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Esta experiência transformou-nos. Foi a nossa call 
to action e que nos fez decidir contribuir para a so-
lução urgente deste problema social em Portugal. 
A ida ao Reino Unido em 2015 para conhecer a refe-
rência mundial Carers Trust foi inspiradora. Logo se 
estabeleceu a parceria exclusiva estratégica com a 
TuVida (ex-Carers Trust East Midlands) organização 
de referência mundial com 41 anos de experiência. 
A CUIDADORES foi fundada em 2016 e é uma 
organização sem fins lucrativos que rapidamente se 
transformou num projeto inovador de empreende-
dorismo social. Visionamos um país em que todos 
estejamos atentos a quem cuida; enquanto cuida-
dores recebermos reconhecimento e apoio ade-
quados tornando a experiência do cuidado digna e 
gratificante, e, findo esse papel, termos oportunida-
des continuar a desenvolver uma vida feliz.  
Construímos esse futuro hoje posicionando-nos 
como uma entidade que, partindo do conhecimento, 
presta um conjunto de serviços focado na pessoa 
cuidadora, independentemente da natureza da de-
pendência da pessoa cuidada, abrangendo a fase de 
cuidados mas também preparando quem prevê vir 
a ser cuidador e quem deixou de o ser. Tratando-se 

de um projeto inovador é para nós fundamental a 
medição do impacto gerado no alívio da sobrecarga 
dos cuidadores, seu bem-estar e saúde, bem como, 
na conciliação dos cuidados com o trabalho.  
Baseados em boas práticas, visão e capacidade para 
inovar, procuramos ser uma entidade de referência e 
com ambição para ser uma resposta escalável.  
Neste caminho, os contributos de vários profissio-
nais e entidades que se identificaram com a nossa 
visão têm sido fundamentais. A todos endere-
çamos um agradecimento profundo, e de forma 
especial agradecemos, a quem está connosco 
desde o início, presença essencial à concretização 
deste projeto destacamos a TuVida, Tiago Borges 
Investimentos, Fundação Altice Portugal, Fidelidade, 
Junta de Freguesia de Bonfim e Câmara Municipal 
do Porto. 
Este é 1º Relatório & Contas 2016-2020 que publi-
camos, apresentado de forma sucinta. Em conjun-
to com todos os stakeholders, serve para refletir 
acerca do que foi construído e como queremos 
continuar a crescer de forma sustentável e útil na 
resposta ao problema social. O desafio face a uma 
população envelhecida, com problemas de saúde, 
deficiência ou incapacidade, que significa também 
um número crescente de cuidadores familiares in-
formais, deve ser, na nossa perspetiva, respondido 
em colaboração, criando oportunidades de escolha, 
empoderamento e reconhecimento devido a quem é 
cuidado e a quem cuida.

MENSAGEM DOS FUNDADORES

A história da CUIDADORES começou com a nossa experiência pessoal. Na procura de apoios 
para a nossa mãe e sogra D. Filomena Magalhães que cuidou da Mãe Lidinha até aos 104 
anos, deparamo-nos com o problema de milhares de pessoas: falta de informação, apoio 
prático, financeiro e emocional, recursos adequados e um maior acompanhamento. As 
respostas sociais a que recorremos foram importantes, mas ainda insuficientes. O contexto 
do não reconhecimento da figura de cuidador informal sustentava todas estas necessidades. 

Paulo Pinto

Ana Luisa Pinto
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2015 
Bootcamp IES-SBS para 
validação do potencial ideia e 
formação 

Visita dos fundadores a três 
centros Carers Trust (Londres)

Parceria estratégica Carers 
Trust; implementação da ideia 

2016
 
Mentoria e Formação da Diretora 
Executiva em 2 Centros Carers 
Trust East Midlands (CTEM) 
(Nothingham, Reino Unido) 

Constituição da CUIDADORES 
como Associação

1º Centro de Apoio a Cuidadores 
– Porto Ocidental

Capacitação da Equipa em 
gestão das operações, pela 
CTEM

2017 
2º Centro de Apoio a Cuidadores 
– Porto Oriental

Abertura da Linha de Apoio ao 
Cuidador Gratuita 800 242 252

3º Centro de Apoio a Cuidadores 
– Matosinhos 

1ª ação de capacitação a 
cuidadores informais 

Prémio Programa Coding for 
Social Impact, FEUP 

Prémio consultoria MBA/Master 
Connect to Success, Porto 
Business School em parceria 
com Embaixada EUA 

Programa de Capacitação para 
o Investimento Social, EMPIS/
POISE

2 colaboradoras contratadas

2019
Formação da Equipa da 
Cuidadores pela Equipa TuVida 
(Porto)

Mentoria e Formação da 
Diretora Executiva e da Gestora 
de Serviços no Centro TuVida 
(Nothingham, Reino Unido) 

4 colaboradoras contratadas

MISSÃO
Queremos ser uma entidade de referência para cuidadores informais, através de um modelo de 
acompanhamento nas diferentes fases da vida de cuidador, onde se inclui apoio emocional, orientação, 
capacitação e descanso, com vista à inclusão social da pessoa cuidadora informal.

