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Caros Associados,

Com a realização desta assembleía geral ordinária, vimos dar cumprimento à exigência legal de
apreciar e votar a conta de Exploração Previsional e o Orçamento de lnvestimentos para o exercício de 2018.
Este orçamento foi elaborado com base nas contas já encerradas e reportadas a Setembro do
corrente ano e das nossas previsões para o exercício correspondente ao próximo ano.
Como nota introdutória à análise deste orçamento previsional, importa destacar a linha realística
seguida na sua elaboração, nomeadamente, no que atenta às circunstâncias económico-sociais muito
desfavoráveis que actualmente marcam a nossa sociedade e que impõem grande prudência no que se refere
às previsões de rendimentos financeiros e similares obtidos, fruto fundamentalmente das aplicações
financeiras baseadas nas doações e outros donativos dos nossos Benfeitores.
Nesta medida, os valores previsionais tomados em consideração seguem
modelo semelhante ao do ano transacto.

o método e traduzem

Ao nível das receitas para 2OL7, realça-se, por um lado, a perspectíva de acréscimo

o

de

comparticipação do Instituto de Segurança Social, l.P. (lSS, lP) por via da esperada renovação do Acordo de
Cooperação existente para o desenvolvimento da resposta social de Centro de Alojamento Temporário Albergue D. Margarida de Sousa Dias decorrente do processo de candidatura, entretanto submetido após a
conclusão da Le fase das obras de reabilitação do edifício Sede, e que prevê o aumento de capacidade diária
desta resposta de 60 para 75 utentes. Por outro, destaca-se a estimativa de renovação do Protocolo de
Colaboração existente com o lSS,lP no âmbito da convenção da Rede Solidária de Cantinas Sociais para o
Programa de Emergência Alimentar com uma redução de cerca de 50% do valor desta comparticipação
comparativamente ao acordado para dezembro de 2077 e durante apenas o Le semestre de 2018.
Em relação às despesas, salienta-se o aumento dos custos com o pessoal resultante da projeção da
passagem do salário base nacional de 557,00€ para 580,00€ a partir de 0L de janeiro de 2018 e o acréscimo

de despesa com géneros alimentares decorrentes do previsível aumento do número de utentes em Centro
de Alojamento Tem porá rio.
Este enquadramento genérico, leva à previsão de um Resultado Operacional Antes de Depreciações
positivo no valor de 10 L27,49€. As depreciações atingem um valor de 18 338,61€ o que determina um
Resuftado Operacional negativo no valor de I27L,12€.

Tal resultado permite a previsão de um Resultado Líquido Acumulado negativo no valor de 8
51_1,,12€.

Nestes termos, a Direção apresenta a seguinte proposta:

- Que os sócios presentes nesta assembleia aprovem a conta de Exploração Previsional e o Orçamento de
lnvestimentos

pa

ra 201-8.

Porto, 29 de novembro de 2017
Pela Direção,
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PARE,CER DO CONSELHO FISCAL

Em conformidade e para os efeitos da alínea c) do artigo 38.o dos Estatutos da Associação
dos Albergues Nocturnos do Porto, o Conselho Fiscal apreciou a conta de Exploração
Previsional e o Orçamento de Investimentos para o exercício de 2018, na sequência da
apresentação destes documentos pela Exma. Direção.
Tendo em conta os pressupostos em que assentam as previsões assumidas pela Direção,
designadamente no que respeita aos gastos e rendimentos e, no que se refere aos
Investimentos, aos suportes baseados nas consultas e orçamentos obtidos e, em
consequência, os correspondentes valores constantes da conta de Exploração Previsional
das mesmas decorrentes, o Conselho Fiscal dá o seu acordo aos referidos documentos.

Porto, 29 de novembro de2017

O Conselho Fiscal,

Costa Lima

Dra. Goreti Oliveira

tu_

Sr. Alberto Pedroso
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Introdução

Caros Associados reunidos em Assembleia Geral,
É com muita alegria que apresentamos o relatório de actividades de 2018 - este foi mais um grande ano de
serviço na vida já longa da associação!
O aumento significativo da visibilidade pública a que assistimos ao longo dos últimos meses é apenas o lado
externo decorrente da dedicação de toda uma equipa que, trabalhando em conjunto, luta a cada dia para
dar maior dignidade à vida daqueles que por aqui passam.
Para podermos continuar esta missão de recuperar vidas contamos com o envolvimento de todos!

Arqtº. Filipe Costa Lima – Presidente da Direção

Presidente da República com parte da Equipa da AANP a 31/05/2018
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1. AANP - 137 anos a Recuperar Vidas
A Associação dos Albergues Nocturnos do Porto foi fundada a 1 de Dezembro de 1881, por iniciativa do
então Rei de Portugal, D. Luíz I, mantendo-se atualmente fiel aos desígnios que presidiram à sua constituição
pelo que continua a ter por função principal: prover de todos os cuidados necessários a qualquer pessoa
carenciada que o solicite independentemente do sexo a que pertença, do país donde venha e da religião que
professe, por forma a contribuir para que quem acorre à Instituição, perdido, abandonado, doente, em auto
destruição, excluído, possa prosseguir o caminho natural do ser humano: se realize e seja parte do todo que
é a sociedade.
Visão: Contribuir para uma sociedade mais justa e inclusiva que garanta a todas as pessoas, sem exceção,
condições de vida dignas e oportunidades de desenvolvimento pleno das suas capacidades e potencialidades
Missão: Garantir a satisfação das necessidades básicas de sobrevivência e dignidade humanas e promover a
autonomia individual e a inclusão social das pessoas em situação de exclusão ou risco de exclusão social
Valores: A AANP procura atingir os objetivos a que se propõem ancorada nos seguintes valores
fundamentais:
•

