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Síntese 
 

O Relatório de 2019 dá conta de um ano desafiante. Não imaginaríamos o que estava 

para vir em 2020. Os sorrisos foram tapados por máscaras. O álcool gel deu-nos as boas 

vindas em todos locais e teimou em firmar presença nos nossos bolsos e carteiras. Os 

contactos não se fizeram a menos de dois metros. Distanciam-se os corpos, mas nunca 

os afetos.  

 No ano de 2020, reconfigurámos ações, adaptámos projetos, reinventámos interações. 

Um ano de desafio, superação e conquistas, em que a ATLAS nunca parou, intervindo 

ininterruptamente durante a vigência do estado pandémico. Ao longo do ano contámos 

com a ação e compromisso de 341 voluntários e voluntárias, número que considera os 

13 elementos que integram, em regime pro bono, os Órgãos Sociais e as 5 

Coordenadoras Locais do Projeto Velhos Amigos.  

Os “Velhos Amigos”, acompanhados pela ATLAS no ano inaugural da segunda década 

do século XXI, receberam um total de 7296 refeições quentes e nutritivas, 

confecionadas e cedidas por 74 Restaurantes Solidários e conduzidas pelos (as) 

voluntários/as que lhes adicionavam afeto, preocupação e alguns minutos de conversa. 

O adensar do isolamento, imposto pelo Covid-19, motivou à ampliação da intervenção 

para um novo território: Alcobaça. Neste Município imerso em História e solidariedade, 

conhecemos 2 “Velhos Amigos” e 8 voluntários determinados a fazer a diferença. 

A Inovação Tecnológica foi mote de uma nova roupagem no Projeto Velhos Amigos 

que, através de um cofinanciamento do programa POISE, numa iniciativa Portugal 

Inovação Social, aproximou os idosos da tecnologia, por via da atribuição de um 

dispositivo de georreferenciação e de uma plataforma de treino cognitivo e 

socialização. O financiamento permitiu a aquisição dos equipamentos, a 

contratualização de um serviço de teleassistência e de internet que se destinam a 90 

idosos/as com vivência em isolamento social e vulnerabilidade económica. 
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No Projeto Escolas Solidárias, intensificou-se a parceria da ATLAS com os dois 

Agrupamentos de Escolas da Marinha Grande (Poente e Nascente), firmou-se pelo 

apoio a agregados familiares de crianças e jovens, integrantes dos equipamentos de 

ensino, em circunstância vivencial de vulnerabilidade socioeconómica. De forma 

ininterrupta, foram entregues, ao longo do ano de 2020, 248 cabazes, compostos por 

artigos alimentares e bens de higiene. Ressalvar que, do ano-letivo 2019-2020 para o 

2020-2021 registou-se um aumento do número de famílias apoiadas, sendo que, no 

primeiro semestre do ano (janeiro-junho) foram apoiados 24 agregados e, no segundo 

(julho-dezembro), o apoio destinou-se a 36 famílias. 

A nível organizacional, com o apoio da Fidelidade Comunidade, fez-se um 

investimento na comunicação interna e externa a ATLAS, com grafismos e logótipos, 

um website renovado, o envio de uma Newsletter mensal e a inauguração da loja 

online. 

Em Pombal, o número 13 da Rua Miguel Bombarda ganhou uma nova vida, abrindo 

portas à ATLAS que dispõe, desde o dia 1 de outubro, de um novo espaço para receber 

voluntários/as, beneficiários/as, parceiros e interessados/as em descobrir mais sobre 

a Associação. 

Encerrámos 2020 com a distinção conferida pela Confederação Portuguesa do 

Voluntariado que atribuiu aos Voluntários da ATLAS o Troféu Português do 

Voluntariado, entregue a 5 de dezembro de 2020, e reconhecedor do trabalho 

desenvolvido pelos(as) voluntários(as) que desafiam, semana após semana, as 

adversidades sociais, concorrendo para proliferação do bem-estar da população que os 

circunda. 
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Sobre a ATLAS 
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Desenvolvimento Local 
Projeto Velhos Amigos 
 

O Projeto Velhos Amigos, iniciou a intervenção na cidade de Coimbra no ano de 2009, 

tendo desde essa altura mantido atividade no suprarreferido Município e ampliado a 

sua presença para outros municípios, os quais: Leiria (2014), Marinha Grande (2016) e 

Pombal (2018). Ao longo do ano de 2020 foram estabelecidos diversos contactos com 

vista a iniciar o projeto num novo Município, tendo-se concretizado este objetivo em 

dezembro de 2020, com o início da atividade em Alcobaça.  

