociais, 10 horas na Escola 

Guilherme Stephens e 12 horas no  Agrupamento de Escolas de Pombal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projeto ESCOLAS SOLIDÁRIAS 
Desenvolvimento Local  

Com o intuito de apoiar crianças com necessidades educativas especiais e famílias 

carenciadas da cidade de Leiria e da Marinha Grande, respetivamente, dinamizamos o 

Projeto “Escolas Solidárias”. Este Projeto tem duas áreas de intervenção:  
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 Projeto I - presta apoio a crianças com deficiência. Esta vertente do projeto 

envolve cerca de 13 voluntários;  

 Projeto II – presta apoio a crianças e famílias carenciadas através da doação de 

cabazes constituídos por produtos alimentares e de higiene. Estes alunos 

pertencem aos Agrupamentos de Escolas da Marinha Grande Nascente e Poente.  

Na Escola Dr. Correia Mateus, em Leiria, a intervenção decorre diariamente, entre as 16h 

e as 18h, numa sala multideficiência, que proporciona o desenvolvimento de atividades 

diferenciadas destinadas a 2 crianças com necessidades educativas especiais. Além das 

atividades implementadas com as crianças, os 12 voluntários envolvidos no projeto 

prestam apoio aos profissionais.  

A Escola tem um papel ativo na identificação e sinalização das crianças e famílias mais 

carenciadas, sendo que o apoio nem sempre fica só pela área alimentar, alargando-se a 

outras valências como ida a consultas de medicina dentária, o apoio na compra de óculos, 

a disponibilização de algum vestuário, livros escolares, entre outros.  

  

No Agrupamento de Escolas da Marinha Grande Nascente, mais precisamente na Escola 

Guilherme Stephens, é onde a ação tem principal incidência na entrega de cabazes 

alimentares e de higiene, a famílias carenciadas. Nesta Escola, mensalmente, são apoiadas 

famílias, com os mais variados alimentos e produtos de higiene. De Janeiro a Julho de 

2019 apoiámos 23 famílias, dando um total de 138 cabazes. De Setembro a Dezembro de 

2019 apoiamos 14 famílias carenciadas, e demos um total de 56 cabazes. 

No total, entre janeiro e dezembro, oferecemos 194 cabazes solidários.  

Os produtos oferecidos são angariados através de campanhas lançadas pela ATLAS e de 

donativos efetuados por algumas empresas. O que se pretende com este projeto é melhorar 

qualidade de vida das pessoas apoiadas, fazendo-as acreditar num mundo melhor.  
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Eventos e Atividades  
 

Para além das atividades no âmbito do Projeto Velhos Amigos (página 14), foram 

desenvolvidas outras atividades com o objetivo de angariar fundos e divulgar o trabalho 

desenvolvido pela ATLAS.  

Março 2019  

 Aula de DNA Dance 
A aula de DNA Dance “Ao ritmo da tua 
essência” foi um Workshop dinamizado pela 
convidada Sabrina Amado onde voluntários e 
amigos da ATLAS dançaram e improvisaram 
movimentos partilhando mais um momento 
de interação e convívio.  

 Encontro ao Serão Expressão 
Dramática 

A expressão Dramática é uma ferramenta 
que nos pode ajudar a expressarmo-nos 
melhor, a estarmos mais conscientes do 
nosso corpo e comportamentos e por isso os 
voluntários e voluntários da ATLAS passaram 
um serão onde puderam aprender mais 
sobre si.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maio 2019  

 Feira de Maio – Leiria 
A Feira de Maio, Festividade que decorre anualmente em Leiria, no mês de Maio, é um 
importante momento de convívio e angariação de Fundos para a ATLAS. Durante todo o mês 
temos uma barraquinha aberta diariamente, garantida graças à colaboração dos diversos 
voluntários.  
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Junho 2019  

 BootCamp Empreendedorismo e 
Inovação Social 

A ATLAS participou no 1º Bootcamp em 
Empreendedorismo Social organizado pelo IES 
- Social Business School, promovido pela 
IDDNET e em parceria com o Instituto 
Politécnico de Leiria. A equipa constituída por 
elementos do ATLAS e da Fundação Sarah 
Beirão / António Costa Carvalho IPSS foi a 
vencedora do primeiro!  