•

•

Éticos/Universais
✓ Solidariedade – as acções da AANP devem assumir um carácter genuinamente altruísta e de máxima
discrição, sendo motivadas exclusivamente pelo sentimento de ajuda desinteressada ao próximo
✓ Liberdade – as acções da AANP devem respeitar a autonomia e a autodeterminação das pessoas
reconhecendo a capacidade a cada pessoa para livremente decidir o seu percurso de vida
✓ Igualdade – as acções da AANP devem respeitar e promover a igualdade e a justiça social entre
todas as pessoas independentemente das suas crenças religiosas, nacionalidades e géneros
Organizacionais
✓ Autonomia – as ações da AANP devem decorrer, dentro dos limites éticos, estatutários e legais, com
total independência e autonomia decisional relativamente a interesses político-partidários,
religiosos ou de quaisquer outras naturezas que não os estritamente motivados pela coesão social
✓ Idoneidade – as ações da AANP devem assentar em padrões de inquestionável competência de
gestão por forma a garantir a qualidade e a sustentabilidade de cada um dos serviços prestados e da
organização como um todo perante a complexidade dos desafios que enfrentam todos os setores de
atividade e, em particular, o setor da Economia Social
✓ Valor Humano – as ações da AANP devem estar imbuídas do pressuposto de que as pessoas são o
capital mais importante e diferenciador da acção da organização aposta-se inequivocamente na
formação e crescimento pessoal
✓ Qualidade – as ações da AANP devem respeitar os mais elevados padrões de qualidade em vigor no
setor de actividade em que são desenvolvidas
✓ Cooperação inter-institucional – as ações da AANP devem ser desenvolvidas numa linha de forte
colaboração inter-institucional e de trabalho em rede no sentido da partilha de recursos e da
resposta integrada aos problemas sociais uma vez que, independentemente das problemáticas
sociais que se enfrentam, todas envolvem uma realidade particularmente complexa e multifatorial
para a qual nenhuma entidade tem capacidade para por si só para responder a todas as questões
Profissionais
✓ Humanismo – as acções da AANP devem respeitar ao máximo a dignidade da pessoa humana e
promover a criação de condições necessárias para o desenvolvimento da sua personalidade e das
suas faculdades criadoras
4

✓ Responsabilidade – as acções da AANP devem refletir o elevado sentido de integridade moral, ética
e deontológica dos agentes de mudança envolvidos nas intervenções de auxílio ao próximo
✓ Individualidade – as acções da AANP devem ser suficientemente flexíveis para se adaptarem às
características individuais que determinam tempos de evolução/crescimento/mudança
necessariamente diferentes de pessoa para pessoa
✓ Privacidade e Confidencialidade – as ações da AANP devem assegurar a manutenção da privacidade
e confidencialidade de toda a informação pessoal a que tem acesso, direta ou indirectamente, sobre
o utente
✓ Atualidade – as ações da AANP devem decorrer no âmbito de pressupostos técnicos e científicos
devidamente atualizados com base na permanente abertura ao conhecimento produzido em cada
momento da evolução humana
2. Organização Interna
À imagem da generalidade das organizações da economia social, a AANP é governada em conformidade
Estatutos da Associação, aprovados em Assembleia Geral de novembro de 2015, em conformidade com
Decreto Lei nº 119/83 de 25 de fevereiro alterado pelo Decreto Lei nº 172-A/2014 de 14 de Novembro e pela
Lei nº 76/2015 de 28 de julho, por Órgãos Sociais - Assembleia Geral; Conselho Fiscal e Direção Estatutária constituídos por sócios voluntários com elevado sentido de generosidade e altruísmo sem os quais não seria
possível a concretização desta obra.
Órgãos sociais 2018-2020
Os órgãos sociais em funções a 31/12/2018 resultaram de um processo de eleição em assembleia geral
extraordinária, realizada por motivo de renúncia ao cargo do Presidente da Direção e dos membros do
Conselho Fiscal apresentada em Março de 2018.
Assim, os associados eleitos para o exercício do mandato de 2018/2020 são os seguintes:
o
o

o

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL: Presidente - Manuel Artur Barbot Veiga de Faria; Primeiro Secretário Margarida Maria Garcia de Valadares Souto; Segundo secretário - Helena Maria Tavares de Pina Cabral.
CONSELHO FISCAL: Presidente - Manuel António da Mota Freitas Martins; Primeiro Vogal - Joana
Cassilda Tojeiro da Fonseca de Azevedo Barreiros Sequeira; Segundo Vogal - João Ricardo Matos Ferreira
da Cunha Pinto.
DIREÇÃO: Presidente - Filipe José Pereira Hasse da Costa Lima; Vice-Presidente - José Luís Leão Vieira de
Castro; Secretária - Márcia Alexandra Albuquerque Neiva Costa Saraiva; Tesoureira - Mariana Forbes
Bessa Lencastre; Vogal - Cristina Maria Teixeira Rodrigues de Almeida

