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ASSOCIAÇÃO MAIS PROXIMIDADE

MENSAGEM
DA DIREÇÃO

Em primeiro lugar gostaríamos de agradecer a
todos e a todas, que, a título individual ou coletivo,
se juntaram a nós nesta missão que tanto nos
orgulha. É para nós um enorme privilégio
dedicarmo-nos ao combate da solidão e
isolamento dos membros mais envelhecidos da
nossa comunidade.
Em 2021 focámo-nos na sustentabilidade da
Associação, procurando aumentar a notoriedade e
visibilidade da nossa causa, assim como a rede de
parceiros e de doadores individuais e reforçar a
parceria com as empresas. Esta sustentabilidade é
não só o difícil equilíbrio das contas, mas também,
o difícil equilíbrio de atender a todas necessidades
que nos apresentam diariamente, mantendo a
qualidade de intervenção que sempre nos
caracterizou.
Ainda assim, acreditamos que foi com sucesso
que mantivemos um serviço diferenciado e
personalizado junto dos 144 beneficiários que
acompanhámos neste último ano.
Queremos destacar o trabalho em parceria com
os organismos locais e recursos da comunidade,
com quem tem sido possível fazer um trabalho de
crescimento mútuo.
Sabemos que 2022 trará grandes e novos
desafios, mas deixamos o compromisso de
trabalhar afincadamente para estar à altura dos
mesmos.

Mafalda Soure
Presidente da Direção
Joana Barreiros
Vogal da Direção

Manuela Marques
Vogal da Direção
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DADOS
2021

14

144

Profissionais
fizeram parte da equipa
técnica

Beneficiários
acompanhados

181
Alunos
participaram em ações
de sensibilização

211
Voluntários
que, de forma pontual ou
regular, apoiaram a
Associação

76

135

138

172

Passeios

Aniversários
de pessoas idosas
assinalados

Medições
de tensão arterial

Acompanhamentos
de pessoas idosas a
organizações/serviços

193

276

351

Marcações
de consultas ou exames
médicos

Sessões
de apoio psicológico

Aquisição e doação
de bens de saúde

634

642

664

Pesquisas de informação
destinadas às pessoas
idosas

Aquisição e doação
de outros bens/ajudas
técnicas

Sessões
de fisioterapia

1106
Contactos
com profissionais
e serviços de saúde

2013 2079
Contactos
com familiares, vizinhos
e cuidadores
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Visitas
ao domicílio

433
Acompanhamentos
a consultas e exames
médicos

860
Contactos
com entidades parceiras

8055
Contactos
telefónicos às pessoas
idosas
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A ASSOCIAÇÃO

MISSÃO
Reduzir o impacto da solidão e do
isolamento,
contribuindo
para
a
melhoria da qualidade de vida da
população idosa.

PRINCÍPIOS E VALORES

Individualidade
Respeito
Confidencialidade
Autonomia
Valorização
Inclusão social
Proximidade
Transparência
Sustentabilidade
Inovação

VISÃO
Todas as pessoas idosas estarem
incluídas na sociedade, não havendo
pessoas em situação de isolamento e
solidão.
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ORGANOGRAMA
MESA ASSEMBLEIA GERAL

CONSELHO FISCAL

DIREÇÃO

CONSELHO CONSULTIVO (*)

COORDENAÇÃO GERAL

INTERVENÇÃO
TÉCNICA

VOLUNTARIADO

GESTÃO DE PROJETOS
E PARCERIAS

COORDENAÇÃO
COMUNICAÇÃO E
ANGARIAÇÃO DE FUNDOS

BENEFICIÁRIOS

(*) O Conselho Consultivo não foi ainda constituído formalmente
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GESTÃO DE PESSOAS
EQUIPA TÉCNICA
Em 2021, a Associação contou com um
total de 14 profissionais. Ocorreram 4
admissões e 4 cessações de trabalho,
contando-se à data de 31 de dezembro
de 2021, 10 profissionais.
No que diz respeito à relação com a
Associação, 71% teve vínculo contratual,
14% realizou estágio profissional ao
abrigo do IEFP e os restantes 14%
colaborou em regime de prestação de
serviços.
Estágio IEFP
14.3%

Prestação de serviços
14.3%

Contrato
71.4%

Gráfico 1 - Tipo de vínculo
No que se refere às habilitações
literárias da equipa técnica, 57% tem
licenciatura e 36% mestrado. As áreas de
formação dominantes são as ciências
sociais e humanas, evidenciando-se o
peso
de
Serviço
Social
(43%)
e
Gerontologia (21%).