 Festas da Cidade da Marinha 
Grande 
 

As Festividades locais são ótimos momentos 
de angariação de fundos, divulgação dos 
projetos e angariação de voluntários, as 
Festas da Cidade da Marinha Grande não são 
exceção e este ano, como tem vindo a ser 
hábito, marcámos presença.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prémio Região de Leiria 
A ATLAS esteve presente na XX Gala do Região 
de Leiria, que decorreu dia 13 de junho, no 
Teatro José Lúcio da Silva. A nossa associação 
foi uma das beneficiárias da Campanha do 
Região de Leiria "Fazer o Bem, Olhando a 
Quem" e nesta gala fomos receber o resultado 
desta magnífica campanha. 

 KM Solidários 
Um Projeto promovido pelo embaixador 
da ATLAS Rafael Cardeira em parceria 
com a BIG PRESS - Comunicação. O 
Rafael duou 1€ por cada quilómetro 
percorrido nos troços do Campeonato 
de Portugal de Ralis 2019 ao ATLAS. 
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Julho 2019  

 Percurso Fotográfico 
O Percurso Fotográfico foi um evento que se realizou numa manhã de Domingo. Os 
voluntários e voluntárias formaram grupos e foram desafiados a tirar fotografias relacionadas 
com temáticas previamente apresentadas. A Dinamizadora e Júri do concurso foi a Helena de 
Jesus, voluntária da Marinha Grande.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Agosto 2019                                                                         Setembro 2019  

 Workshop DISC 
 O Workshop DISC foi um evento organizado 
no qual o valor de inscrição era um bem 
alimentar. Neste Workshop os voluntários e 
voluntárias aprenderam a compreender 
melhor o ser perfil comportamental e a 
identificarem os perfis dos colegas.  

 Festas do Bodo 
As Festas do Bodo são um evento local que 
decorre todos os anos em Pombal. Nestas 
angariamos fundos e voluntários. Este ano 
contámos com a excelente parceria da 
Confeitaria do Vale que nos permitiu vender 
os seus Beijinhos e Cavacas. 

 

Outubro 2019  

 Semana Cultural Sénior 
De 1 a 4 de Outubro decorreu em Pombal a 
III Semana Cultural Sénior. 
As voluntárias da ATLAS acompanharam 
beneficiárias do Projeto Velhos Amigos a 
assistir e participar em algumas das 
atividades. Foram momentos de convívio e 
alegres para as nossas beneficiárias. 

 1º Encontro de Voluntários do 
Concelho de Pombal 

O 1º Encontro de Voluntários do Concelho 
de Pombal, iniciativa do Banco de 
voluntariado Dar as Mãos de Pombal com a 
colaboração dos seus parceiros, a ATLAS 
inclusive, realizou-se no passado dia 12 de 
Outubro 

 

 

Novembro 2019  

 Bootcamp Planeamento Estratégico 

Em Novembro decorreu o Bootcamp Planeamento Estratégico. 

Um evento para se pensar estrategicamente a ATLAS.  

Mais informações sobre o mesmo podem ser consultadas na página 31. 
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 Workshop Lambarices 
 

 

Este Workshop foi mais um momento que nos permitiu angariar alimentos, sendo que era o custo 

de inscrição, assim como fomentar o convívio entre voluntários, amigos e familiares.  

 

 

 

 

 

 

 Evento GO- Faculdade de Economia 
 

 Feira de Voluntariado Faculdade de 
Psicologia e Ciências da Educação 
 

A promoção do voluntariado é um objetivo para o qual trabalhamos durante todo o ano, em 
cada atividade que organizamos e participamos. Em Coimbra a comunidade estudantil é 
numerosa e por isso todos os anos a ATLAS participa em diversos eventos de promoção e 
divulgação de ações de voluntariado.  
 