 

Objetivos do Projeto: 

 

Ao longo do ano de 2020, foram apoiados 98 Velhos Amigos nos cinco Municípios que 

acolheram o Projeto, discriminadamente:  
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Tipologia do Apoio Coimbra Leiria 
Marinha 
Grande 

Pombal Alcobaça  

Visitas e Refeições 24 7 10 2 2  

Visitas e Refeições + Plataforma 
e Botão SOS 

N/A 11 14 7 N/A 32 

Beneficiários Plataforma de 
Treino Cognitivo e Botão SOS 

N/A 9 6 6 N/A 21 

Total de Beneficiários com 
refeições e visitas 

24 18 24 9 2 77 

Total de Beneficiários com 
componente tecnológica 

N/A 20 20 13 N/A 53 

Total de Beneficiários 24 27 30 15 2 98 
N/A= Não Aplicável   

Conforme tabela acima foram 98 os idosos apoiados ao longo do ano 2021, sendo que 

destes 77 integram as equipas de suporte da rede de voluntários e recebem as refeições 

solidárias e 53 integram a componente tecnológica.   

Importa referir que em Março de 2020 a ATLAS iniciou uma intervenção de Treino 

Cognitivo e Apoio com Botão SOS1, uma componente nova no projeto decorrente de 

uma Parceria para o Impacto. Como se verifica no quadro acima esta componente de 

intervenção está a decorrer apenas nos Municípios de Leiria, Marinha Grande e Pombal. 

Os Velhos Amigos de Coimbra não integraram esta componente por existir resposta no 

próprio município para este fim, já Alcobaça, integrou o projeto apenas no fim do ano 

de 2020 pelo que não foi considerada em candidatura.   

Em 2020 despedimo-nos de nove Velhos Amigos: por motivo de falecimento (3), 

integração em Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) (5) e hospitalização 

seguida de internamento em Unidade de Cuidados Continuados (UCC) (1). 

Atividade 1 - Mobilização da Sociedade Civil 
 

É através da mobilização da Sociedade Civil que o projeto Velhos Amigos se concretiza, 

nas suas diversas atividades. A equipa técnica da ATLAS e as coordenadoras locais 

agregam esforço garantindo que localmente existem os recursos humanos necessários 

                                                             
1 Esta nova componente é apresentada na Atividade 3 do projeto Velhos Amigos e pode ser encontrada 
informação sobre a mesma em https://atlaspeoplelikeus.org/2020/03/31/portugal-inovacao-social-
apoia-combate-ao-isolamento-social-de-idosos/.  

https://atlaspeoplelikeus.org/2020/03/31/portugal-inovacao-social-apoia-combate-ao-isolamento-social-de-idosos/
https://atlaspeoplelikeus.org/2020/03/31/portugal-inovacao-social-apoia-combate-ao-isolamento-social-de-idosos/
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para dar respostas aos idosos que nos são sinalizados. Ao longo o ano 2020 o Projeto 

Velhos Amigo mobilizou 241 voluntários/as, 74 Restaurantes Solidários e 48 Doadores 

de bens e/ou serviços. 

 

1. VOLUNTÁRIOS/AS 

Os voluntários e voluntárias garantem as visitas e entrega de refeições e contribuem 

para a promoção da saúde e bem-estar dos idosos assim como para a organização de 

atividades culturais e recreativas, participando nas mesmas. Geridos pelas 

coordenadoras Locais, chegam até à ATLAS através de campanhas de recrutamento nas 

redes sociais, do formulário de candidatura disponível no site da ATLAS e através do 

“passa a palavra”.  

No ano de 2020, o Velhos Amigos enquadrou um total de 341 voluntários e voluntárias, 

sendo que, desse universo 93 estavam afetos a Coimbra, 96 a Leiria, 97 ao Município 

da Marinha Grande, 47 ao de Pombal e 8 ao de Alcobaça.  

 Coimbra Leiria 
Marinha 
Grande 

Pombal Alcobaça  

Nº de voluntários que entraram 
em 2020 

9 28 28 5 8 
 

Nº de voluntários que saíram 
em 2020 

3 5 3 0 0  

Voluntários no Velhos Amigos 93 96 97 47 8 341 
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Entendemos que a componente de capacitação assume um papel diferenciador no 

desempenho dos/as voluntários/as quer no âmbito do Projeto Velhos Amigos quer a 

nível organizacional pelo que se investe tempo e recursos na capacitação dos mesmos. 

 O ano de 2020 exigiu que se adaptassem as formações aos voluntários para um formato 

online. De notar que as formações de integração de novos voluntários e voluntárias têm 

um caracter informal, de partilha e personalizado difícil de replicar online, ainda assim, 

tendo em conta a necessidade, foram realizadas estas formações com a promessa de 

um encontro presencial entre voluntários assim que o contexto o permita. 