Modelo de Gestão
O modelo de gestão em vigor na AANP visa garantir a eficácia e eficiência organizacional, através da gestão
baseada num conjunto otimizado de processos interdependentes e interrelacionados, no sentido de
assegurar o funcionamento da organização em harmonia com a legislação, as normas estatutárias e os
acordos e protocolos de cooperação estabelecidos com o ISS,IP, promovendo a qualificação e a
sustentabilidade institucional.
Face aos crescentes desafios de sustentabilidade e qualidade que enfrentam as organizações da economia
social, os elementos da Direção Estatutária, conscientes da sua indisponibilidade, enquanto voluntários, para
5

dedicarem o tempo necessário e suficiente para garantirem a gestão eficaz e eficiente da Instituição,
decidiram, em 2011, criar a categoria profissional de Diretor Geral, elemento com competências de gestão
na área da economia social, que não integra os órgãos sociais da Instituição. A função do Diretor Geral,
numa linha de estreita articulação e sob controlo e orientação permanente por parte da Direção Estatutária,
é assegurar a boa governação e gestão da organização dentro dos critérios de sustentabilidade e qualidade e
na mais estrita observância das normas e princípios legais e estatutários em vigor. Este modelo de governo
permaneceu em 2018 e foi ocupado por Miguel Pereira das Neves.
Organograma Estrutural
ASSEMBLEIA GERAL

CONSELHO FISCAL

DIRECÇÃO

ASSESSORIA
EXTERNA
Contabilística
Jurídica
Informática

DIRETOR GERAL

SECRETÁRIO GERAL

COORDENADOR
PROJETOS
AGRO-FLORESTAIS
SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS

SERVIÇOS
VOLUNTARIADO

Administrativos

Voluntários

SERVIÇOS
AGRO-FLORESTAIS
Trabalhadores Agrícolas

ENCARREGADA
GERAL

DIRETOR TÉCNICO

SERVIÇOS
ALIMENTAÇÃO

SERVIÇOS
GERAIS LIMPEZA

SERVIÇOS
LAVADARIA

Centro de
Alojamento
Temporário D.
Margarida

Cozinheiro
Ajudante Cozinha

Trabalhador Serviços
Gerais

Lavadeiro

e

TRANSPORTE
Motorista

DIRETOR
TÉCNICO
Centro de
Alojamento
Temporário
Campanhã

Cantina Social

VIGILÂNCIA
Vigilantes

EQUIPA TÉCNICA
Assistente Social Médico
Psicólogo
Psiquiatra
Nutricionista
Monitor
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3. Pessoas da AANP
A Gestão de Pessoas tem como principal missão gerir e desenvolver todos os colaboradores por forma a
potenciar o desempenho de cada pessoa em concordância com o desempenho global da organização.
O bom desempenho organizacional depende essencialmente da competência e da motivação das pessoas
que em cada momento colaboram com a organização.
Sendo uma área transversal a todas as outras, o funcionamento da área da gestão de pessoas influencia
diretamente o funcionamento de todas as restantes áreas de atividade.
Assim, todos os colaboradores da AANP, independentemente da posição hierárquica que ocupam ou da
categoria de profissionais, estagiários ou voluntários, são considerados parceiros fundamentais para o bom
funcionamento geral da organização,
O clima de paz social existente entre as chefias e todos os colaboradores é a melhor evidência da cultura de
respeito e responsabilidade que regula a gestão das relações pessoais.
Para além da cultura humanista nas relações interpessoais, a gestão de pessoas respeita integralmente as
normas definidas na Convenção Coletiva de Trabalho acordado entre a Confederação Nacional de
Instituições de Solidariedade e a Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas
e Sociais publicado no BTE 31 de 22/08/2015.