 Workshop de Natal- com material 
reciclado 

Na tarde de 30 de Novembro, voluntários e 
beneficiários da ATLAS – Coimbra passaram 
uma tarde divertida a dar uma nova vida a 
materiais que já tinham sido usados. 

 

 Venda de Mimos 
 
Com material da ATLAS e trabalho e 
dedicação das alunas da Universidade 
Sénior da Marinha Grande foram 
produzidas várias peças e divididos os 
fundos angariados. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dezembro 2019  

 Jardim da Solidariedade 
 

 Mercadinho de Natal 
 

O jardim da Solidariedade e o Mercadinho de Natal são espaços decorados e promovidos pelos 

municípios de Leiria e Marinha Grande, respetivamente, onde várias organizações sem Fins 

Lucrativos podem divulgar o seu trabalho e angariar fundos através da venda de artesanato e 

alimentos.  
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 Apresentação do Livro a Folhinha 
"A Folhinha" é um livro infantil escrito por Fátima Faria, voluntária da ATLAS - People Like Us, 
e ilustrado por Tânia Bailão. As receitas do livro revertem integralmente para a ATLAS.  

 
 

 

 

 

 

 Almoço de Natal  
Novamente aconteceu algo maravilhoso na Família ATLAS. Voluntários e Velhos Amigos da ATLAS 

desfrutaram de um dia de convívio, de troca de sorrisos, de abraços, num ambiente magnífico,  

degustando uma refeição que foi carinhosamente preparada por uma equipa de profissionais e 

oferecida por um grande Amigo da ATLAS, Sérgio da Ponte, na sua agradabilíssima Quinta da Concha 

em Pombal. 
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Projeto KAMBA GUNGO 
 

Em março de 2017 foi feita uma visita à região da comuna do Gungo, por dois médicos 

portugueses, com o objetivo de fazer uma avaliação das condições de vida e dos recursos 

de saúde atuais ao serviço dos habitantes dessa mesma região. Esta visita teve como 

interlocutor a equipa missionária do Grupo Ondjoyetu, que está presente na localidade 

desde 03 de agosto de 2006, com a sua presença assegurada até 2021.  

Após visita e observadas as evidentes dificuldades em que a comunidade do Gungo vive, 

com acesso restrito aos cuidados básicos de saúde, a ATLAS pretende intervir 

futuramente com esta população colmatando algumas necessidades verificadas e 

consideradas urgentes, tais como:  

   Melhorar as condições de evacuação de pessoas em situações de urgência – aquisição 

de uma ambulância;  

 Melhorar as condições de prestação de cuidados de saúde – aquisição de veículo 

todo-o-terreno;  

 Criação de um posto de atendimento para prestação de cuidados de saúde.  

 

Em 2019, houve uma reunião com o responsável do projeto, no Gungo, e o facto de ainda 

não se conseguir levar àgua para a comunidade, inviabilizava a criação de um posto de 

atendimento para a prestação de cuidados de saúde. 
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Capacitação e Voluntariado 
Formação de Acolhimento 
 

A integração de novos Voluntários é realizada de forma contínua ao longo do ano. Depois 

de procederem à inscrição como Voluntários, os candidatos são chamados a uma 

formação inicial na qual se pretende que conheçam a ATLAS, o Projeto “Velhos 

Amigos”, bem como a regulamentação inerente à prestação de serviços que vão iniciar. 

Nesta formação, após o esclarecimento de dúvidas e tomada de decisão por parte do 

candidato, tem lugar a celebração do contrato de voluntariado.  

Havendo disponibilidade nas Equipas, os Voluntários são integrados e a primeira visita 

é realizada com o acompanhamento da Coordenação do Projeto, que apresenta o 

beneficiário e recorda algumas metodologias de atuação. A formação para os Voluntários 

é uma prioridade pelo que, ao longo do ano, são dinamizados Workshops e Ações de 

Formação como forma lhes proporcionar novas ferramentas, bem como de promover a 

atualização de conhecimentos em áreas relacionadas com a terceira idade.  