 

A Confederação Portuguesa do Voluntariado reconheceu a excelência dos voluntários e 

voluntárias da ATLAS com o Troféu Português do Voluntariado, entregue virtualmente 

na Cerimónia por eles promovida, decorrida a 5 de dezembro de 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 Coimbra Leiria 
Marinha 
Grande 

Pombal Alcobaça  

Formações de integração de 
novos/as voluntários/as ou 
atualização de conhecimentos 

3 3 3 1 1 11 

Números de formandos= 73 

Formações de 
acompanhamento da 
tecnologia 

N/A 1 1 1 N/A 3 

Outras Formações: Momentos formativos de Psicologia ao Domicílio, Comunicação 
com o Idoso, Treino Cognitivo, Questões de Género no Envelhecimento.  4 

“Com o voluntariado, no âmbito deste projeto, são muitas as histórias cruzadas, 

são múltiplos os episódios que descrevem relações de amizades improváveis. De 

pessoas que fazem a diferença na vida de outras. 

Começam como voluntários(as) mas rapidamente se tornam amigos(as). São 

incansáveis na dedicação que colocam no projeto e têm sido inigualáveis nos 

efeitos que têm instigado nos(as) idosos(as) acompanhados. Das cartas lidas aos 

passeios no jardim, dos telefonemas às ações de limpeza habitacional, do 

asseverar da jardinagem do pátio ao levar a jantar fora. Os nomes são muitos. 

Impossíveis escrever numa página A4. Têm feito a diferença no dia a dia dos(as) 

beneficiários(as) do projeto e a refeição é só o pretexto para fazer parte das suas 

vidas e proporcionar momentos que pensavam não voltar a viver. Do sentido de 

compromisso à responsabilidade. Sabem que são a última esperança nos últimos 

tempos de vida destes(as) idosos(as) e querem fazê-los crer que ainda têm 

experiências para viver. Assim são os(as) voluntários(as) do Velhos Amigos.” 

 

Excerto do texto em candidatura ao 

Troféu Português do Voluntariado 
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2. RESTAURANTES SOLIDÁRIOS 

Os restaurantes que integram a rede de 

restaurantes solidários do Projeto Velhos 

Amigos contribuem para que, todos os fins-de-

semana, os/as beneficiários do projeto tenham 

acesso de forma gratuita a refeições quentes e 

nutritivas. Os restaurantes são convidados a 

integrar o projeto por convite direto. Em 2020 

foi criado um autocolante identificativo de 

pertença a esta rede solidária e distribuído pelos 

estabelecimentos. A ATLAS conta hoje com 74 

Restaurantes Solidários. Ainda com o intuito de 

valorizar os Restaurante solidários, em 2020, foi 

criado um espaço de divulgação no site da 

ATLAS, em 

https://atlaspeoplelikeus.org/parceiros/restaur

antes-solidarios/.  

3. DOADORES DE BENS E SERVIÇOS 

Quer para dar resposta às necessidades básicas dos/as beneficiários/as do projeto quer 

para o apoio na organização de Atividades Culturais e Recreativas, a ATLAS procura 

estabelecer parcerias com diversas empresas na comunidade. Atualmente a ATLAS 

conta com 48 parceiros que conseguem dar resposta em áreas tão diversas como: 

construção, saúde, apoio jurídico, saúde e bem-estar. 

Fruto do reconhecimento das necessidades habitacionais sentidas e manifestadas 

pelos/as idosos/as acompanhados no Velhos Amigos, em 2020, foi submetida uma 

candidatura intitulada “Amigos em Casa”, que objetivava a recuperação dos espaços 

habitacionais degradados ou inacabados, desenhando casas amigas dos idosos, 

funcionais e seguras, que concedam melhores condições de habitabilidade. Amigos em 

Casa foi um dos projetos vencedores do Programa VINCI para a Cidadania, tendo sido 

financiado em 20.600€ para execução, em 2021, do objetivo proposto.  

https://atlaspeoplelikeus.org/parceiros/restaurantes-solidarios/
https://atlaspeoplelikeus.org/parceiros/restaurantes-solidarios/
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Atividade 2 - Visitas ao Domicílio e Entrega de Refeições 
 

As relações firmadas, entre Velhos Amigos e voluntários, têm sempre origem na entrega 

de refeições. São, estas, o mote das visitas. O sabor que lhes aconchega o fim-de-

semana, a primeira razão de abrirem a porta e o garante de que têm alguém a olhar por 

eles. As visitas são agendadas trimestralmente, através do envio de uma escala de três 

em três meses aos/ás voluntários/as, pela Equipa Técnica. Semanalmente as voluntárias 

Coordenadoras Locais convocam os/as voluntários/as e confirmam a sua ida, fazendo 

trocas em caso de indisponibilidades. No ano de 2020 realizaram-se um total de 7392 

visitas e foram entregues 7296 refeições quentes aos “Velhos Amigos”. Do total de 

refeições entregues, 2496 foram distribuídas em Coimbra, 1872 em Leiria, 2288 na 

Marinha Grande, 624 em Pombal e 16 em Alcobaça. Após cada visita os voluntários e 

voluntárias são convidados responder a um Relatório de Visita que pretende monitorizar 

quer a organização logística (restaurantes-refeições-entrega) quer o estado de saúde e 

emocional do/a idoso/a. São estes relatórios que desencadeiam ações de intervenção 

ao nível da saúde e bem-estar, da resposta a necessidades básicas assim como do 

acompanhamento psicossocial e psicológico.  