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS
2021

Publidade e Marketing
Psicologia
7.1%
7.1%

Contabilidade
7.1%

Gerontologia
21.4%

Serviço Social
42.9%

Fisioterapia/Reabilitação
14.3%

Gráfico 2 - Área de formação profissional
A idade média da equipa técnica ronda
os 32 anos de idade e, em média, o
tempo
de
colaboração
de
cada
profissional na Associação é de 3,5 anos.
Registaram-se 65 sessões de supervisão
interna, 124 horas de formação e 3 horas
de supervisão técnica com o apoio da
APAV.
Foi realizado um inquérito de satisfação
à equipa técnica e obtida uma taxa de
resposta de 88%.

Taxa de satisfação geral

82%
Aspetos
a
melhorar
satisfação mais baixa)
Instalações;
Equipamentos.

(taxa

de

Aspetos a manter(taxa de satisfação
mais elevada)
Ambiente de trabalho;
Horário de trabalho.
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GESTÃO DE PESSOAS
VOLUNTARIADO
Em 2021, a Associação teve o
envolvimento de 211 voluntários que, de
forma pontual ou regular, apoiaram
direta ou indiretamente os beneficiários.
Regularmente e com intervenção direta
com
os
beneficiários,
através
do
acompanhamento a consultas e exames
médicos,
visitas
ao
domicílio
ou
contactos
telefónicos,
a
Associação
contou com o apoio de 52 voluntários.
Deste conjunto de voluntários, resultou
997 contactos telefónicos, 97 visitas ao
domicílio e 29 acompanhamentos a
consultas e exames.
1500

Comparando com o ano anterior,
registou-se uma diminuição das visitas ao
domicílio, realizadas por voluntários, em
61%,
assim
como
dos
contactos
telefónicos, em 26%. Já o apoio a
consultas e exames médicos sofreu um
aumento de 48% face a 2020.
" Tudo começou porque tinha algum tempo
livre que queria ocupar fazendo algo de útil
na sociedade. Entretanto, passaram quase 10
anos, com 3 filhos deixou deixou de haver
tempo livre e a hora que era para dar, tem
sido a hora em que mais recebo.
Ganhei uma amiga, conselhos cheios de
sabedoria e muitos ensinamentos. Afinal a
generosidade vem de quem?!
Sofia Wolff

Ocorreram 84 sessões de supervisão a
27 voluntários e foram realizadas 2
sessões de formação.
Foi realizado um questionário de
satisfação aos voluntários que obteve
uma taxa de resposta de 25%.

1000

Taxa de satisfação geral

97%
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a
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(taxa
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satisfação mais baixa)
Melhorar a taxa de resposta ao
questionário de satisfação
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Gráfico 3 - Evolução das atividades realizadas
por voluntários
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Aspetos a manter(taxa de satisfação
mais elevada)
Reconhecimento
do
papel
de
voluntário;
Comunicação com equipa técnica.
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GESTÃO DE PESSOAS
BENEFICIÁRIOS
Em 2021, a Associação acompanhou 144
beneficiários, o número mais elevado de
sempre. O número de integrações seguiu
a mesma tendência, ao registar um
aumento de 15% em relação a 2020.
Comparando os últimos três anos,
verificou-se um crescimento médio de
5% no número total de beneficiários.
Indicadores

2019

2020

2021

Nºde beneficiários

131

139

144

Nºde integrações

8

22

26

Nºde saídas

13

27

21

Quadro 1 - Evolução movimento de beneficiários

acessibilidade no prédio onde reside
entre outros critérios. Em 2021, 47% dos
beneficiários foram considerados como
estando em situação de isolamento, 60%
vive sozinho e no que diz respeito às
acessibilidades no domicílio, 79% não
tem elevador e 36% vive num 3º andar ou
andares superiores.
A rede familiar é também critério de
avaliação por parte da equipa técnica.
Em média, os beneficiários têm 1 filho e
30% não tem filhos.
A
equipa
técnica
acompanhou,
beneficiários de 22 freguesias diferentes,
evidenciando-se a freguesia de Santa
Maria Maior, com 67% dos casos
apoiados.
A
intervenção
desenvolvida
pela
Associação resulta da relação de parceria
e de um trabalho em rede com outras
entidades
que
permite
colmatar
inúmeras necessidades e serviços que os
beneficiários requerem.
Em 2021, observa-se uma maior
necessidade dos beneficiários, a nível de
apoio de outras entidades, para além da
Associação, especialmente no apoio
alimentar e higiene pessoal.