4. Respostas Sociais e Serviços
Na prossecução dos seus fins estatutários, conformes com Decreto-lei nº 172-A/2014 de 14 de Novembro, a
AANP presta apoio multidisciplinar, diária e ininterruptamente – 24h x 365 dias por ano, às pessoas mais
carenciadas da sociedade através das seguintes respostas sociais:
1. Centro de Alojamento Temporário (CAT) D. Margarida de Sousa Dias (Cedofeita - Porto);
2. Centro de Alojamento Temporário (CAT) de Campanhã (Campanhã – Porto);
3. Cantina Social (Cedofeita - Porto)
O CAT é considerado uma resposta social atípica, desenvolvida em equipamento, que visa o acolhimento,
por um período de tempo limitado, de pessoas adultas em situação de carência, tendo em vista o
encaminhamento para a resposta social mais adequada. Tem como objetivos gerais proporcionar
alojamento temporário, garantir a satisfação das necessidades básicas de sobrevivência e apoiar na definição
do projeto de vida, pessoas adultas em situação de carência, nomeadamente população flutuante, semabrigo e outros grupos em situação de emergência social.
Ambos os CATs são respostas sociais, com um âmbito geográfico de intervenção abrangente - nível nacional,
que funciona em regime de laboração contínua - 24horas por dia todos os dias do ano – disponibilizando
apoio multidisciplinar a pessoas adultas em situação de carência, nomeadamente população flutuante, semabrigo e outros grupos em situação de emergência social, com idades compreendidas entre os 18 e os 65
anos de idade, com autonomia física e mental para execução das actividades básicas de vida diária.
No âmbito do acordo de cooperação com o Instituto de Segurança Social, IP, estabelecido em 01/12/2008, e
que vigorou até 03/12/2018 a capacidade de alojamento do CAT D. Margarida de Sousa Dias foi de 60
pessoas (49 homens e 11 mulheres) em todos os serviços prestados.
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A partir de 03/12/2018, com a entrada em vigor do acordo de cooperação assinado em 09/08/2018, a
capacidade passou a ser de 75 pessoas (60 homens e 15 mulheres) em todos os serviços prestados.
No âmbito do acordo de cooperação com o Instituto de Segurança Social, IP, estabelecido em 01/12/2008, a
capacidade de alojamento do CAT de Campanhã é de 22 pessoas (homens) em todos os serviços prestados.
A resposta Cantina Social destina-se a disponibilizar refeição de almoço e ou jantar para consumo na
Instituição a pessoas, não utentes da AANP, em situação de comprovada carência alimentar identificadas por
instituições parceiras.
A instituição integra, desde abril de 2012, e por solicitação do CDSSPorto, a rede solidária de cantinas sociais
criada no âmbito do Plano de Emergência Alimentar, funcionando desde essa data ao abrigo de protocolo de
cooperação estabelecido com o ISS,IP. Esta resposta, que se desenvolve no refeitório do CAT Sede com
certificação do sistema HACCP e ementas elaboradas por nutricionista, caracteriza-se por disponibilizar
refeições de almoço e jantar para consumo neste refeitório destinadas a pessoas em comprovada situação
de desfavorecimento socioeconómico e com necessidade de apoio alimentar referenciadas para o efeito por
técnicos das entidades públicas e privadas da Rede NPISA Porto, que assumem a gestão dos processos
sociais das pessoas que beneficiam de apoio alimentar nesta resposta.
Na sequência do protocolo institucional estabelecido, em 23/04/2018, entre a AANP e o ISS, IP no âmbito do
Plano de Emergência Alimentar, o número de refeições disponibilizadas diariamente foi de 68 refeições
entre 01 de janeiro e 30 de Setembro de 2018 e de 88 refeições entre 01 de outubro e 31 de dezembro de
2018.
Todas as ações desenvolvidas nestas respostas sociais, que são reguladas por via de acordos ou protocolos
de cooperação com o ISS,IP, assentam num Modelo de Intervenção Multidisciplinar (MIM) que envolve uma
intervenção de emergência social, com a qual se procura assegurar a satisfação das necessidades básicas de
sobrevivência e dignidade humanas e, uma intervenção de reabilitação e reinserção social onde se promove
a efetiva integração social/familiar/profissional.
Segundo MIM, um processo de reabilitação e reinserção social desenrola-se ao longo de 4 etapas distintas e
sequenciais (diagnóstico/avaliação biopsicossocial, intervenção biopsicossocial, encaminhamento e follow
up) e deve atender à motivação e capacidade de cada pessoa para inserção (potencial individual de
reinserção).
Cada uma das etapas do processo de reabilitação e reinserção tem objetivos próprios e, por isso, envolve o
desenvolvimento de atividades específicas implicando a existência de um acompanhamento técnico de
proximidade, sistemático, personalizado e de carácter multidisciplinar, constituído por técnicos de diferentes
especialidades nas áreas sociais e de saúde como é o caso do Serviço Social, Psicologia, Psiquiatria, Clínica
Geral e Monitores de actividades socioeducativas.
Todas as etapas previstas no modelo estão a ser implementadas em pleno com os utentes dos CAT da AANP
e com os utentes encaminhados por entidades parceiras da rede NPISA que desenvolvem outras respostas
sociais e de saúde e que solicitam colaboração dos serviços da AANP.
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4.1. SERVIÇO DE ACOLHIMENTO NOCTURNO (SAN)
Neste Serviço disponibiliza-se apoio a nível de alojamento – Dormidas – e de higiene pessoal – Banhos.
Todavia, atendendo à ausência de registos fidedignos por dificuldade de controlar o número real de banhos
realizados pelos utentes – presume-se um mínimo de 1 banho diário por utente –, apresentam-se apenas os
dados diários efetivos registados referentes às Dormidas.
Nesta linha, durante o ano de 2018, a taxa de ocupação/frequência de alojamento manteve-se nos 100% em
ambos os CAT como comprovam os mapas de frequência mensal registados na SSD.
Realça-se que neste ano de 2018, para além dos habituais 82 utentes de SAN (60 na Sede e 22 em
Campanhã), acresceram no CAT Sede 11 utentes no mês de fevereiro no sentido de corresponder à
solicitação de apoio do NPISA, e sob aprovação do CDSSPorto, para colaborar no Plano de Contingência
contra o Frio destinado a pessoas em situação de Sem-Abrigo na cidade do Porto. Salienta-se ainda que na
sequência da celebração com o ISS,IP de novo acordo de cooperação atípico para o CAT Sede esta unidade
passou a disponibilizar apoio para mais 15 pessoas (11 homens e 4 mulheres) a partir de dezembro.
Assim, são contabilizadas 30673 dormidas nos CAT da AANP. Destas, 22643 dormidas registadas no CAT Sede
e 8030 no CAT de Campanhã durante o ano de 2018. Percentualmente, estes valores correspondem
respectivamente a 74% e 26% do total de dormidas de CAT.
Gráfico XCIX
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Gráfico C
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4.2. SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO (SA)
Neste Serviço presta-se apoio a nível do pequeno-almoço, almoço, lanche e jantar a todos os utentes
integrados no SAN.
Como já foi referido anteriormente, neste ano de 2018 no CAT Sede acresceram 11 utentes no no mês de
fevereiro e mais 15 pessoas a partir de dezembro de 2018.
Regista-se igualmente que entre 01 de janeiro e 30 de Setembro o número de refeições diárias,
disponibilizadas ao almoço e ou jantar, no âmbito do Plano de Emergência Alimentar (PEA) foi de 68 e entre
01 de outubro e 31 de dezembro foi de 88 refeições diárias.
Nesta medida, verifica-se que foram disponibilizadas 152964 refeições no serviço de alimentação. Destas,
122692, que equivalem a 80% do total das refeições, foram disponibilizadas e distribuídas pelo pequenoalmoço, almoço, lanche e jantar aos utentes de CAT e 30272, que correspondem a 20% do total das
refeições, foram disponibilizadas e distribuídas pelo almoço e ou jantar aos utentes de PEA.