Neste ano marcado por uma pandemia que 

muito afetou as comunidades onde intervimos 

não podemos deixar de destacar a incansável 

colaboração de voluntários e voluntárias que, 

de forma a colmatar a falta de refeições devido 

aos inúmeros restaurantes que se 

encontravam com a atividade suspensa, 

continuadamente contribuíram com refeições 

cozinhadas pelos/as próprios/as. Destacar 

ainda que os Restaurantes Solidários e IPSS´s 

que se mantiveram em atividade contribuíram 

com refeições extra. Em 2020, tal como nos 

anos anteriores, nenhuma refeição ficou por 

dar e nenhum Velho Amigo ficou sem visitas.  

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES 
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Atividade 3 - Promoção da Saúde e Bem-Estar  
 

No que concerne à Promoção da Saúde e bem-estar é de referir que, no ano de 2020: 

 Todos os/as beneficiários/as do projeto tiveram acompanhamento psicossocial; 

 Seis idosas beneficiaram do HIT, um programa manualizado de prestação de 

apoio psicológico ao domicílio no qual é realizada uma avaliação e durante 6/7 

semanas é realizada uma intervenção com vista a melhorar o estado psicológico 

do/a idoso/a; 

 Foram ativados serviços de intervenção para a auto-estima e para promoção da 

auto-imagem. Em Leiria por exemplo foi mobilizada uma equipa de cabeleireiros, 

pertence ao Espaço T, que se deslocou a casa de uma Velha Amiga, acamada na 

sequência de um internamento hospitalar, com vista a melhorar a sua imagem e 

conferir-lhe algum ânimo;  

 Foram mobilizados voluntários/as, profissionais no âmbito da saúde que 

disponibilizaram cuidados de enfermagem e gestão da medicação ao domicílio 

aos Velhos Amigos.  

No ano de 2020 deu-se início a uma Parceria para o Impacto que pretende reforçar a 

intervenção do Velhos Amigos garantindo mais impacto na qualidade de vida dos idosos, 

combatendo o declínio cognitivo e promovendo o sentimento de segurança através de 

resposta a situações de emergência. Esta intervenção é cofinanciada pelo programa 

POISE, numa iniciativa Portugal Inovação Social (ficha do projeto disponível em 

https://atlaspeoplelikeus.org/projeto/velhos-amigos/). Neste âmbito pretende-se, até 

Março de 2023, enquadrar 90 idosos numa resposta de treino cognitivo através de um 

Tablet com jogos e rede social interna (velhos amigos, voluntários/as e cuidadores 

informais) assim como com um botão de Georreferenciação e resposta de 

teleassistência. Ao longo do ano de 2020 foram já integrados 79 idosos, dos quais 68 

têm ou irão ter2 acesso à Plataforma de Treino Cognitivo e Videochamada e 100% dos 

beneficiários tem ou irão ter o Dispositivo de Georreferenciação.  

                                                             
2 Dos 79 idosos avaliados e integrados alguns aguardam a implementação da tecnologia por ainda não 
existir verba para compra de mais equipamentos.  

https://atlaspeoplelikeus.org/projeto/velhos-amigos/
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Ainda no âmbito da Promoção da Sáude e Bem-estar é de referir o apoio prestado no 

Encaminhamento para respostas sociais adequadas e apoio no acesso aos serviços 

sociais. Das diligências efetivadas em 2020, resultou a sinalização de 4 Velhos Amigos 

para o Serviço de Apoio Domiciliário afeto à sua área de residência, o encaminhamento 

de 4 idosos (as) para a Loja Social territorialmente mais próxima e de 3 pessoas para as 

respostas Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social (SAAS) ou Contratos 

Locais de Desenvolvimento Social (CLDS). Destacar, por apenso ao acompanhamento 

técnico concretizado, a articulação com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) de 

molde a apoiar 1 beneficiário do Projeto e o contacto com o Registo Civil com vista a 

facilitar agendamentos a 2 Velhos Amigos.  

Atividade 4 - Satisfação de necessidades Básicas e melhoria das condições de vida 
 

No seguimento do acompanhamento concretizado pelos voluntários e voluntárias 

junto dos Velhos Amigos, resulta a identificação e reporte de algumas necessidades, de 

diferentes domínios, que exigem a intervenção da Equipa Técnica da ATLAS, 

Voluntários e Parceiros. Neste âmbito, em 2020, foram registadas 112 ocorrências3, 

nos cinco Municípios em que o Projeto decorre, das quais 6 respeitantes a Alimentação, 

25 a Habitação, 34 a Saúde, 21 a reforço do Acompanhamento Psicossocial e 26 em 

outros domínios.  