Alimentar
Higiene pessoal
Em 2021, dos beneficiários apoiados,
78% são mulheres, com uma idade
média de 84 anos , 84% não tem cônjuge
e 60% vive sozinho.
A problemática do isolamento é
avaliada a diversos níveis: retaguarda
familiar e outros apoios, contexto em que
o beneficiário está inserido, condições de
RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS
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Convívios
Centro de Dia
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Gráfico 4- Principais apoios recebidos por
beneficiários através de entidades parceiras
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GESTÃO DE PESSOAS
Em 2021, observa-se uma maior
necessidade a nível de apoio de outras
entidades, para além da Associação,
especialmente apoio alimentar e higiene
pessoal. Para além do acompanhamento
da Associação, 53% dos beneficiários
recorreu a pelo menos mais um
serviço/entidade. O apoio alimentar é o
mais procurado, com 48%, seguido da
higiene pessoal com 39%.
A proveniência dos apoios é diversa, no
entanto sublinha-se a Santa Casa da
Misericórdia de Lisboa, com 51%, as
Juntas de Freguesia com 26%, dos quais
25% provêm da Junta de Freguesia de
Santa Maria Maior.

Atualmente existem 5 perfis que
correspondem a 5 cores distintas. O verde
é a cor que representa os beneficiários
mais autónomos e que não exigem um
acompanhamento tão permanente e, do
lado oposto, a cor encarnada caracteriza
os beneficiários mais dependentes, com
reduzida retaguarda familiar ou em
situações de risco de violência doméstica.
A
cor
lilás
refere-se
a
um
acompanhamento dado de forma mais
pontual
baseado
em
contactos
telefónicos e visitas esporádicas, devido a
mudança de residência ou outros
motivos.

Gráfico 5- Categorização dos beneficiários

O sistema de categorização da
intervenção
desenvolvido
pela
Associação resulta da avaliação do
diagnóstico
realizado,
tendo
em
consideração o seu contexto, rede de
apoio, estado de saúde, necessidades de
apoio etc.
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Face a 2020 verifica-se um aumento de
7% dos beneficiários de perfil encarnado,
o que significa uma necessidade de
maior dependência e acompanhamento
por parte da Associação.
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COMBATE À SOLIDÃO
E ISOLAMENTO
VISITAS AO DOMICÍLIO
E CONTACTOS TELEFÓNICOS
2021 ficou ainda marcado por algumas
restrições provocadas pela pandemia, no
entanto os resultados alcançados já
demonstram
um
regresso
à
"normalidade". As visitas ao domicílio
atingiram o valor mais elevado desde
2018, com o registo de 2079 visitas
realizadas e o número de contactos
telefónicos é também o mais elevado,
com 8055 registos.
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Gráfico 6- Visitas e contactos telefónicos
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COMBATE À SOLIDÃO
E ISOLAMENTO
PASSEIOS E ATIVIDADES
CULTURAIS
A realização de passeios, quer sejam
junto à área de residência ou a algum
local
em
específico,
foram
uma
preocupação por parte da equipa
técnica, que viu nesta atividade uma
forma de combater a solidão, promover a
mobilidade e a estimulação cognitiva das
pessoas idosas. Neste âmbito, criou uma
campanha, sob o mote "Nunca é tarde
para sonhar", que pretende angariar
fundos
para
realizar
sonhos
dos
beneficiários. Já foram angariadas verbas
para a realização de 23 sonhos, tendo já
sido realizados 16. Os restantes ainda não
foram concretizados, devido a problemas
de saúde ou outros motivos, pretendendo
a Associação realizá-los no decorrer de
2022.

SINALIZAÇÃO
DE ANIVERSÁRIOS E DATAS
FESTIVAS
Foram assinalados 135 aniversários
através da realização de contactos
telefónicos, visitas ao domicílio, almoço
nos restaurantes da Portugália ou
entrega de um bolo da Padaria
Portuguesa. De registar, a parceria com
os restaurantes da Portugália que
possibilitou a realização de 75 almoços.