A rotatividade dos Voluntários é reduzida, face ao número existente, embora se 

verifiquem algumas desistências, que despoletam a necessidade se reconstituirem as 

equipas. Motivos relacionados com a mudança de ocupação profissional, exigências 
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familiares e deslocação para outras zonas de trabalho e/ou estudo estão na origem das 

desistências verificadas.   

A integração de novos Voluntários ocorre quer para garantir o apoio a equipas existentes, 

quer para constituir novas equipas, sempre que há sinalização de novos beneficiários.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestão Organizacional 

Crescimento e Fidelização 
 

Em 2019 deu-se início a uma aposta na angariação de associados, para tal desenvolveu-

se um panfleto de Sócio, disponível no anexo 3, que foi distribuído aos diversos 
voluntários.  

Ainda neste ano, iniciou-se um processo de auscultação para desenvolvimento de um 

Plano Estratégico teve como base um processo participativo de vários atores, entre eles: 

órgãos sociais, voluntárias coordenadoras locais, voluntários dos diversos projetos da 

ATLAS – People Like Us, Recursos Humanos e Stakeholders. Este processo ocorreu 
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num Encontro que contou com a presença de 60 participantes dos diversos municípios 

nos quais atuamos. No encontro, programa no anexo 2, dinamizaram-se painéis de 

partilha e discussão sobre as temáticas:  

a) Identidade organizacional: Visão, Missão, valores e Projetos ativos. Neste painel, 
com a articulação da Presidente da Direção, pretendeu-se responder às questões 
“Quem somos” e “Onde estamos”; 

b) Contextos de atuação: Desafios atuais e o papel das Organizações Não 
Governamentais. Painel ativado pela Diretora Executiva da Plataforma 
Portuguesa das ONGD´S; 

c) Tomadas de decisão participavas: Trabalhar em equipa para obtenção de 
resultados, através da resolução de diversos desafios apresentados pela equipa da 
Fator H, empresa de consultoria na área de gestão de Pessoas;  

d) Planeamento Estratégico: Processo, dinâmicas e estabelecimento de objetivos 
estratégicos. Painel potenciado pela consultora de Gestão de Projeto – Logframe.  

 

Gestão Operacional 
 

No que respeita à Gestão Operacional da ATLAS, em 2019, tomaram-se importantes 

decisões. De forma a articular melhor as tarefas e com o objetivo de partilhar funções 
desenvolveu-se uma nova estrutura organizacional, em anexo 4, com uma coordenação 
geral e subdivisão em coordenações regionais com as respetivas funções: 

 
 Funções do Coordenador Geral: mediador entre os coordenadores regionais e o 

Técnico do Atlas com funções de coordenação de todos os projetos (Velhos 
Amigos, Escolas Solidárias, eventos e outros projetos). Medeia também a 
comunicação entre o Técnico do Atlas e a presidência do Atlas. Participação na 
elaboração do plano anual de atividades e na recolha de dados para o relatório 
anual, em estreita colaboração com os membros da direção e os coordenadores 
regionais.  

 Funções dos Coordenadores Regionais: gestão semanal das escalas e das 
entregas de refeições; angariação de voluntários e parceiros; atualização de todas 
as bases de dados: voluntários, parceiros e beneficiários dos VELHOS AMIGOS; 
integração dos novos voluntários. 

 
Durante o ano de 2019 decorreram, tal como previsto, reuniões mensais com a direção da 
organização, as coordenadoras regionais e a equipa técnica.  
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Campanhas, Comunicação e 

Visibilidade  
Comunicação Interna 
 

A comunicação é uma ferramenta de trabalho imprescindível para a mobilização dos 
voluntários.  Neste sentido deu-se continuidade à publicação de uma Newsletter mensal 

com partilha de atividades, Call To Action, informações e curiosidades relacionadas com 
os beneficiários, voluntários e parceiros.  