 

De ressalvar que, deste universo, apenas 5 transitaram para o ano sequente, motivadas 

pela proximidade do final do ano e consequente impossibilidade de dar resposta no 

ano civil de 2020. As respostas às restantes 107 ocorrências foram empreendidas em 

                                                             
3 Para análise as ocorrências foram divididas em categorias, sendo que: 1) Alimentação: corresponde a 
necessidades extra de apoio alimentar, 2) Habitação: às necessidades de higienização ou reabilitação da 
habitação, 3) Saúde: a ativação de consultas de especialidade solidárias entre outros no domínio, 4) Apoio 
Psicossocial e Psicológico: necessidade de intervenção em momentos específicos e mediação familiar e 5) 
Diversos: necessidades diversas, por exemplo renovação do visto de residência, apoio em processos 
jurídicos, mediação com senhorios. 

6 25 34 21 26 
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76 casos pela Equipa Técnica da ATLAS, em 26 situações por Parceiros (sociais, 

empresariais e particulares) e em 5 circunstâncias por voluntários e voluntárias do 

Projeto.  

Adicionalmente às ocorrências identificadas é ainda garantido o acesso a cuidados de 

saúde. A equipa técnica da ATLAS, sempre que necessário, apoia os/as idosos/as, 

corporificadores do Projeto, na interação com as Unidades de Saúde, desde Hospitais 

a Unidades de Saúde Familiar. Em 2020 foram concretizados múltiplos contactos com 

as entidades de saúde da zona, com o objetivo de: 

 Solicitar apoio na deslocação dos/as idosos/as para as consultas; 

 Acompanhar a situação dos/as idosos/as internados; 

 Proceder ao agendamento de consultas; 

 Efetivar o pedido de atendimento clínico ou serviços de enfermagem ao 

domicílio; 

 Agendar vacinação no domicílio. 

 

As casas dos Velhos Amigos são espaços privilegiados: parcos em condições, 

mas cheios de história, escassos em bens, mas repletos de valor sentimental, 

desprovidos de segurança e conforto, mas atestados de memórias. São o seu lugar e, 

ainda que aos olhos de qualquer um sejam de habitabilidade inimaginável, aos deles é 

o único espaço onde querem estar. No ano de 2020, foram concretizadas ações de 

limpeza nas habitações de 6 idosos, - das quais 5 foram efetivadas pela empresa 

CrioClean, parceira da ATLAS, e 1 por um grupo de Escuteiros da Marinha Grande – e 

uma ação de pintura, promovida e executada por um grupo de jovens dos Escuteiros 

de Leiria. No âmbito da melhoria das condições habitacionais, foram entregues 17 

equipamentos eletrónicos e de mobiliários, - entre os quais, roupeiros, estendais, 

mesas, colchões, aparelhos TDT, televisões, … - e diversos têxteis e loiças de casa, 

conseguidos através de parceiros de natureza pública e privada. Fruto do 

reconhecimento das necessidades habitacionais sentidas e manifestadas pelos(as) 

idosos(as) acompanhados no Velhos Amigos foi realizada uma candidatura intitulada 

“Amigos em Casa” ao Programa VINCI para a Cidadania, que objetiva a recuperação dos 

espaços habitacionais degradados ou inacabados, desenhando casas amigas dos 
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idosos, funcionais e seguras, que concedam melhores condições de habitabilidade. 

Amigos em Casa foi um dos projetos vencedores do Programa, tendo sido financiado 

em 20.600€ para execução, em 2021, do objetivo proposto.  

Atividade 5 – Organização de Atividades Culturais e Recreativas 
 

No que concerne ao Velhos Amigos, e atendendo ao facto de os beneficiários do 

Projeto constituírem o grupo de risco da Covid-19, em 2020 a maioria da atividades 

foram canceladas. Há ainda a registar:  

15/01/2020 Ida ao Cinema 
No âmbito das comemorações do 54º 
Aniversário do Teatro José Lúcio da Silva, em 
Leiria, os Velhos Amigos de Leiria e da Marinha 
Grande foram convidados a participar nas 
referidas festividades através da visualização do 
filme Portugal não está à venda, um filme de 
2019, que soltou muitas gargalhadas e boa 
disposição aos idosos presentes. 

 

 
07/02/2021 Alterações Climáticas 
Os/as Velhos Amigos foram convidados para 
uma atividade decorrente do Projeto Mexe-te, 
na qual aluno dos 6º ano falaram sobre os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e as 
Alterações Climáticas. Resultaram momentos 
de partilha e aprendizagem intergeracional. 