O 7º aniversário da Associação foi
comemorado à porta e à janela de 63
beneficiários com atuações musicais de
87 artistas e com a entrega de uns
produtos oferecidos pelo El Corte Inglés.
Com o apoio do Rotary Club Lisboa
International, da Delta e da Portugália
entregou-se um cabaz de Natal com
produtos diversos a 90 pessoas.
No total, foram contabilizados 76
passeios, na sua maioria, individuais, o
que significa um aumento de 67%
relativamente a 2020.
RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS
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COMBATE À SOLIDÃO
E ISOLAMENTO
GRUPOS DE ENCONTRO E
8&80
O “Grupo de Encontros”, assim como o
8&80 são atividades de estimulação
cognitiva de grupo que promove a
participação ativa, opinião e reflexão
crítica dos participantes sobre diversas
temáticas. No total, foram dinamizadas 13
sessões, na sua maioria em formato
online, contando com 77 participações.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS
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" Não é a mesma coisa, todos sabemos, mas
vamo-nos encontrando até ser possível
estarmos juntos presencialmente!”
Beneficiária

Dado o sucesso alcançado com a 1ª
edição dos "Retratos à janela", foi
realizada uma 2ª edição com 22
beneficiários e 7 fotógrafos voluntários. A
iniciativa contou novamente com o apoio
da Canon.
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PROMOÇÃO DA SAÚDE
E BEM-ESTAR
MARCAÇÃO/ACOMPANHAMENTO
A CONSULTAS E EXAMES
Com a suspensão e o adiamento de
consultas ocorridos em 2020, observouse
um
aumento
de
46%
nos
acompanhamentos a consultas e exames
médicos em 2021. Este aumento também
se
justifica
pelo
pedido
de
acompanhamento à toma da vacina da
covid-19 por parte dos beneficiários.
Contabilizaram-se um total de 433
acompanhamentos, dos quais 66 dizem
respeito a acompanhamentos à vacina da
Covid-19.
A nível de marcações, registaram-se 193,
RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS
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o que significa o número mais elevado
dos últimos 4 anos.
500
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Gráfico 7 - Marcação e acompanhamento a
consultas e exames médicos
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PROMOÇÃO DA SAÚDE
E BEM-ESTAR
CONTACTOS COM PROFISSIONAIS
E SERVIÇOS DE SAÚDE
Os contactos com os profissionais e
serviços de saúde foram intensificados ao
longo do ano, traduzindo-se num total de
1106 contactos. Deste conjunto, 640
foram dirigidos a profissionais de saúde e
os 466 a vários serviços de saúde.
1250
1000
750

aumenta se deva em parte ao receio de
sair de casa, juntamente com uma menor
mobilidade por parte dos beneficiários.
Efetuaram-se 221 aquisições de bens de
saúde que vão desde medicamentos,
termómetros etc. Já a doação de bens de
saúde caíu em 87%, dado não haver
tanta necessidade de apoiar com alguns
equipamentos, sobretudo no que toca a
meios de proteção contra a Covid-19.
Registaram-se, no entanto, 130 doações
de bens de saúde.

SESSÕES DE FISIOTERAPIA

500
250
0

Contactos

2019

2020

2021

Gráfico 8 - Contactos com profissionais
e serviços de saúde

Denota-se uma maior necessidade por
parte dos beneficiários em solicitar apoio
à equipa técnica para estabelecer
contacto com os profissionais e serviços
de saúde. Daí se explica o maior volume
de contactos, com um aumento de 59%
comparativamente a 2020.

DOAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS
DE SAÚDE
O apoio na aquisição de bens sofreu
um aumento de 19% em comparação
com 2020. A equipa técnica crê que este
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Durante 1 ano, através do Prémio BPI
Fundação
"La
Caixa"
Séniores,
22
beneficiários com critérios para o efeito,
usufruiram de um total de 664 sessões de
fisioterapia gratuitas no domicílio.
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PROMOÇÃO DA SAÚDE
E BEM-ESTAR
"As sessões fizeram muita diferença na minha
vida. Não conseguia mexer o braço bem, mas
agora até já o consigo levar atrás as costas."
Beneficiária