Gráfico CI

Serviço de Alimentação
Refeições Disponibilizadas
Total 152964
Ano 2018

140000

122692
120000

100000
CAT

PEA

80000

60000

40000
30272
20000

0
Refeições Disponibilizadas

10

Gráfico CII

Serviço de Alimentação
Percentagens de Refeiços Disponibilizadas
Ano 2018

PEA
20%

CAT
80%

4.3. SERVIÇO DE HIGIENE E ROUPARIA (SHR)
Neste Serviço disponibiliza-se apoio aos utentes do SAN a nível da distribuição de vestuário e calçado e
também de kit’s de higiene - sabonete, champô, escova de dentes, pasta de dentes, gilete de barbear
(homens) e pensos higiénicos (mulheres) – que permitam aos utentes melhorar a sua apresentação e realizar
com o mínimo de condições a sua higiene diária.
A distribuição de Kit´s de Higiene é assegurada a todos os utentes admitidos (1ª admissão e readmissão)
sendo que a reposição dos Kit´s é feita com uma frequência mínima mensal a todos os utentes em
permanência.
Nesta medida, e considerando as 123 entradas verificadas em CAT e as 82 pessoas alojadas nos CAT
mensalmente, durante o ano de 2018, registam-se um total de 902 kit´s de higiene pessoal distribuídos aos
utentes de CAT.
Ainda neste ponto realça-se a colaboração dos voluntários da AANP para assegurar a distribuição uma vez por
semana de vestuário e calçado consoante as necessidades dos utentes e a disponibilidade de stocks da
instituição. Neste sentido, foi mantida a frequência de distribuição semanal, e por isso estimam-se cerca de
44 ações de voluntariado referentes à distribuição de vestuário e calçado realizadas no ano de 2018.
Gráfico CIII
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4.4. SERVIÇO DE REABILITAÇÃO E REINSERÇÃO SOCIAL (SRRS)
Neste serviço disponibilizam-se consultas de especialidade – serviço social, psicologia, psiquiatria e clínica
geral – e implementam-se actividades ocupacionais diversas – desporto, expressão plástica, expressão
dramática, actividades agrícolas… - com o objectivo de melhorar a qualidade de vida e promover a
integração social dos utentes.
Nesta rúbrica, apresentam-se os resultados qualitativos – caracterização biopsicossocial dos utentes do
serviço – e quantitativos – número de consultas e actividades realizadas com os utentes – decorrentes da
acção dos técnicos do Serviço de Reabilitação e Reinserção Social.