 

 

24/04/2020 Lembrar o 25 de abril  
 
 
 
 
 
 

 

   

 

 

 

 

 

Passados quarenta e seis anos, a Revolução dos 
Cravos é lembrada com muito orgulho pelos 
nossos idosos. Nem as máscaras foram 
impedimento para que, na véspera do 25 de 
abril de 2020, um conjunto de voluntárias da 
Marinha Grande fossem cantar o hino da 
Revolução à porta de casa dos beneficiários do 
Projeto que, com distância, escutavam a música, 
contentes por ver os rostos que lhes são 
familiares. O momento foi ainda retratado em 
vídeo, disponível em 
https://www.facebook.com/123000607765686
/videos/1280490735626368. 
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Desenvolvimento Local 

Projeto Escolas Solidárias 
 

Atividade 1 – Entrega de Cabazes Solidários 
As 

O universo estudantil dos Agrupamentos de Escolas da Marinha Grande incorpora 

diferentes realidades sociais e económicas, que influem diretamente nos educandos e 

no seu desempenho escolar e relacional. Compreendida a circunstância a ATLAS 

disponibiliza, mensalmente, cabazes compostos por bens alimentares e de higiene. No 

ano de 2020, foram entregues 248 cabazes e apoiados 36 agregados familiares. A 

angariação dos produtos é efetivada através de campanhas e eventos promovidos e 

dinamizados pela ATLAS, entre eles os Encontros ao Serão que ocorrem mensalmente e 

cujo valor de inscrição é um bem alimentar ou de higiene.  

Atividade 2 – Apoio na sala de multideficiência 
 

O apoio na sala de multideficiência, na Escola Dr. Correia Mateus em Leiria, decorre à 

vários anos, entre as 16h e as 18h, e proporciona o desenvolvimento de atividades 

diferenciadas destinadas a crianças com necessidades educativas especiais, dinamizadas 

por uma equipa de 12 voluntários. Este apoio efetivou-se nos ainda nos meses de Janeiro 

e Fevereiro de 2020 tendo sido suspendo em Março por diretiva da escola, no decorrer 

da Covid-19.  
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Desenvolvimento Local 

Outros Projetos e Parcerias 
 

VELHOS SÃO OS TRAPOS 
 

Para além dos projetos que estão já no terreno a ATLAS, ao longo do ano 2020, 

empenhou esforços no desenvolvimento da ideia de projeto Velhos são os Trapos. Este, 

idealizado anos antes, pretende mitigar o isolamento social de idosos artesãos em idade 

de reforma através da dinamização de um espaço de cocriação entre idosos artesãos e 

jovens designers. Para o desenvolvimento do Plano de Negócios e estudo da 

operacionalização do mesmo foi realizado um convite à jovem designer Leonor 

Melaquias. Desde Outubro de 2020 a designer, financiada pelo programa StartUp 

Voucher do IAPMEI, já alcançou alguns dos objetivo previstos, entre eles: Realização de 

um inquérito para artesãos (levantamento de necessidades); Realização de um estudo 

de mercado para validação do projeto; Criação de um logótipo; Realização de entrevistas 

e identificação dos artesãos que estão enquadrados no Projeto Velhos Amigos; Estudo 

e levantamento do artesanato no Distrito de Leiria; e Pesquisa e Reconhecimento de 

fornecedores, possíveis parceiros. Leonor Melaquias está já a desenvolver o protótipo 

para o projeto piloto, considerando ao momento a possibilidade de o mesmo ser 

desenvolvido em vidro.  
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SACO DA BAIXA  
 

Esta parceria tem lugar na Baixa de Coimbra, local em que se verificam algumas 

questões, que atualmente, são características de muitas cidades nacionais e europeias: 

questões como a rarefação das vivências comunitárias em oposição aos fenómenos da 

turistificação e da gentrificação. Esta situação traduz-se em vários problemas sociais, 

fazendo deles parte a questão da solidão e as condições precárias dos poucos residentes 

que permanecem na Baixa, para além dos turistas. O atual contexto de pandemia veio 

agravar esta situação, bem como aumentar o número de pessoas desempregadas. 

O Saco da Baixa é uma proposta que tenta contribuir para atenuar este problema. Dirige-

se a senhoras idosas, residentes na Baixa – ou antes, no Centro Histórico de Coimbra, 

que inclui também a Alta – e mulheres desempregadas com mais de 55 anos. O objetivo 

é criar um Laboratório Criativo Intergeracional na Baixa, onde se fomente o encontro e 

o cruzamento das artes manuais tradicionais associadas à mulher, – costura, bordado, 

crochet - com as práticas artísticas do Design, da Ilustração e da Serigrafia. 

FREEDOMCRICKETS 
 

O Projeto FreedomCrickets é uma iniciativa que conjuga a criação de uma unidade de 

trabalho no Estabelecimento Prisional de Leiria - Jovens (EPL-J), centrada na produção 

de insetos para alimentação animal e humana, com a criação e concretização de um 

programa holístico na preparação do regresso à liberdade de jovens em cumprimento 

de penas privativas da liberdade no EPL-J. 