VISÃO
Construir comunidades atentas a quem cuida, onde os cuidadores informais são reconhecidos e 
capacitados.

ODS - Objectivos para o Desenvolvimento Sustentável (Agenda 2030)

A NOSSA HISTÓRIA
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2018
Programa Parcerias para o 
Impacto 2018-2021, EMPIS/
POISE

Programa Social Impact Week, 
uma parceria entre a Porto 
Design Factory e a Design 
Factory Korea 

Prémio Fidelidade Comunidade 
2018

Prémio Manuel António da Mota 
2018

Prémio BPI Séniores 2018

3 colaboradoras contratadas

2019
Formação da Equipa da 
Cuidadores pela Equipa TuVida 
(Porto)

Mentoria e Formação da 
Diretora Executiva e da Gestora 
de Serviços no Centro TuVida 
(Nothingham, Reino Unido) 

4 colaboradoras contratadas

2020
Prémios Municipal de 
Empreendedorismo Social - 
CMPorto 
 
Prémio FCT - Apoio RESEARCH 
4 COVID 19, parceria com ESEP 
– Escola superior Enfermagem 
do Porto 

5 colaboradoras contratadas

VALORES
INTEGRIDADE. Alicerçados no autoconhecimento e melhoria interna, procuramos o alinhamento entre o 
que pensamos, dizemos e fazemos.

COMPROMISSO. “Engagement” com todos os stakeholders (colaboradores, parceiros, fornecedores, 
clientes, beneficiários, investidores, estado, organizações públicas e privadas) promovendo relações coesas 
e competentes para concretização da missão.

EMPATIA. Foco na pessoa e compreensão da realidade que vive, promovendo relações interpessoais de 
confiança e o desenvolvimento do potencial individual.

PRINCÍPIOS 
Cooperação • Sustentabilidade • Inovação
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TESTEMUNHOS DE INVESTIDORES E PROMOTORES

“A Associação Cuidadores desenvolve um trabalho muito meritório e necessário no 
apoio aos cuidadores e suas famílias. Cuidar de alguém é verdadeiro ato de amor. 
É necessário apoiar, compreender e reconhecer todas as pessoas que cuidam de 
alguém. A Associação Cuidadores tem a missão de cuidar de quem cuida e, na 
Freguesia do Bonfim, todos os Bonfinenses podem recorrer a este apoio.”
Alda Pena, Responsável pelo Pelouro Coesão Social da Junta de Freguesia de Bonfim

“Tudo começou com o prémio Fidelidade Comunidade!
A Associação Cuidadores tem sido um excelente parceiro no novo projeto interno que 
disponibilizamos aos Colaboradores Cuidadores, nomeadamente durante a pandemia 
no apoio a colaboradores que se viram na situação de Cuidador 24h/7, sem acesso 
a apoio e ajudas técnicas.  Uma equipa notável, com imenso conhecimento e que 
potencia a capacitação daqueles que cuidam muitas vezes sem qualquer apoio ou 
colaboração de familiares. “
Ana Fontoura, Diretora de Responsabilidade Social do Grupo Fidelidade

“O projeto Cuidadores, da Associação Cuidadores, é um bom exemplo de inovação 
para a mudança social, para a revisão do papel e do potencial dos cuidadores 
informais, para a sua inclusão e valorização. Uma inspiração urgente e necessária 
para a coconstrução consciente de uma Sociedade mais forte, justa e saudável.”
Filipe Almeida, Presidente da Estrutura de Missão da Portugal Inovação Social 

“A Fundação Altice Portugal felicita-se pela parceria estabelecida com a Associação 
Cuidadores, facilitando a capacitação técnica e comportamental dos cuidadores 
informais que de forma não remunerada cuidam de familiares ou amigos com 
necessidades especiais.
Juntos acreditamos que estamos a contribuir para uma sociedade mais humana, 
inovadora capaz de fazer uma diferença positiva junto daqueles que cuidam.”
Ana Estelita, Diretora Executiva da Fundação Altice 