O veículo de comunicação interno privilegiado na ATLAS é o email, sendo por esta via 

que todas as informações, quer sejam convites para eventos que sejam informações 
operacionais, são enviadas. Tendo em conta que alguns voluntários não dispões de acesso 
ao email as informações são enviadas por mensagem.  

Em 2019 foi criado um grupo no facebook para voluntários ATLAS, denominado 
“Voluntários ATLAS – People Like Us”. Esta via pretende ser mais um meio de 

comunicação interna onde todos podem partilhar os momentos que passam com os 

beneficiários. 
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Campanha IRS 
 

Em 2019, para incrementar os resultados da angariação de fundos através da campanha 

de IRS, foi republicado o vídeo de sensibilização, desenvolvido no ano de 2017. 

Inicialmente publicado no Facebook o vídeo conta atualmente com 74 partilhas e 4.3 mil 

visualizações. No ano de 2019 o vídeo foi também partilhado no Canal de YouTube da 

ATLAS no qual ainda se encontra disponível para visualização em 

https://www.youtube.com/watch?v=2YctvL3gOdc&t=5s.  

 

Angariação de Voluntários 
 

A Angariação de voluntários da ATLAS, durante o ano de 2019, fez-se essencialmente 

online através das redes sociais, especificamente Facebook e Instagram. Houve a 

preocupação de uniformizar a imagem para as diversas cidades e projetos. O Banco de 

voluntários da Câmara Municipal de Leiria, assim como o questionário para inscrição de 

voluntários que foi adicionado ao site da ATLAS são também importantes meios de 

angariação de voluntários. 

 

 

 

 

 

FIGURA 1 IMAGENS DE DIVULGAÇÃO PARA ANGARIAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS/AS 

https://www.youtube.com/watch?v=2YctvL3gOdc&t=5s


 

ATLAS – PEOPLE LIKE US |Relatório de Atividades e Contas 2019                                            Pág. 35 
 

Envolvimento Online – Website 
 

A aposta num site com uma imagem 

moderna, com conteúdos atualizados e 

uma navegação user friendly foi um 

marco importante do ano 2019. Para se 

conseguir esta mudança foi necessário 

investir num novo domínio. Atualmente, 

o site da ATLAS está acessível em 

www.atlaspeoplelukeus.org. Esta 

mudança contou com o empenho e 

dedicação de dois voluntários da 

ATLAS, Cristiano Clemente e Catarina 

Carreiro, em conjunto com a equipa 

técnica. O site pretende ser uma 

plataforma onde todas as pessoas têm 

acesso a informação relativa aos projetos 

da ATLAS, a formas de colaborar/ser 

voluntário, a notícias e artigos relativos 

ao nosso âmbito de atuação e claro, os 

nossos contactos. 

  

 

 

Artigos e Imprensa 
 

Para se se alcançar multidões com credibilidade tem-se na imprensa um importante 

caminho, que pode ser encarada como forte aliada para mediar a comunicação da ATLAS 

com diferentes públicos. Neste ano de 2019 apostou-se ainda na criação de artigos, 

escritos por voluntários, técnicas e parceiros da ATLAS. 

http://www.atlaspeoplelukeus.org/
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Artigos publicados no site da ATLAS e partilhados nas redes sociais:  

 "A Folhinha" um livro infantil, 

Solidário  

Autora: Fátima Faria  

Janeiro,2020 

 

 Almoço de Natal - ATLAS 2019  

Autora: Ana Paula Cordeiro  

Dezembro, 2019 

 

 Atua na tua Rua: Sê Voluntário! 