A. Total de Admissões, Permanências e Saídas de alojamento
Ao longo do Ano de 2018, verificou-se um total de 123 Admissões, 104 Saídas de utentes da Instituição, 4
transferências entre CAT e 44 utentes em Permanência durante todo o ano no apoio do Serviço de
Acolhimentos Nocturno da Associação dos Albergues Nocturnos do Porto.
Gráfico I
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B. Admissões
Esta rúbrica das Admissões refere-se aos utentes que durante o ano de 2018 foram admitidos ou
readmitidos para beneficiarem do apoio em alojamento e restantes valências da AANP.
No total registaram-se 123 Admissões que corresponderam a 69 casos de 1ª Admissão e 54 casos de
Readmissões na AANP. Em termos percentuais estes valores equivalem a 56% e 44% respectivamente.
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Gráfico II
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As 69 primeiras admissões chegaram à AANP exclusivamente (100%) através do encaminhamento
institucional. Destes encaminhamentos institucionais, destacam-se os encaminhamentos realizados pelas
Equipas Locais de Acção Social do ISS,IP (ELAS) com 17 casos que correspondem a 25% do total, pelas
Equipas da Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais com 13 casos ou 13% e pelas Equipas dos
Centros de Respostas Integradas do IDT (CRI) com 6 casos ou 9% do total de encaminhamentos de 1ª
Admissão. Nos 54 casos de Readmissão deste ano de 2018 verifica-se que a maioria dos casos (87%) também
chegam à AANP por encaminhamento institucional. Nesta situação destacam-se as Equipas dos Centros de
Respostas Integradas do IDT (CRI) com 10 casos ou 19% e as Equipas Locais de Acção Social do ISS,IP (ELAS)
com 9 casos ou 17% do total de encaminhamentos de readmissão.
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C. Tempo total de apoio em CAT
Em termos de tempo total permanência em apoio, verifica-se que das 97 pessoas em apoio de CAT a
31/12/2018, 53 pessoas ou 55% beneficiam de apoio à menos de 1 ano, 25 pessoas ou 26% beneficiam de
apoio num período superior a 1 ano e inferior a 2 anos, 13 pessoas ou 13% estão em permanência na AANP
num período igual ou superior a 2 anos e inferior a 5 anos, 3 pessoas ou 3% estão na AANP à mais de 5 anos
e menos de 10 anos e outras 3 pessoas ou 3% beneficiam do apoio da AANP à mais de 10 anos.
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D. Transferências de Utentes entre Albergues
Neste ano de 2018 registaram-se apenas 4 casos de utentes transferidos entre os Centros de Alojamento
Temporários (CAT) da AANP sendo que todos os casos (100%) foram respeitantes a encaminhamentos do
CAT Albergue D. Margarida para o CAT Albergue de Campanhã.
Gráfico LXVII
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E. Saídas
Durante o Ano de 2018 saíram da AANP 104 pessoas. Os motivos para saída foram diversos sendo que entre
eles se verifica o habitual predomínio de situações de abandono sem justificação com 47 casos que
correspondem a 45% do total das saídas. Nas restantes 57 saídas, que equivalem a 55% dos casos, em que
existe uma justificação de saída destaca-se que 30 pessoas ou 29% foram encaminhadas para unidades de
alojamento de nível superior, 21 pessoas que correspondem a 20% do total de saídas foram encaminhadas
para processos de internamento hospitalar seja na área da saúde mental seja na área de saúde física, 4
pessoas que representam 4% foram efectivamente reinseridas através da Rede Sócio-Familiar (RSF) ou no
Mercado Convencional de Trabalho (MCT) e 2 pessoas ou 2% saíram do apoio por motivo de Suspensão
devido a incumprimentos vários das regras de funcionamento da Instituição.
Gráfico LXVIII
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F. Recusas de apoio por ausência de vagas no Serviço de Alojamento Nocturno
Neste ano de 2018 registaram-se um total 423 pedidos de apoio para admissão em SAN. Destes pedidos, 300
pessoas, que correspondem a 80% do total de pedidos de apoio institucionais para alojamento, não
receberam apoio devido a lotação esgotada do SAN. Entre as 300 pessoas que não foram apoiadas, 239 eram
homens, que equivalem a 80% do total de recusas, e 61 eram mulheres que correspondem a 20%.
Recusas Por Lotação Esgotada
Total 300 pessoas
Ano 2018
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G. Caracterização Biopsicossocial Geral dos utentes
No geral as dimensões analisadas permitem observar que as 69 pessoas admitidas pela primeira vez na
AANP durante o ano de 2018 apresentam o seguinte perfil biopsicossocial: sexo masculino; faixa etária entre
os 51 e 60 anos; nacionalidade Portuguesa; naturalidade do Porto; solteiro; habilitações literárias ao nível do
1º ciclo de escolaridade; desempregado; beneficiários do Rendimento Social de Inserção; com
documentação; com um tempo de desabrigo anterior à admissão na AANP entre 1 e 12 meses; sem
patologia física impeditiva de integração profissional; com algum tipo de patologia, em particular distúrbios
Mentais e Comportamentais devido ao Consumo de Álcool e Drogas (CID-X).
As 54 pessoas readmitidas na AANP durante o ano de 2018 apresentam o seguinte perfil biopsicossocial:
sexo masculino; faixa etária entre os 51 e 60 anos; nacionalidade Portuguesa; naturalidade do Porto;
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solteiro; habilitações literárias ao nível do 3º ciclo de escolaridade; desempregado; beneficiários do
Rendimento Social de Inserção; com documentação; com um tempo de desabrigo anterior à admissão na
AANP entre 1 e 12 meses; sem patologia física impeditiva de integração profissional; com algum tipo de
patologia, em particular distúrbios Mentais e Comportamentais devido ao Consumo de Álcool e Drogas (CIDX).
As 44 pessoas, que correspondem a 45% do total da capacidade de alojamento dos CAT da AANP por
referência a 97 utentes, que beneficiaram desse apoio ininterruptamente entre 01 de janeiro a 31 de
dezembro de 2018, apresentam o seguinte perfil biopsicossocial: sexo masculino; faixa etária entre os 51 e
60 anos; nacionalidade Portuguesa; naturalidade do Porto; solteiro; habilitações literárias ao nível do 1º ciclo
de escolaridade; desempregado; beneficiário do Rendimento Social de Inserção; com documentação; com
um tempo de alojamento nos CAT da AANP inferior a 2 anos; sem patologia física impeditiva de integração
profissional; com algum tipo de patologia, em particular distúrbios Mentais e Comportamentais devido ao
Consumo de Álcool e Drogas (CID-X).