“A Cuidadores promove uma efetiva inclusão social, através de ações em torno da 
ética, dos direitos e dignidade das pessoas cuidadas, e da intervenção direta com as/
os cuidadoras/es, à luz do respeito pela sua integridade e autonomia. É justo, pois, 
destacar o seu inestimável serviço, que faz a diferença na vida das pessoas, das 
famílias e das comunidades.”
Fernando Paulo, Vereador da Habitação, Coesão Social e Educação da Câmara do Porto

“A Cuidadores apoia pessoas que decidiram abdicar de parte da sua vida para cuidar 
dos seus entes queridos. Esta situação, coloca muitos cuidadores em posições de 
fragilidade emocional, social e financeira.  Apoiar a Cuidadores é a nossa forma de 
contribuir para um mundo melhor, uma sociedade mais justa e equilibrada para todos.”
Tiago Borges, CEO da TBI 

“The Cuidadores Team bring a combination of academia coupled with compassion 
and altruism born out of the personal caring experience of the founders. TuVida 
invested in Cuidadores in the belief that this rare mix of skills has created a forward 
thinking,  responsive, quantifiable and scalable set of services for carers that are 
built on firm and dependable foundations. Cuidadores is influencing Government and 
policy makers to ensure long term support for carers” 
Christine Alexander, CEO, da TuVida
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INVESTIDORES SOCIAIS | PARCEIROS | FINANCIADORES

PRIMEIROS INVESTIDORES 2016

PARCERIAS PARA O IMPACTO 2018 - 2021

PARCEIRO INSTITUCIONAL

OUTROS INVESTIDORES 2016 - 2020

OUTROS PARCEIROS

OUTROS FINANCIADORES PÚBLICOS

Agradecemos de forma particular a Christine Alexander, Jacqui Finn, Tiago Borges, Graça Rebocho, Ana 
Estelita, Paulo Garcez, Ana Fontoura, Filomena Pascoal, José Manuel Carvalho, Alda Pena e a toda a equipa 
do Portugal Inovação Social

Agradecemos de forma particular a Fernando Paulo, Raquel Castelo Branco e Silvia Cunha 

Donativos particulares

A CUIDADORES

PRIVADOS PÚBLICOS 

Agradecemos de forma particular 
a Inês Mota e Rui Pedroto



13

RELATÓRIO E CONTAS 2016 - 2020A CUIDADORES

OUTROS AGRADECIMENTOS
Alberto Machado, Alexandra Neves, Alexandra Manuela Duarte, Américo Mendes, Ana Gomes, Ana Jorge, Ana 
Luísa Portela, Ana Marques, Anne Roberts, António Morais Leitão, Beatriz Albuquerque, Berta de March, Carla 
Almeida, Carla Ferraz, Carolina Cordeiro dos Santos, Carolina Vilano, Carlos Azevedo, Carlos Pina, Celmira 
Macedo, Cláudia Pedra, Claudine Murray, Craig Stubbs, Daniel Coelho, Daniela Pereira, Duarte Pereira, Edjane 
Ferreira, Fernanda Freitas, Filipe Vasconcelos Fernandes, Francisco Granja de Almeida, Frederico Fezas Vital, 
Gerardo López, Helena Quonian Gata, Helena Loureiro, Helena Mendes, Helder Sampaio, Henrique Joaquim, 
Inês Silva Macedo, Inês Siopa de Carvalho, Inês Viana Baptista, Inês Villar, James Drayton, Jo Lee, Joana 
Araújo, Joana Morais e Castro, João Caro de Sousa, João Sousa, Jorge Cadete, José Carlos Figueiredo, Kevan 
Ray, Lea Caniço, Lola Serna, Lourenço Fernandes Thomaz, Luísa Bernardes, Maria de Almeida Alves, Maria 
de Belém Roseira, Marco Amado, Marco Costa, Maria Dulce Pinto, Maria Elisa Domingues, Maria Folque, 
Maria João Almeida, Maria José Lumini, Maria José Núncio, Maria Rosário Zincke dos Reis, Maria Rui Sousa, 
Mariana Ramos, Margarida Barahona Pereira, Margarida Couto, Mariana Abranches Pinto, Mário Dias, Marisa 
Costa, Marisa Malva, Mark Major, Marta Albuquerque, Mel Wheeler, Miguel Ferraz, Nathalie Ballan, Neuza 
Bettencourt, Nick Stringfellow, Noé Enciso Rodríguez, Nuno Frazão, Nuno Ortigão, Paula Guimarães, Pe. Felix 
Serna, Pe. Henrique Anastácio, Pe. Joaquim Santos, Pe. Jorge, Pe. Oswaldo Peña, Pedro Aragão Morais, 
Pedro Bandeira; Pedro Teixeira Santos, Raquel Morais, Ricardo Leal de Almeida, Rita Durão, Rita Marques, Rita 
Vanez, Rosa Duarte, Rui Falcão, Rui Machado, Silvana Costa, Sofia Maia, Sofia Mexia Alves, Sonja Woodhouse, 
Soo Lin Collis, Soraia de Almeida, Sue Cain, Teresa Corte-Real, Teresa Martins, Teresa Velosa… e a tantos 
outros que têm contribuído na concretização desta missão.