O programa inclui o processo de qualificação profissional no posto de trabalho, através 

de trabalho remunerado (bolsa de formação-profissionalizante), formação para o 

desenvolvimento de competências de empregabilidade e competências para a vida 

(comunicação, pensamento crítico, autoconfiança, criatividade, entre outros) e a 

continuidade do acompanhamento após a libertação (psicossocial, procura ativa de 

emprego e processo de mentoria). Na unidade de trabalho prisional irão participar a 

organização promotora Aproximar - Cooperativa de Solidariedade Social, contando com 

os parceiros nucleares EPL-J, The Cricket Farming Co., Lda. e a ATLAS. 
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Educação para o Desenvolvimento e 

Cidadania Global 
Projeto Mexe-te 
 

O MEXE-TE é um projeto que pretende sensibilizar e mobilizar jovens para os problemas 

atuais 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 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a procura de soluções 

alternativas às existentes.  

De setembro de 2019 a fevereiro de 2020 a ATLAS facilitou a intervenção com os 25 

alunos do 6º C da Escola Básica 2/3 Guilherme Stephens. O término da nossa intenção 

culminou com os alunos a apresentarem os conhecimentos adquiridos às outras turmas 

e a organizarem uma sessão de apresentação pública na delegação da ATLAS NA 

Marinha Grande.  

 Tendo em conta o contexto pandémico que se viviu ao longo do ano 2020, não foi 

possível implementar as ações previstas no âmbito do Mexe-te, nomeadamente em 

Pombal e Coimbra. 
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Cooperação para o Desenvolvimento 
Kamba Gungo 
 

Desde 2017 a ATLAS colabora com o Grupo Missionário Ondjoyetu de forma a garantir 

prestação de cuidados de saúde e à comunidade assim como acesso a bens essenciais e 

educação.  

Do levantamento efetuado pela visita de dois profissionais de saúde ao terreno verifica-

se urgente: 

 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.  

Pretende-se que a ATLAS contribua para esta problemática e para tal em 2020 os 

recursos humanos da ATLAS frequentaram formações com o objetivo de capacitação no 

âmbito do desenvolvimento de candidaturas de Cooperação para o Desenvolvimento.  
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Desenvolvimento Organizacional 
Crescimento e Fidelização 
 

A intervenção da ATLAS no Município de Pombal, vigente desde 2018, destacara a 

necessidade de materialização de um espaço físico, recetivo e convidativo à presença 

dos voluntários, parceiros e beneficiários dos Projetos. Subordinado a esta premissa, foi 

inaugurado, a 1 de outubro de 2020, o espaço físico da ATLAS em Pombal, localizado no 

número 13 da Rua Miguel Bombarda. Pintada a branco e vermelho, a delegação da 

ATLAS em Pombal foi cedida por particulares e recuperada com o donativo e sentido 

cooperativo de diferentes parceiros. 

O objetivo de expansão territorial da área de intervenção ganhou novo impulso já que, 

alavancado pelo Velhos Amigos, o Município de Alcobaça entrosou-se na dinâmica da 

ATLAS concorrendo para prossecução da concessão de melhorias na vida e bem-estar 

dos idosos nele residentes. Na sequência de um diagnóstico prévio e da articulação com 

diferentes entidades sociais intervenientes em Alcobaça, o Projeto Velhos Amigos 

arrancou no referido Município, com uma equipa de 8 voluntários, em dezembro de 

2020. 

O projeto Velhos Amigos cresceu e acompanhando o seu crescimento verificou-se um 

crescimento proporcional de número de Restaurantes Solidários parceiros assim como 

de voluntários e voluntárias. Para fazer face a este crescimento organizacional foi 

integrado um novo recurso humano na equipa técnica da ATLAS. Assim, desde Maio de 

2020 a ATLAS contou com um recurso humano em Coimbra e dois em Leiria (um a tempo 

inteiro e outro em Estágio Profissional). O crescimento dos associados não se verificou 
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como previsto, tendo em conta que não foi possível investir tempo e recursos neste 

âmbito. Ainda assim, em 2020, a ATLAS conquistou 6 novos associados/as. 

 

Comunicação  

A comunicação é uma ferramenta imprescindível para divulgar o trabalho que 

desenvolvemos assim como para mobilizar a comunidade para a nossa missão. No ano 

de 2020, com o financiamento da Fidelidade Comunidade, a ATLAS fez um claro 

investimento neste âmbito. 

O site foi redesenhado, um trabalho que já tinha sido iniciado pelo voluntário Cristiano 

Clemente em 2019, e que este ano se conseguiu finalizar. As imagens das várias redes 

sociais foram uniformizadas assim como as assinaturas dos emails do secretariado e das 

coordenadoras locais. 