Autora: Irene Primitivo   

Outubro, 2019 

 

 Estudantes do Ensino Superior e 

Voluntariado  

Autor: Miguel Jerónimo 

Setembro, 2019 

 

 Homecounseling Intervention 

Therapy  

Autora: Cláudia Silva  

Agosto, 2019  

 

 

 

Envolvimento Online – Redes Sociais 
 

 

 

O Facebook é atualmente a rede social privilegiada para comunicação externa. A Página 

de Facebook da ATLAS – People Like Us conta atualmente com 4.984 seguidores. A 

página é dinamizada pela voluntária Joana Caetano, em colaboração com as técnicas da 

ATLAS.  

https://www.atlaspeoplelikeus.org/noticias-e-artigos/a-folhinha-um-livro-infantil-solid%C3%A1rio
https://www.atlaspeoplelikeus.org/noticias-e-artigos/a-folhinha-um-livro-infantil-solid%C3%A1rio
https://www.atlaspeoplelikeus.org/noticias-e-artigos/almo%C3%A7o-de-natal-2019
https://www.atlaspeoplelikeus.org/noticias-e-artigos/not%C3%ADcias/atua-na-tua-rua-s%C3%AA-volunt%C3%A1rio
https://www.atlaspeoplelikeus.org/noticias-e-artigos/estudantes-do-ensino-superior-e-voluntariado
https://www.atlaspeoplelikeus.org/noticias-e-artigos/estudantes-do-ensino-superior-e-voluntariado
https://www.atlaspeoplelikeus.org/noticias-e-artigos/homecounseling-intervention-therapy
https://www.atlaspeoplelikeus.org/noticias-e-artigos/homecounseling-intervention-therapy
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Publicações que levaram a um maior envolvimento:

 

 

A página de Youtube da ATLAS foi criada em Novembro de 2019. Foram recuperados 

vídeos que já estavam disponíveis noutras plataformas e publicados nesta. Atualmente os 

vídeos disponíveis na página são os seguintes: 
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A página de Instagram da ATLAS conta, até final de 2019, com 130 publicações e 184 

seguidores. Esta é fundamentalmente uma via de comunicação onde são partilhados os 

conteúdos publicados no facebook. A conta de Instagram foi criada com o objetivo de se 

conseguir alcançar a população mais jovem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiamento 
 

No ano de 2019, a Atlas não foi contemplada com nenhum Prémio, com a ajuda dos 

nossos parceiros, conseguimos alguma segurança quanto à continuidade do Projeto 

“Velhos Amigos” e que proporcionou a dinamização de ações, neste âmbito, até ao final 

do ano de 2019.   

Para além do montante atribuído pelo Prémio BPI Seniores 2016 a ATLAS sustenta a sua 

atuação numa base de parcerias, rentabilizando o que a comunidade lhe pode dar em prol 

daqueles que mais necessitam. As quotas dos associados, alguns donativos recebidos e a 

venda de pequenos artigos (blocos de notas, canetas, mantinhas) ajudam a suportar 

pequenas despesas.   



 

ATLAS – PEOPLE LIKE US |Relatório de Atividades e Contas 2019                                            Pág. 39 
 

Como forma de fazer face a algumas das despesas inerentes à sua intervenção, a ATLAS, 

todos anos participa em pequenos eventos organizados pelas entidades oficiais de cada 

cidade. Em Leiria, todos os anos e 2019 não foi exceção, participámos: a) Na Feira de 

Maio, num espaço cedido pela organização, onde permanecemos todo o período do 

evento, com vendas e festas temáticas; b) Na Alameda da Solidariedade – Leiria Cidade 

Natal, onde, durante os primeiros três fins-de-semana de dezembro, permanecemos num 

espaço cedido pela organização do evento, com vendas de artigos da ATLAS, 

aproveitando para divulgar a Associação.  

Em junho, participámos nas Festas da Cidade da Marinha Grande, que decorreu de dia 30 

de Maio a 02 de junho. Em Julho, de 26 a 30, marcámos presença nas Festas do Bodo, 

em Pombal. Ambas as atividades têm o objetivo de divulgar a Associação na cidade e de 

angariar alguns fundos com a venda de comidas e artigos da ATLAS.  