E um agradecimento muito especial a todas/os as/os Cuidadoras/es
e pós-Cuidadoras/es que constroem connosco este projeto!
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BENEFICIÁRIOS

A CUIDADORES tem um posicionamento abrangente, oferecendo os seus serviços aos 
cuidadores independentemente da natureza da dependência do familiar/amigo.

Perfil de cuidadores informais quanto à dependência do familiar cuidado (atualmente):

Quem são os nossos beneficiários?

- Pré-cuidadores-informais 
- Cuidadores informais
- Pós-cuidadores informais
- Pessoas cuidadas
- Cuidadores formais/profissionais
- Cuidadores secundários (família/amigos/vizinhos)
- Comunidade

Apoiamos mais de 3617 beneficiários

formámos 89 voluntários/as 

E quem são os nossos beneficiários diretos? 

1.
Demência

2.
Deficiência 

3.
Doença crónica 

71%
cuidadores informais 

29%
pós-cuidadores informais 

77%
mulheres

52%
com idades entre 46 e 64 anos

24%
empregado a tempo inteiro

47%
com literacia digital básica 

47%
são filhas/os

27%
em grande sobrecarga (QASCI)*

32%
é cuidador/a há mais de 10 anos

49%
presta cuidados 24h/7dias 

30%
deixou de trabalhar para cuidar

*Questionário de Avaliação de Sobrecarga do Cuidador Informal (Martins et al., 2015)

A CUIDADORES
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AVALIAÇÃO DE IMPACTO
Metodologia
O desenvolvimento do sistema de avaliação de impacto baseou-se na Teoria da Mudança, uma ferramenta 
que possibilita uma compreensão aprofundada das mudanças que o projeto pretende gerar na sociedade. 
Pelo desenho da Teoria da Mudança, do desenvolvimento de indicadores de impacto e da aplicação de 
instrumentos de medição (como questionários e entrevistas) é possível verificar o impacto social ocorrido 
nos beneficiários do programa, tendo sido aplicado um modelo ex ante/ex post, definido pela existência de 
uma linha de base para os indicadores considerados. 

Principais resultados
E o impacto?
Nos cuidadores informais e pós-cuidadores informais.

35%
Dos beneficiários inquiridos 
manifestaram aumento no
bem-estar

35%
Dos beneficiários inquiridos 
manifestaram aumento do 
conhecimento e competências 
técnicas

25%
Dos beneficiários inquiridos 
manifestaram aumento da saúde

20%
Dos beneficiários inquiridos 
manifestaram aumento da 
confiança e resiliência

O que dizem os cuidadores e pós-cuidadores

92%
referem que desde que 
são apoiados não se 
sentem sozinhos 

94%
sentem que têm quem 
os escute e valorize

94%
descrevem como 
excelente as ações 
de capacitação 
contribuindo para cuidar 
com mais confiança

98%
disseram que 
recomendariam o 
serviço a outros 
cuidadores

Dados referentes ao período de 1 Dezembro 2019 a 30 Novembro 2020.

A CUIDADORES
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COMUNICAÇÃO (Clipping)

A Cuidadores no Facebook

Notícia JN, 2019 

Entrevista Porto Canal, 2017

Notícia Publico, 2020 

Menção à Cuidadores, com entrevista aos cofundadores, 
temática “Os cuidadores informais” 

4543
Seguidores

4264
Gostos

A CUIDADORES
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SERVIÇOS E ATIVIDADES
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Informação e Aconselhamento

Através da linha de apoio gratuita, de forma presencial ou por e-mail prestamos 
informações relativas a todos os quadrantes que envolvem o cuidador informal (CI): 
respostas e prestações sociais, Estatuto do Cuidador Informal, ajudas técnicas, integração 
nos nossos serviços, entre outras. É dado apoio emocional e efetuado o follow-up a cada 
cuidador. Uma via acessível de contacto para cuidadores informais, pessoas cuidadas, suas 
famílias e também para referenciação por parte de profissionais de saúde e da área social. 