H. Consultas de Especialidade
Do total das 3279 consultas marcadas foram realizadas efectivamente 2904 consultas. Estas corresponderam
a 1371 consultas de Serviço Social, a 767 consultas Psicológicas, a 402 consultas de Clínica Geral e a 364
consultas de Psiquiatria. Percentualmente, estes valores representam 47%, 26%, 14% e 13%,
respectivamente, do total de consultas realizadas.
Gráfico LXXXI
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H1. Tipo de Consultas Realizadas (TOTAL)
Das 2904 consultas realizadas, 377 foram 1ª consultas e 2527 foram consultas de seguimento. Estes valores
correspondem a 13% e 87% do total de consultas realizadas, respectivamente.
Gráfico LXXXIII
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H2. Tipo de Consultas Realizadas (POR SERVIÇO)
As 1371 consultas realizadas pelo Serviço Social repartiram-se por 101 primeiras consultas correspondentes
a 7% do total de consultas realizadas pelo Serv. Social e 1270 consultas de seguimento ou 93% do total. As
767 consultas de Psicologia foram distribuídas por 76 primeiras consultas equivalentes a 10% do total de
consultas Psicológicas e 691 consultas seguimento ou 90%. As 402 consultas de Clínica Geral distribuíram-se
por 90 primeiras consultas ou 22% das consultas de Clínica Geral e 312 consultas de seguimento ou 78%. As
364 consultas de Psiquiatria distribuíram-se por 110 primeiras consultas ou 30% das consultas Psiquiátricas e
254 consultas de seguimento ou 70%.
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Gráfico LXXXV
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5. Projetos e Atividades
5.1. Culturas Agro-Florestais
Este projeto, desenvolvido numa base de parceria interinstitucional com organizações competentes nas
áreas científica, académica, empresarial e da economia social, constitui-se como uma fonte importante de
contributo para a sustentabilidade económica da AANP – todas as receitas são canalizadas para financiar as
respostas sociais da AANP – mas também para a sustentabilidade social – oportunidade de integração
laboral de pessoas em situação de exclusão ou risco de exclusão social – e para a sustentabilidade ambiental
– métodos de produção com certificação em modo de produção biológico.
5.1.1. Projeto Cogumelo Solidário
Numa linha de empreendedorismo e inovação social, a AANP continuou a
desenvolver em 2018 o projeto Cogumelo Solidário que tem por objectivo
produzir e comercializar cogumelos e foi implementado em 2012.
Este projeto constitui-se como uma fonte importante de contributo para a
sustentabilidade económica da AANP – todas as receitas são canalizadas
para financiar as respostas sociais da AANP – mas também para a
sustentabilidade social – integração laboral de 2 trabalhadores agrícolas – e
para a sustentabilidade ambiental – métodos de produção com certificação
em modo de produção biológico.
O desenvolvimento deste projeto assenta desde o início numa base de
parceria interinstitucional com organizações competentes em várias áreas - científica, académica,
empresarial, economia social e comunicação social - muito relevantes para o aproveitamento multifuncional
dos recursos existentes, com as quais a AANP tem tido uma colaboração bemsucedida e que se pretende dar
continuidade.
5.1.2. Outros Projetos Agro-Florestais
No âmbito do projeto Agro-Florestal são dinamizados igualmente os seguintes projetos:
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Projeto Horta Solidária (Campanhã-Porto) que tem por objetivo a produção hortofrutícola para
abastecimento do Serviço de Alimentação das respostas Sociais CAT e Cantina Social.
No âmbito do projeto de rentabilização das propriedades agrícolas da AANP, a Equipa Técnica continua a
dinamizar ações de promoção e incentivo de participação dos utentes em atividades ocupacionais de
jardinagem e agricultura biológica integradas nos projectos Horta à Porta no terreno de Campanhã ambos
resultantes de parceria com a LIPOR.
Projeto Quinta Solidária (Paço de Sousa-Penafiel) que tem por objetivo a produção hortofrutícola para
abastecimento do Serviço de Alimentação das respostas Sociais CAT e Cantina Social.
5.2. Projetos em Rede
5.2.1. Conselho Local de Ação Social do Porto
A AANP integra o CLAS na qualidade de conselheiro tendo mantido ao longo de 2018 a habitual participação.
5.2.2. Estratégia Nacional para a Integração da Pessoa Sem-Abrigo
Como vem sendo hábito desde o início da implementação desta Estratégia Nacional para a Integração da
Pessoa Sem-Abrigo (ENIPSA) na Cidade do Porto, em Março de 2009, a AANP tem vindo a ser representada
no Núcleo de Planeamento e Intervenção com os Sem-Abrigo da Cidade do Porto (NPISA - Porto).
Importa salientar a entrada em vigor da Estratégia Nacional para a Integração da Pessoa em Situação de
Sem-Abrigo (ENIPSSA) 2017-2023 em janeiro de 2018, tendo a coordenação do NPISA-Porto, que na ENIPSA
2009-2015 foi da responsabilidade do ISS,IP, passado a ser assegurada pela CMP no âmbito do CLASPorto.
Refere-se ainda que a AANP foi eleita pelos pares para integrar o Núcleo Executivo do NPISA Porto.
Igualmente, a AANP integra 5 dos 6 eixos de actividades definidos neste NPISA. Nesta medida, participa no
Eixo do Acompanhamento Social, Eixo da Saúde, Eixo do Emprego e Formação, Eixo da Participação e
Cidadania e Eixo da Habitação e não participa no Eixo do Voluntariado.
5.2.3. Liga para a Inclusão Social
A AANP continua a estar representada nas Comissão Executiva e Comissão Organizadora desta plataforma
interinstitucional denominada Liga para a Inclusão Social.
Actualmente, a AANP participa nos seguintes projectos:
•
•
•
•

PIN Desporto/Campeonato de Futsal;
PIN Música/Som da Rua;
PIN Teatro/Teatro das Invenções;
PIN Escultura/Vidas Devidas.

5.3. Estágios académicos
Em 2018 a Equipa Técnica recebeu e orientou os seguintes estágios:
- ISMAI: 2 Estágios académicos na área da Psicologia Clínica e da Saúde; Início de Estágio em outubro de
2017 e Término de Estágio em junho de 2018;
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-ISSSP: 2 Estágios académicos na área do Serviço Social; Início de Estágio em outubro de 2017 e Término
de Estágio em junho 2018;
- Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico do Porto: 2 Estágios académicos na área de
Educação Social; Início de Estágio em novembro de 2018.

5.4. Projeto Alberg’IN – Ações de formação dos Utentes
Este projeto visa a organização de acções de formação, em parceria com entidade formadora, que
contribuem para a aquisição de competências pessoais, sociais e profissionais.
Foram implementadas em 2018, ações de formação aprovadas no âmbito da candidatura POISE-03-4230FSE-000358 - 3.05-Capacitação para a lnclusão, destinada a grupos desfavorecidos.
A primeira das seis ações de formação previstas teve início em 18/06/2018 com a ação de Capacitação
Pessoal e terminarão, em conformidade com o cronograma da candidatura, a 30/04/2019 com a ação de
Construção de Projeto Pessoal.
5.5. Projeto Alberg’ART – Atelier Ocupacional
Integrado no SRRS, o Alberg’Art tem-se revelado, por via das inúmeras ações grupais implementadas, um
complemento terapêutico importantíssimo das intervenções realizadas individualmente no sentido de
promover a efetiva integração social dos utentes.
Ao longo do ano 2018 foram realizadas no total 258 sessões nas quais se registaram 1225 presenças de
utentes.
As atividades que registaram maior número de sessões foram as Atividades de Expressão Plástica - Livre com
59 sessões.
A relação percentual da média de presenças em cada sessão, que foi como já é hábito analisada atendendo
ao número total de utentes alojados na AANP (82) entre janeiro e novembro, demonstra que as actividades
que apresentam uma média de presenças mais elevada foram as ações de sensibilização para Infeções
Sexualmente Transmissíveis com 18%.
ALBERG'ART
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ALBERG'ART
Percentagem Média de Presenças em Sessões
Ano 2018
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Para além da participação nas sessões e realização de trabalhos, este projeto teve como objetivo em 2018 a
criação de uma galeria de arte, para abrir as portas da AANP ao público em geral com exposições de
trabalhos dos utentes da instituição elaboradas nas sessões de atelier ocupacional.
Assim, entre 17/12/2018 e 06/01/2019 foi realizada a primeira exposição de trabalhos de expressão
plástica nas instalações do Hall de entrada principal do edifício do CAT Sede. Esta exposição foi organizada
pela Equipa Técnica, que contou com a preciosa colaboração do voluntário, que dinamiza as oficinas de
expressão plástica, na parte de organização cénica.
Foi igualmente realizada a habitual exposição de trabalhos de Expressão Plástica na Arca de Natal, no âmbito
da iniciativa da CMP que decorreu nos dias 12 e 13 de dezembro de 2018 no átrio da Estação de São Bento.

5.6. Projeto Janela Aberta
A Equipa Técnica retomou o projeto de edição trimestral do boletim informativo das atividades dinamizadas
no Atelier Ocupacional – Alberg’Art.
A 1ª edição deste projeto designado “Janela Aberta” ocorreu a 17/12/2018 e, para além de envolver os
utentes, conta com a colaboração do voluntário preciosa colaboração do voluntário, que dinamiza as oficinas
de expressão plástica, na edição gráfica.
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5.7. Rastreios de Doenças infecciosas
No sentido de aumentar a capacidade de diagnóstico e promover o tratamento de doenças infecciosas
foram mantidos os seguintes Protocolos:
•

•

Para a tuberculose pulmonar, manteve-se o protocolo de cooperação como CDP no sentido de
rastrear todos os utentes imediatamente após a admissão nas respostas CAT e de rastrear todos os
utentes das respostas CAT e PEA com sinais e sintomas suspeitos de infecção pulmonar.
Das infecções sexualmente transmitidas e das Hepatites em grupos de risco, a Equipa Técnica
integra e colabora, desde outubro de 2018, com a Abraço na realização de rastreios gratuitos nas
instalações do CAT Sede destinados a todos os utentes de CAT e PEA.

5.8. Atividades festivas
Foram realizadas as habituais festas e actividades no São João e no Natal de 2018:
•

•

Festa de São João, e respetiva sardinhada, foi organizada pela Equipa Técnica e decorreu nas
instalações do Albergue D. Margarida no dia 20/06/2018 e teve igualmente uma considerável
participação de utentes inclusive do Plano de Emergência Alimentar;
Como habitualmente a Equipa Técnica colaborou na organização da Festa de Natal de 2018, que se
realizou na tarde do dia 19/12/2018, nas instalações do Albergue D. Margarida e que, mais uma vez,
contou com a participação de um número muito significativo de utentes inclusive do Plano de
Emergência Alimentar.

6. Obras Edifícios AANP
6.1. Inauguração edifício Sede pelo Sr. Presidente da República
As instalações do CAT D. Margarida de Sousa Dias que foram alvo, entre 2015 e 2017, da 1ª fase de obras
profundas de reabilitação foram inauguradas oficialmente pelo Senhor Presidente da República – Professor
Marcelo Rebelo de Sousa, na presença da Senhora Secretária de Estado da Segurança Social – Dra. Ana
Joaquim a 31/05/2018.
Entre as melhorias resultantes da obra destacam-se as seguintes:
a) Redimensionamento dos espaços destinados ao alojamento - a obra permitiu humanizar os espaços de
alojamento dotando-os de mais privacidade e conforto;
b) Aumento do número de vagas de alojamento - a obra permite ampliar a capacidade de alojamento
noturno passando de 60 pessoas (49 homens e 11 mulheres) para 75 pessoas (60 homens e 15 mulheres).
Foram igualmente inauguradas as placas dos prémios atribuídos em 2018 às Obras de Reabilitação do
Edificio: Prémio da Variante Reabilitação de Edifício de Equipamento - Prémio Nuno Teotónio Pereira 2017,
recebido a 06/04/2018; Prémio Nacional de Reabilitação Urbana, nas categorias Cidade de Lisboa e Cidade
do Porto 2018, recebido a 09/05/2018.
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(Imagens dos prémios e da mensagem do Presidente da República)

6.2. Obras de Reabilitação do Edifício do CAT Campanhã
Em 2018, foram realizadas obras de reabilitação no CAT de Campanhã, sob responsabilidade do proprietário
do edifício, o IHRU (Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana).
Entre as melhorias resultantes da obra destacam-se as seguintes: Eliminação das infiltrações da cobertura;
Melhor isolamento térmico com a substituição de portas e janelas exteriores; Aumento da qualidade das
instalações sanitárias.
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