 

Com vista a conseguir uma fonte de financiamento que garanta sustentabilidade à 

organização foram realizadas, durante o ano de 2019, três candidaturas:  

1. Candidatura às Parcerias para o Impacto, da Portugal Inovação Social. A 

candidatura foi apresentada com a parceria da Intellicare, com o objetivo de 

adicionarmos uma componente tecnológica ao Projeto Velhos Amigos.  

2. Candidatura ao Prémio de Boas Práticas em Envelhecimento Ativo e Saudável 

2019, promovido pela AGEING Coimbra. Candidatura com o Projeto Velhos 

Amigos.  

3. Candidatura ao Prémio Fidelidade Comunidade com uma componente de 

empoderamento organizacional que prevê Apoio à Gestão e Marketing.  

No que respeita à 2ªcandidatura, promovida pela AGEING Coimbra, a ATLAS foi uma 

das finalistas tendo recebido uma Menção Honrosa. Até ao final do ano de 2019 ainda 

não se obtiveram os resultados das restantes candidaturas.  

 



 

ATLAS – PEOPLE LIKE US |Relatório de Atividades e Contas 2019                                            Pág. 40 
 

Relatório de Contas 2019 
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Anexos 

ANEXO 1  

Nº de Refeições por cada restaurante solidário 

Leiria  [Restaurante / Entidade]  Nº de Refeições 2019 

Restaurante Salvador 104 

Santa Casa da Misericórdia 104 

Brisanorte 104 

IPL - Cantina do Campus 1  94 

Cervejaria Armando 104 

Charneca do Bailadouro 104 

Matilde Noca 104 

Aroma & Sabor 18 

Manjar dos Sabores 104 

Rei dos Frangos Parceiros 72 

Feijão Branco 104 

Gondosende 104 

Brisa do Castelo (Centro Comercial Maringá) 104 

O Casarão 104 

A. Dinis de Oliveira e Luís Oliveira, Sociedade de Advogados  208 

Grelha 32 

Ti' Augusta 10 

Ao Largo 2 

  

Marinha Grande  [Restaurante / Entidade] Nº de Refeições 2019 

Ouro verde 64 

D.Francisca 58 

Barracuda 94 

Industrial 104 

Paloma 100 

Ratoeira 102 

Intermarché 208 

Frango Dourado 102 

Dose e Meia 102 

Frangos do Luzeirão 96 

Rouxinol 76 

Churrasqueira Guerra 130 

Donna Taverna/ Chiringuito 82 

Lar das Vergieiras 110 

Churrasqueria Grelha 104 

Restaurante Amaro 70 

Parreira 62 

Brazucafe 26 

Os Ferreirinhas 26 

Monte Grande 52 

Solar dos Noivos 4 

O João 48 
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Linitrutas 2 

Pombal  [Restaurante / Entidade] Nº de Refeições 2019 

Cervejàlia 86 

Vintage 98 

A Variante 93 

O Tempero da São 118 

Os Amigos da Velha Caroca 98 

O Fidalgo 95 

Tasquinha Pombalense 100 

Churrasqueira Sem Penas 90 

Brisanorte 14 

Tapa Narsan 48 

O Manjar do Marquês 30 

O Tirol 44 

Self Service Europa 8 

Churrasqueira Pérola dos Frangos 8 

  

Coimbra [Restaurante/Entidade] Nº de Refeições 2019 

Restaurante Giro  152 

Restaurante Cookie’s Star  340 

Restaurante Cantinho dos Reis  110 

Restaurante Cova Funda “Espanhol”  133 

Restaurante Via Lusitânia  110 

Restaurante Bom Garfo   148 

Restaurante Aromas.come  101 

Restaurante Açude  170 

Instituto Justiça e Paz  260 

CATI- Santa Casa da Misericórdia de Coimbra  535 

Cantinas da PLURAL  345 
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ANEXO 2  

Programa BootCamp
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ANEXO 3 

Panfleto Associado ATLAS 
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ANEXO 4 

Organograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