“Há muito tempo, semanas até, que ninguém 
fora da família se mostrava preocupado comigo. 
Obrigada.”
SP, 58 anos, cuidadora do pai com demência

“Nunca tinha ouvido falar do estatuto cuidador 
informal. Nem sabia onde procurar mais 
informações. Só agora é que estou a “descobrir” 
estes apoios/ajudas”.
SA, 27 anos, pessoa com deficiência motora

“Estava para vos ligar há algum tempo. Queria 
agradecer a forma como me ajudaram. Graças a 
vocês estou em teletrabalho a cuidar desde antes 
da pandemia.”
AM, 46 anos, cuidadora do marido com deficiência 
motora

Atendimentos Linha de Apoio ao Cuidador 
800 242 252

43

97

334

326

2017

2018

2019

2020

SERVIÇOS E ATIVIDADES
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Pausas Breves

As Pausas Breves permitem o descanso do cuidador beneficiando de um período de 2 
horas semanais ou quinzenais para cuidar de si próprio, descansar ou tratar de assuntos 
pessoais/profissionais. Consistem em visitas realizadas por voluntários selecionados, 
formados e acompanhados. Têm como objetivo fazer companhia à pessoa cuidada, realizar 
atividades lúdicas, estimulação física/cognitiva, passeios ao exterior entre outros. 

“Essas 2 horas que nos oferecem são preciosas, 
são horas de ouro. Há 18 anos que cuido 24 sob 24 
horas.”
LS, 61 anos, agora pós-cuidadora de ambos os pais

“Quando as voluntárias vêm cá, eu sei que é 
suposto eu sair, mas gosto tanto de conversar com 
elas… Mas na próxima vou sair, vou às compras, sei 
que posso confiar”.
AA, 67 anos, cuidadora do neto com paralisia cerebral

“Todos os voluntários foram sempre muito 
responsáveis, disponíveis e com muitos cuidados”.
JT, 77 anos, pós-cuidador de mãe com demência

Nº de Pausas Breves realizadas

SERVIÇOS E ATIVIDADES

41

209

208

2018

2019

2020
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Grupos de Apoio de Partilha

Espaços presenciais ou online de encontro e ajuda mútua, entre pares (cuidadores e 
pós-cuidadores informais). São abordados temas diversos, motivados pelas questões 
dos participantes, facilitados por uma Técnica de Apoio ao Cuidador, por vezes, com 
convidados de áreas relevantes. 
Os grupos de apoio e partilha realizam-se nos nossos Centros e em parceria com Juntas 
de Freguesia e Instituições públicas e privadas. 

“Não é fácil encontrarmos um grupo assim. Aqui 
todos falamos a mesma linguagem. E os temas 
são o que vivemos. Faz-nos bem.” 
IA, 50 anos, cuidadora mãe com sequelas de AVC

“Nós precisamos mesmo destes bocadinhos só 
para refletir nestas coisas.” 
MJA, 54 anos, cuidadora do pai com afasia

“O CI depara-se com muitos obstáculos. E estes 
grupos ajudam a desabafar. Muitas vezes o 
problema não é a questão financeira.
Esbarramo-nos numa burocracia e falta de 
informação lamentáveis”. 
PF, 50 anos, cuidador do pai com demência

“Nestes grupos sinto-me compreendida, todos 
estão a passar pelo mesmo.” 
MJS, 55 anos, cuidadora dos pais pelo 
envelhecimento

“Saio do GAP com dicas interessantes e é bom 
partilhar as minhas dificuldades.” 
AP, 60 anos, cuidadora da irmã com doença crónica

Nº de participantes

SERVIÇOS E ATIVIDADES

14

57

105

139

2018

2017

2019

2020
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Ações de Capacitação 

As ações de capacitação têm como objetivo dotar os cuidadores de ferramentas para 
o autocuidado e boas práticas para cuidarem do familiar dependente, incrementando o 
conhecimento prático e a confiança no cuidar. São abordados temas como demência, 
cuidados diários, gestão emocional, nutrição, ferramentas digitais, entre outros. Possuem 
um formato tailor-made, promovidas internamente e como resposta a solicitações de 
entidades externas.