Em 2020 deu-se continuidade à publicação da Newsletter mensal para voluntários, 

agora com uma imagem renovada, e iniciou-se o envio de uma Newsletter trimestral 

para parceiros. Relevante é mencionar que as newsletters deste ano tiveram a 

coordenação de Rui Bingre, voluntário de Leiria que se ofereceu para organizar as 

diversas edições. Pretende-se que a equipa de edição cresça envolvendo outros 

voluntários e voluntárias, quer em termos de criação de conteúdos como de 

coordenação dos mesmos. A newsletter mensal, enviada através da plataforma 

Hubspot, tem tido em média um envolvimento de 40, 27%, sendo que é enviada para 

cerca de 450 voluntários/as.   

Os conteúdos criados são, ao longo do mês seguinte, publicados no site da ATLAS em 

“Notícias” [https://atlaspeoplelikeus.org/noticias/] e partilhados nas redes sociais: 

Facebook e Instagram. 

 

 

 

https://atlaspeoplelikeus.org/noticias/
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Em 2020 foram produzidos e partilhados 27 artigos, designadamente: 

 Estudantes do Ensino Superior e Voluntariado; 

 COVID-19 Mais do que nunca eles precisam de nós; 

 Doze anos da ATLAS People Like Us;  

 Saiba como ajudar, sem sair de casa;  

 Portugal Inovação Social apoia combate ao Isolamento Social de Idosos;  

 ATLAS vence Prémio Fidelidade Comunidade;  

 Voluntários colocam Mãos à Obra;  

 A avó aprende a reciclar;  

 Será a nossa solidão, crónica?  

 Transtorno de Acumulação Compulsiva em Idosos;  

 Refletir o envelhecimento, romper com o preconceito;  

 Comunicação organizacional: porque a imagem importa!;  

 O luto em tempos de pandemia;  

 Comunicação com o idoso;  

 Aprender até morrer, quem não quer?  

 Abertura da delegação da ATLAS em Pombal; 

 Treino Cognitivo no Processo de Envelhecimento;  

 Envelhecimento e Género;  

 Estimulação Cognitiva;  

 Antes e durante a pandemia;  

 Questões de Género no Envelhecimento;  

 Tecnologia e o Desafio de Cuidar;  

 Que direitos para as pessoas idosas?  

 Receita para um natal animado, à mesa;  

 ATLAS distinguida com Troféu Português do Voluntariado;  

 Amigos em Casa;  

 Velhos Amigos em Alcobaça
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Para se alcançar multidões com credibilidade tem-se na imprensa um importante aliado. 

Em 2020 maior parte dos artigos sobre a ATLAS focaram o apoio a idosos em contexto 

de pandemia. Adicionalmente, houve ainda um artigo relacionado com o Projeto Mexe-

te e um acerca das escolas solidárias. De seguida deixamos alguns registos de 2020.  

   

 

        

Sustentabilidade Financeira  
 

Asseverar a sustentabilidade organizacional é um pilar fulcral na garantia da 

exequibilidade da missão institucional. O ano de 2020 foi marcado por duas linhas de 

financiamento:  

 Parcerias para o Impacto, no âmbito do Portugal Inovação Social, Programa 

Operacional Inclusão Social e Emprego, que apoia a integração da componente de 

estimulação cognitiva assim como o Botão SOS/de Georreferenciação no Projeto 

Velhos Amigos até, previsivelmente, março de 2023;  

 Fidelidade Comunidade, que até Maio de 2021 vai permitir à ATLAS desenvolver 

ferramentas de comunicação e marketing assim como de gestão operacional, como 

é o caso do Plano Estratégico.  

Ainda neste âmbito é de mencionar a candidatura realizada ao Programa VINCI para a 

Cidadania que prevê uma intervenção integrada no Projeto Velhos Amigos e que visa 

permitir a recuperação de espaços habitacionais degradados ou inacabados de idosos 
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que vivem em situação de Isolamento Social e Carência Económica. A candidatura foi 

selecionada e os resultados divulgados a 17 de dezembro de 2020, sendo que iniciará a 

sua execução em 2021.  

Por apenso, ressalvar a manutenção do apoio financeiro conferido pelos parceiros que, 

aludindo à responsabilidade social que rege a sua atuação, concederam alguma 

segurança para a prossecução dos objetivos da ATLAS, proporcionando uma intervenção 

multidimensional junto dos Velhos Amigos.  

Acresce, como contributo para o enquadramento financeiro da ATLAS, sobretudo 

destinada ao suporte de despesas de pequena dimensão, a receção das quotas dos 

associados, donativos pontualmente recebidos e a venda de merchandising.  

As contingências impostas pela crise pandémica condicionaram a participação nos 

eventos locais para angariação de fundos, não concretizados, razão pela qual não foi 

possível a angariação de fundos por esta via. Ainda assim, ao longo do ano de 2020 

foram realizadas duas campanhas de angariação de fundos: Campanha de IRS e 

Campanha Natal 2020. De referir que neste ano foram desenvolvidos novos produtos 

de merchandising que permitiram dinamizar a loja e garantir vendas. 
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