SESSÕES DE APOIO PSICOLÓGICO
Através do Prémio BPI Fundação "La
Caixa" Séniores, foi possível garantir apoio
psicológico
pelo
telefone
a
12
beneficiários, realizando um total de 232
sessões.
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OUTRAS ATIVIDADES DE SAÚDE
Em 2021, a equipa técnica fez o
levantamento de receitas e relatórios
médicos por 233 vezes. A monitorização da
tensão arterial é outra das atividades
realizadas regularmente aos beneficiários,
com indicação médica, tendo sido feita 137
vezes.
A nossa parceria com a Círculo D
Ambulâncias foi crucial em 40 situações,
providenciando transporte especializado
para acompanhamento a consultas e
exames ou até mesmo, passeios de lazer.
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QUALIDADE DE VIDA
NO DOMICÍLIO
PESQUISAS DE INFORMAÇÃO
E ACOMPANHAMENTOS A SERVIÇOS
Tem havido uma tendência crescente
na procura de informações solicitadas
pelos beneficiários, com especial foco
para os anos da pandemia, onde esse
aumento é mais visível. Em 2021 foram
dadas 634 informações a pedido dos
beneficiários. O mesmo se sucede com os
acompanhamentos a serviços ou outras
organizações, como Banco, Segurança
Social
e
outros.
Foram
172
os
acompanhamentos feitos em 2021, o que
significa um aumento de 28%.
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Gráfico 9- Pesquisas de informação e
acompanhamentos a serviços
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QUALIDADE DE VIDA
NO DOMICÍLIO
AQUISIÇÃO E DOAÇÃO DE BENS

OBRAS E PEQUENAS REPARAÇÕES

Entre aquisições e doações de bens e
ajudas técnicas, contabilizaram-se 642,
das quais 338 dizem respeito a doações e
304 a aquisições. Comparativamente ao
ano anterior, regista-se um aumento em
ambas as atividades, de 27% nas
aquisições e de 18% nas doações.

Em 2021, foram realizadas 11 obras ou
pequenas reparações nos domicílios dos
beneficiários. Este apoio foi possível com o
contributo
da
Fundação
Calouste
Gulbenkian através do projeto "Regresso a
casa" e ainda do projeto Sénior+ que
contempla a doação de ajudas técnicas que
podem carecer de pequenas obras no
domicílio.
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COMUNICAÇÃO
E ANGARIAÇÃO DE FUNDOS
SENSIBILIZAÇÃO
A sensibilização às camadas mais
jovens através das sessões "Mitos e
Verdades" promove e possibilita a
discussão
sobre
a
temática
do
envelhecimento. Em 2021, através de
sessões online e outras presenciais, foram
envolvidos 181 crianças e jovens. De
destacar as 5 sessões online, realizadas
em colaboração com a Universidade
Autónoma de Lisboa, com a participação
de 30 alunos de Psicologia e 7
beneficiários.
Deu-se ainda continuidade ao projeto
"De casa para casa", iniciado em 2020 e
em parceria com a Associação Escola 31
RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS
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de janeiro que abrangeu um total de 15
alunos., promovendo uma 2ª edição em
2021.

COMUNICAÇÃO
Com o apoio da agência Publicis, em
regime probono, fez-se um rebranding da
marca, dando-lhe uma nova imagem, uma
nova nomenclatura e uma nova assinatura.
Para além disso, foi desenvolvido todo o
material estacionário em consonância com
esta alteração de imagem.
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COMUNICAÇÃO
E ANGARIAÇÃO DE FUNDOS
REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL

MEIOS DE COMUNICAÇÃO

A Associação foi convidada para ser
oradora, a convite da Santa Casa da
Misericórdia de Lisboa, na tertúlia da
longevidade sob o tema: “Serviços e
apoios em tempos de pandemia: o que
temos de novo, o que aprendemos e
como nos vamos adaptar.”
A convite da Universidade Europeia a
Associação marcou também a sua
presença e partilhou as suas práticas de
voluntários para cerca de 50 pessoas.
A VII Edição do Mosaico Social em Santa
Maria da Feira, uma iniciativa promovida
pelo Município, através da Rede Social
concelhia e a ADRITEM, contou com o
testemunho de uma das técnicas da
Associação Mais Proximidade.

Registou-se um total de 20155
visualizações de páginas no site e que
foram vistas por um total de 4508
utilizadores.
A página do Facebook foi seguida por
3883 pessoas e foram publicadas 311
notícias. Já o Instagram teve, à data de 31
de dezembro, 846 seguidores e foram
publicadas
342
notícias
sobre
as
atividades da Associação.
O Linkedin foi outra aposta feita em
2021 de forma a dar maior visibilidade
das atividades da Associação junto de
empresas. A 31 de dezembro de 2021,
contabilizaram-se 497 seguidores.
A nível de cobertura mediática, a
Associação foi notícia por 12 vezes, das
quais 5 em televisão, 1 para rádio e 6 em
formato online.

A Ministra do Trabalho, Solidariedade e
Segurança Social, Ana Mendes Godinho,
visitou por 2 vezes a Associação, ficando a
conhecer
de
perto
o
trabalho
desenvolvido pela mesma, bem como a
realidade dos beneficiários apoiados.
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COMUNICAÇÃO
E ANGARIAÇÃO DE FUNDOS
SUBSÍDIOS E DOAÇÕES

CONSIGNAÇÃO DE IRS

Do total de rendimentos e ganhos em
2021, houve uma diminuição de 16% em
relação a 2020 que se justifica por alguns
diferimentos. Os subsídios do Estado
representam
36%
do
total
dos
rendimentos. Salienta-se uma diminuição
do peso das entidades públicas em 11%
em relação a 2020, A Câmara Municipal
de Lisboa é entidade pública que mais
relevância tem a nível de subsídios
públicas, representando 85%.

A campanha da consignação de IRS
desenvolvida em probono pela Publicis
teve um resultado de 9618,88€, o que
constituiu um aumento desta fonte de
receitas.

Junta de Freguesia de Santa Maria Maior
10.2%
IEFP
4.6%

CAMPANHA DE NATAL - GIVING
TUESDAY
CML
85.2%

Gráfico 10 - Subsídios do Estado e outros
Entes públicos

Em relação às doações monetárias
provenientes
de
empresas/entidades
privadas, recebemos um total de 75
543,18€. As doações em bens cresceram
em 54% face a 2020.
Os donativos monetários de particulares,
estão com uma tendência crescente,
com um aumento de 16%.
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Por decisão estratégica, decidiu-se
juntar a campanha de Natal com a do
Giving
Tuesday.
A
mesma
foi
desenvolvida pela Publicis e superou as
expectativas, angariando um total de
2130€.
A campanha contou com a participação
da actriz Ana Brito e Cunha, o cantor
João Só e as influencers Maria Ana Ferro
e Isabelinha.

EMBRULHOS SOLIDÁRIOS FNAC
Graças à iniciativa da FNAC e aos 55
voluntários que se disponibilizaram a
embrulhar os presentes dos clientes da
FNAC, a Associação angariou um total de
1820€.
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COMUNICAÇÃO
E ANGARIAÇÃO DE FUNDOS
REGRESSO A CASA

RAAML

O projeto piloto "Regresso a casa",
financiado pela Fundação Calouste
Gulbenkian e em parceria com a Santa
Casa da Misericórdia de Lisboa e os
serviços sociais do Centro Hospitalar
Lisboa Central recebeu o Selo de Boas
Práticas de Intervenção Social dada a
inovação deste projeto.
O projeto estava inicialmente previsto
ter uma duração de 2 anos, no entanto,
dados os resultados e a pertinência do
mesmo, a Fundação Calouste Gulbenkian
decidiu atribuir um novo financiamento e
e estender o projeto por mais um um
ano.
Após 2 anos, a AMP integrou 22 pessoas,
tendo
realizado
1341
contactos
telefónicos, 546 passagens de informação
com entidades e profissionais de saúde,
507
contactos
com
familiares
e
cuidadores, 328 visitas ao domicílio, 113
aquisições e doações de bens de saúde e
ajudas técnicas, 111 acompanhamentos a
consultas
e
exames
médicos,
50
marcações de exames/consultas, 42
levantamentos de receitas/exames e 21
encaminhamentos
para
outras
respostas/serviços.

Ao abrigo do Regulamento de
Atribuição de Apoios pelo Município de
Lisboa - RAAML, a Associação foi
novamente apoiada (49991,83€) pela
Câmara, com um projeto que prevê a
totalidade das suas atividades, com início
em dezembro de 2020 e término em
final de novembro 2021. Do conjunto de
38 indicadores, 76% foi atingido ou
mesmo superado em larga escala. Os
restantes 24% não foram possíveis de ser
alcançados por força da pandemia.
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+ON
A Fundação Altice e a Xpand-it apoiaram
financeiramente o projeto +On, com o
objetivo de capacitar as pessoas idosas
para a introdução das novas tecnolgias.
Foram integradas 22 pessoas idosas a
quem foram dadas 124 sessões de
capacitação.
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BALANÇO
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DEMONSTRAÇÃO
DE RESULTADOS
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CONSIDERAÇÕES
FINAIS
A Direção tem vindo a constatar, ao
longo do seu mandato, uma cada vez
maior necessidade de apoio por parte
dos beneficiários, especialmente no que
toca ao acompanhamento a nível de
saúde. As pessoas estão cada vez mais
velhas, com mais problemas de saúde e
com uma mobilidade que foi gravemente
afetada
com
o
aparecimento
da
pandemia, Para fazer face a esta situação,
a
equipa
técnica
é
atualmente
constituída por 2 profissionais que estão
quase
em
exclusivo
à
linha
de
intervenção da saúde e bem-estar.
A Associação tem recebido inúmeras
sinalizações de pessoas idosas por parte
de entidades, pessoas particulares e
inclusivamente das próprias pessoas
idosas mas, por diversos motivos, não
tem capacidade para integrar a sua
totalidade. Nesses casos, tem tentado
encaminhar os pedidos para entidades
com quem tem parceria ou que sejam
mais próximas das suas áreas de
residência.
Esta realidade leva a crer que a
Associação Mais Proximidade tem espaço
para crescer e replicar a sua intervenção.
Nesse sentido, estão a ser encetados
todos os esforços a nível de angariação
de fundos e de melhoria das condições
físicas da sua sede, para que seja possível
dar esse passo a médio prazo.
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A Direção reconhece e agradece o
esforço, a generosidade e o sentido de
compromisso
em
torno
dos
144
beneficiários, com particular destaque
para os 14 profissionais que fizeram o seu
trabalho de forma incansável, os 211
voluntários que de forma regular e
pontual contribuíram para a Associação,
os mais de 180 associados, os 220
doadores
que
têm
apoiado
financeiramente ao longo destes anos e
as inúmeras empresas e entidades
parceiras
que
se
preocupam
em
promover um envelhecimento ativo,
digno e saudável no domicílio.

Mafalda Soure
Presidente da Direção

Joana Barreiros
Vogal da Direção

Manuela Marques
Vogal da Direção

PÁGINA 26

ASSOCIAÇÃO MAIS PROXIMIDADE

AGRADECIMENTOS
O nosso muito obrigado em nome de todos os
beneficiários. Seja sempre bem-vindo/a.
Altamira
Banco BPI Fundação La Caixa
Banco Santander Totta, S.A.
Câmara Municipal de Lisboa
Canon Portugal
Cash Converters
Change X
Fundação Altice
Fundação Calouste Gulbenkian
Fundação Galp Energia
Fundação Millennium BCP
Junta de Freguesia de Santa Maria Maior
Kwan Lda
Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda.
MVMS, S.A.
Perrigo Portugal
Pingo Doce S.A
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa .

APAV
Associação Escola 31 de janeiro
Farmácia Internacional
Clínica de São Cristóvão
Entrajuda
Escola Profissional Bento de Jesus Caraça
Escola Profissional Gustave Eiffel
Escola Profissional Profitecla
Faculdade de Direito de Lisboa
Fundação São João de Deus
Paróquia São Nicolau e Santa Maria Madalena
Polícia de Segurança Pública
Prescrição Social
Renovar a Mouraria
Universidade Autónoma de Lisboa
USF da Baixa
Na Rua com Histórias
Nova School of Business and Economics
Secretaria Geral do Ministério da Administração
Interna

A Padaria Portuguesa
Banco Atlântico Europa, S.A.
Círculo Divinal Ambulâncias
Enerre Produções e Representações, Lda.
Finepaper - Atelier de produção gráfica, Lda.
Fundação Professor Uría
Grupo Cofina
Inpressionante Unipessoal, Lda.
Konica Minolta Business Solutions Portugal
Lidergraf, Artes Gráficas S.A.
Lusitânia, Companhia Seguros S.A.
Manteigaria
Publicis
Portugália Restauração
Rotary Club Lisboa Internacional
Sérvulo & Associados - Sociedade de Advogados
Portugal
Xpand-it

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS
2021

PÁGINA 27