“Gostei muito da sessão porque tratou de forma 
fácil um assunto difícil. Ajudou-me mesmo muito.”
LM, 56 anos, cuidadora da mãe com demência 

“É muito raro participar neste tipo de formação, por 
isso, estou a dar muita atenção para refletir sobre o 
meu dia-a-dia” 
FP, 71 anos, cuidadora da mãe com doença de 
Alzheimer

“Começo já a utilizar os conselhos que servem para 
mim” 
GF, 81 anos, cuidadora do marido acamado 

“Considero que a ação foi, para mim, de extrema 
importância para estruturar estratégias e caminhos 
para melhor cuidar da minha mãe. Sugiro uma 
maior divulgação deste tipo de iniciativas e maior 
sensibilização para a importância da frequência 
das mesmas.” 
MBS, 48 anos, cuidadora de mãe com demência Nº de participantes

SERVIÇOS E ATIVIDADES

68

94

108

181

2018

2017

2019

2020
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Ações de Sensibilização e Informação

Ações promovidas internamente e em conjunto com parceiros, que aumentam a 
consciencialização sobre os desafios enfrentados por milhares de cuidadores informais. 
Para muitos, a jornada de cuidados começa cedo e pode durar vários anos ou décadas. 
Cuidar de um familiar pode ser muito isolador, preocupante e stressante. E pode ter um 
impacto negativo significativo nas suas próprias vidas. 

“A minha mulher sofre a doença e eu as 
consequências”  
JM, 82 anos, cuidador da esposa com deficiência 
motora 

“Não fazia ideia de que éramos tantos.” 
FM, 68 anos, cuidador da mãe com demência 

“Não me considero cuidadora informal, tomo conta 
do meu pai.“
AG, 47 anos, cuidadora do pai por envelhecimento 

“É bom para os familiares dos nossos utentes 
terem mais conhecimento sobre assuntos que lhe 
dizem respeito diretamente.”
RM, diretora técnica de IPSS parceira 

“Foi muito interessante saber o que significa ser um 
cuidador e como vamos apoiá-lo nesta importante 
e necessária missão.”
BPB, gestora de empresa parceira Nº total de ações: 74

SERVIÇOS E ATIVIDADES

Internas     IPSS     Juntas de Freguesia     Empresas    
Encontros com profissionais (social e saúde)

Conferências

5

12

4

8

34

37
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Apoio Emocional 

Um espaço de escuta ativa, confidencial, disponibilizado internamente e em conjunto 
com parceiros especializados. Contribui para reforço da autoestima, desenvolvimento de 
estratégias de autocuidado e promoção da saúde mental dos cuidadores e pós-cuidadores 
informais. Tornou-se particularmente importante desde o aparecimento da pandemia de 
COVID-19 disponibilizando-se também em modo online.

““É uma forma de refletir e aprender. Venho sempre
satisfeita e procuro sempre não faltar”.
CF, 70 anos, cuidadora do filho com deficiência 
intelectual

“Eu recomendo este serviço  porque há pessoas 
que estão fechadas e entram em paranóia, que 
precisam de falar, desabafar, deitar cá para fora”.
ER, 56 anos, cuidadora da filha com deficiência 
motora e intelectual

“Acho da maior importância o apoio emocional para 
os cuidadores. Ajudou-me na auto-estima, a não 
sentir me tão sozinha, a desabafar as angústias e 
medos. A pessoa que dá o apoio tem experiência 
de vida e compreensão das nossas vivências. É 
muito importante para melhorar a nossa qualidade 
de vida.”
RA, 52 anos, CI filho com deficiência motora e 
intelectual

Número de cuidadores e pós-cuidadores informais 
que usufruem de capacitação emocional/espiritual 
regular (em parceria)

SERVIÇOS E ATIVIDADES

16

35

2019

2020
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Bem-estar

A reativação com a comunidade, voltar ao convívio e usufruir de boa companhia ajudam a 
combater o isolamento que vivem muitas pessoas cuidadoras. 
O acesso a exercício físico e promoção de atividades de lazer são importantes e 
complementares aos outros serviços de apoio a quem cuida. 

SERVIÇOS E ATIVIDADES
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Eventos / Encontros Anuais  

Há dias especiais e eventos a que não podemos faltar. As datas comemorativas do dia 
do cuidador, outras datas associadas relevantes e o dia do voluntário são exemplos. 
Aproveitamos todas as oportunidades para falar da importância do cuidador informal, 
desafios e soluções, e partilha da nossa experiência. 
O evento anual CUIDADORES’x é um dia de encontro que reúne profissionais, parceiros 
e cuidadores informais. Constitui um bom momento de atualização de conhecimento, 
reflexão conjunta com profissionais de referência e apresentação dos resultados da 
intervenção. Um dia muito agradável que ajuda também a aumentar a consciencialização 
da comunidade para o papel do cuidador informal. 

SERVIÇOS E ATIVIDADES

Redes Locais e Grupos de Trabalho
Participação ativa em: 

•  CLASP - Conselho Local de Ação Social do 
Município do Porto

•  Unidades Operacionais de Intervenção (UOI) 
da Rede Social do Porto: UOI Pessoas com 
deficiência e UOI Seniores e suas/seus 
cuidadoras/es

•  Comissão Social da Junta de Freguesia do 
Bonfim, Porto

•  Grupo “(d)eficiências” da União de Freguesias da 
Foz, Aldoar e Nevogilde, Porto

•  Projetos de apoio ao cuidador em parceria com 
entidades públicas e privadas
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Gestão de Voluntariado

Fazer voluntariado connosco é uma ótima forma de conhecer cuidadores, ganhar 
competências e saber que ajuda alguém de forma significativa. Com o apoio de várias 
plataformas de voluntariado, dispomos de boas oportunidades para poder integrar o 
serviço de pausas breves ou por um talento ao serviço da Organização e dos beneficiários 
(voluntariado de competências).  
O processo de gestão de voluntariado é coordenado internamente. Os voluntários são 
recrutados, treinados e acompanhados de forma próxima. Proporcionar uma ótima 
experiência para voluntários e beneficiários é o nosso objetivo.

“A Cuidadores fomenta o espírito de
grupo para que cada voluntário se sinta bem e útil
em cada caso que lhe é atribuído. Já tive a oportu-
nidade de trabalhar com vários cuidadores (…) por 
isso ser voluntária nesta associação, além de me 
dar um orgulho enorme e de me preencher com 
todas as aprendizagens que vou levar para sempre 
comigo, enche-me o coração cada sorriso que me 
é retribuído pelas 2 horas que eu posso ajudar a 
descansar quem está diariamente a cuidar. Quero 
continuar de espírito aberto e com a máxima dis-
ponibilidade para dar seguimento ao que já fiz até 
aqui e ser sempre grata por conseguir melhorar a 
vida de quem cuida.”
Inês Pereira, 19 anos, voluntária  

“Eu tive um AVC aos 33 anos e agora, sempre que 
precisam, eu venho ajudar.”
DB, 44 anos, voluntário 

“Para mim, ser voluntário, é um compromisso 
espontâneo, é dar um pouco do nosso tempo, do 
nosso talento, das nossas competências e reunir
tudo isto em prol dos outros.
Tudo se resume à “PARTILHA MÚTUA DO AMOR”. É 
uma enorme satisfação fazer parte da grande Equi-
pa que é a “Associação Cuidadores” e ver que esta 
Associação está aí para marcar a diferença.”
Elsa Rodrigues, 50 anos, voluntária

“Espero que estejam todos bem, tenho saudades 
da Cuidadores, dos voluntários, dos cuidadores, 
dos familiares cuidados... Foi uma experiência 
muito boa que me orgulho de ter participado. Tenho 
pena não ser compatível com a minha vida agora. 
Talvez um dia nos encontraremos, mas levo-vos 
sempre no coração.” 
RP, 22 anos, ex-voluntária

SERVIÇOS E ATIVIDADES

Total de horas de voluntariado 

781

483

87

1351

2019

2020

Total

2018
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31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020

ACTIVO
Activos fixos tangíveis 0,00 435,55 379,91 3 470,97 1 634,23
Bens do património histórico e cultural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Activos intangíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investimentos Financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundadores/beneméritos/patrocionadores/
doadores/associados/membros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros créditos e ativos não correntes 0,00 68,97 228,78 589,68 1 199,12
Total dos ativos não correntes 0,00 504,52 608,69 4 060,65 2 833,35

INVENTÁRIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Créditos a receber 0,00 222,38 13 921,00 141,25 6 018,35
Estado e outros entes públicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundadores/beneméritos/patrocionadores/
doadores/associados/membros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Diferimentos 0,00 111,38 219,37 0,00 0,00
Outros activos correntes 0,00 20,00 20,00 76,50 1 031,00
Caixa e depósitos bancários 13 130,00 8 720,36 22 642,32 40 710,91 30 624,10
Total dos ativos correntes 13 130,00 9 074,12 36 802,69 40 928,66 37 673,45
Total dos ativos 13 130,00 9 578,64 37 411,38 44 989,31 40 506,80

FUNDOS PATRIMONIAIS
Fundos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Excedentes técnicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reservas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultados transitados 0,00 11 051,13 4 320,70 27 039,08 37 548,98
Excedentes de revalorização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos 
patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Resultado líquido do período 11 051,13 -6 730,43 22 718,58 10 509,90 -1 206,40
Total dos fundos patrimoniais 11 051,13 4 320,70 27 039,28 37 548,98 36 342,58

PASSIVO
Provisões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões específicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Financiamentos obtidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras dívidas a pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total dos passivos não correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FORNECEDORES 0,00 0,00 0,00 29,01 13,81
Estado e outros entes públicos 49,58 598,02 1 382,27 2 680,37 2 275,94
Fundadores/beneméritos/patrocionadores/
doadores/associados/membros 2 029,29 4 477,94 9 511,43 4 594,63 1 855,99

Financiamentos obtidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diferimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros passivos correntes 0,00 181,98 228,40 136,32 18,48
Total dos passivos correntes 2 078,87 5 257,94 11 122,10 7 440,33 4 164,22
Total do passivo 2 078,87 5 257,94 11 122,10 7 440,33 4 164,22
Total dos fundos parimoniais e do passivo 13 130,00 9 578,64 38 161,38 44 989,31 40 506,80

Balanço Individual 2016 a 2020 
Exercícios de 31 de Dezembro de 2016 a 2020
(valores expressos em euros)

CONTAS 2016 - 2020
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Demonstração dos Resultados Individuais de 2016 a 2020
Exercícios de 31 de Dezembro de 2016 a 2020
(valores expressos em euros)

31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020

Vendas e serviços prestados 0,00 606,00 1 215,72 874,00 9 685,65 

Subsídios, doações e legados à exploração 13 600,00 8 696,52 69 704,16 120 651,97 104 822,01 

Variação nos inventários da produção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Trabalhos para a própria entidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Custo das mercadorias vendidas e das matérias 
consumidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fornecimentos e serviços externos -2 078,87 -3 921,79 -12 963,75 -38 308,00 -22 617,05 

Gastos com o pessoal 0,00 -11 063,48 -33 853,52 -70 001,07 -88 817,20 

Ajustamentos de inventários (perdas/reversões) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Provisões (aumentos/reduções) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Provisões específicas (aumentos/reduções) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aumentos/reduções de justo valor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Outros rendimentos 0,00 0,00 0,00 0,01 14,77 

Outros gastos -470,00 -840,83 -897,51 -1 522,94 -2 309,83 

Resultado antes de depreciações, gastos de 
financiamento e impostos 11 051,13 -6 523,58 23 205,10 11 693,97 778,35 

Gastos/reversões de depreciação e de amortização 0,00 -206,85 -486,52 -1 184,07 -1 984,75 

Resultado operacional (antes de gastos de 
financiamento e impostos) 11 051,13 -6 730,43 22 718,58 10 509,90 -1 206,40 

Juros e rendimentos similares obtidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Juros e gastos similares suportados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Resultado antes de impostos 11 051,13 -6 730,43 22 718,58 10 509,90 -1 206,40

Imposto sobre o rendimento do período 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Resultado líquido do período 11 051,13 -6 730,43 22 718,58 10 509,90 -1 206,40

CONTAS 2016 - 2020
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O FUTURO
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O FUTURO 

O ano de 2021 será um ano de consolidação e crescimento operacional dos serviços 
implementados no Porto, no âmbito do programa Parcerias para o Impacto, mantendo a 
medição do impacto por uma entidade externa. 

Continuaremos a avaliar as mudanças produzidas no cuidador com o objetivo de reduzir 
a sobrecarga multifatorial que sofre. Mas também, se possível, avaliar o retorno do 
investimento realizado.

Estamos a alargar a rede de stakeholders envolvendo mais parceiros e colaborando com mais clientes que 
reconhecem o valor da nossa intervenção. 

Na nossa perspetiva, é crucial um bom trabalho de articulação entre stakeholders designadamente entre 
os serviços de saúde, sociais, entidades públicas e privadas e naturalmente os próprios beneficiários, para 
concretizar a visão de inclusão social e empoderamento de pessoas cuidadoras. Esperamos que o Estatuto 
do Cuidador Informal constitua um bom suporte a essa ação.
 
Iremos reforçar a divulgação dos serviços para alcançar muitos mais cuidadores e aumentar a 
consciencialização sobre este papel meritório. 

E caminhando no sentido da sustentabilidade da Organização, pretendemos dar continuidade ao trabalho 
feito, através de contribuição para a implementação e melhoria das políticas públicas, criando serviços 
diferenciadores baseados em diagnósticos objetivos e apoiando tomadas de decisão e escalando para 
outras áreas geográficas.

Os cuidadores e pós-cuidadores informais merecem ser reconhecidos e ter opções de escolha, tendo em 
conta a sua individualidade e meios financeiros. 

Nesse sentido, somos todos chamados à ação.

Que este trabalho possa contribuir para tal.

O FUTURO
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Centros de Apoio ao Cuidador

Porto Ocidental
Rua Monsenhor Fonseca Soares, 131
4150-335 Porto

Porto Oriental
Rua de Contumil, 653
4450-103 Porto

geral@cuidadores.pt

800 242 252

A publicação deste relatório foi financiada por:


