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missão CQC - promover respostas de
apoio especializado aos cuidadores
informais (CI)

RESPOSTA ESPECIALIZADA COM MODELO
DE INTERVENÇÃO SUSTENTÁVEL

HISTÓRICO DO PROJETO

1ª fase | 2009-2013 | Região EDV

2ª fase | 2014-2016 | Área Metropolitana do Porto

3ª fase | 2019-2022 | zona norte do país

Em janeiro de 2019, o CQC foi aprovado como Título de
Impacto Social (TIS), um dos quatro instrumentos de
financiamento da iniciativa Portugal Inovação Social.

Objetivo central:
Replicar a iniciativa em novos municípios da zona
norte.
A 3ª fase do projeto iniciou, efetivamente, em abril’19.
Neste momento a equipa CQC está já a trabalhar com
os seguintes municípios: Amarante, Matosinhos, Fafe,
Guimarães, Ponte de Lima, Guimarães.

PARCEIROS

PARCEIROS INSTITUCIONAIS - 3ª FASE
CASTIIS
Centro de Assistência Social à
Terceira Idade e Infância de
Sanguêdo

Promotor do projeto

FCGulbenkian

Investidor

José de Mello-Saúde

Investidor

ACSS
Administração Central do
Sistema de Saúde, I.P.

> Validação do projeto
> Monitorização e
acompanhamento

MAZE
https://maze-impact.com/

Monitorização e mediação com a
EMPIS

CINTESIS
Centro de Investigação em
Tecnologias e Serviços de Saúde

Avaliação de resultados
Avaliação de impacto

Em cada município é definida uma rede de PARCEIROS OPERACIONAIS decisivos para a
implementação das respostas de apoio no terreno, junto dos cuidadores

MUNICÍPIOS CAPACITADOS

AMP
(Área Metropolitana do Porto)

Até este momento, o CQC foi
implementado em 14
municípios da AMP
» 1ª fase (2009 – 2013):
intervenção na região EDV

Região EDV
(Entre Douro e Vouga)

» 2ª fase (2014-2016):
intervenção alargada a mais 10
municípios da AMP

HISTÓRICO DE INTERVENÇÃO

Histórico de Intervenção

06/2009-06/2013

02/2014-02/2016

Pós-Capacitação*
06/2016-06/2017

nº municípios envolvidos

4

10

n.a.

nº parceiros envolvidos

5

102

n.a.

288

246

141

72

123

141

n.º Cuidadores Informais envolvidos
nº Cuidadores Informais alcançados/ano
n.a. não aplicável

*após a capacitação dos municípios, as equipas locais continuaram a acompanhar os CI,
apenas com supervisão indireta do CASTIIS. Concluiu-se que a intervenção que decorre
do programa de capacitação implementado pela equipa do CQC é sustentável.

nº municípios envolvidos
nº parceiros envolvidos
n.º Cuidadores Informais envolvidos

total
14
107
675

No âmbito do CQC existem respostas de intervenção em
grupo e intervenção individual. Aa necessidades do território
e os recursos disponíveis na rede local, determinam quais as
respostas a implementar.

RESPOSTAS CQC

Respostas de Intervenção em GRUPO
Identificação

Finalidade

Destinatários

PP-CQCd

Programa de intervenção especializada que decorre ao longo
de 10 sessões semanais (20h), dinamizadas por uma equipa
multidisciplinar.

Cuidadores Informais de
pessoas com Demência

Programa Psicoeducativo
para Cuidadores Informais
(CI) de pessoas com
demência
PP-CQCne
Programa Psicoeducativo
para Cuidadores Informais não especificados

GAM
Grupo de Ajuda Mútua

GAM-d
GAM-ne

| Formação sobre (auto)cuidados; Apoio emocional; Rede de
apoio social (diminuição do isolamento).
Programa de intervenção especializada que decorre ao longo
de 8 sessões semanais (16h), dinamizadas por uma equipa
multidisciplinar.

| Formação sobre (auto)cuidados; Apoio emocional; Rede de
apoio social (diminuição do isolamento).

Os Grupos de Ajuda Mútua decorrem dos Programas
Psicoeducativos (PP), ou seja, é uma resposta de continuidade
para os CI que integraram o PP. Tem uma estrutura de
funcionamento mais informal que o PP-CQC. A principal
finalidade é o apoio psicossocial dos participantes. No entanto,
podem consideram-se momentos de formação complementar
e/ou de reforço mediante necessidades identificadas.

Cuidadores Informais - não
especificados
(cuidadores de 0pessoas
dependentes e cujo nível de
dependência pode ter
diferentes origens (física
e/ou mental)
GAM-d
CI de pessoas com
Demência, que
participaram no PP-CQCd

GAM-ne
CI - não especificados, que
participaram no PP-CQCne

O GAC pode ser uma nova resposta no município ou
pode funcionar no âmbito de uma resposta já existente
(por exemplo, Gabinete de Apoio Integrado…)

Respostas de Intervenção INDIVIDUAL

RESPOSTAS CQC

Identificação

Finalidade

Destinatários

Atendimento presencial individualizado

Cuidadores Informais

GAC

- Consulta Psicologia; Atendimento Social;

Não Especificados

Gabinete de Apoio ao

Atendimento Jurídico; Promoção da Qualidade

Cuidador

de Vida; outro apoio identificado mediante
necessidade do CI

EQUIPA PARA A INTERVENÇÃO
Para a implementação das respostas CQC será necessário constituir uma
equipa multidisciplinar mobilizando-se recursos existentes na rede. O
tempo de cada técnico envolvido é determinado pelo nível de
participação/envolvimento definido, bem como pelo tipo de solicitações
dos CI.
É importante que a rede CQC conte com a colaboração de técnicos com
diferentes áreas de formação, nomeadamente: serviço social,
enfermagem, fisioterapia, psicologia, direito (…)

MODELO DE REPLICAÇÃO – IMPLEMENTAÇÃO DO QCQ NO MUNICÍPIO

PROCESSO DE CAPACITAÇÃO

mês 1 e 2

FASE I | Preparação
APOIO NA
CONSTITUIÇÃO DA
REDE DE PARCERIAS
REUNIÕES PREPARATÓRIAS

• Equipa CQC
• Equipa do município
• Potenciais parceiros da
rede local

INTEGRAÇÃO

mês 3 a 05

FASE II | Formação
FORMAÇÃO-AÇÃO

DOS
PROFISSIONAIS
INTEGRADOS NA REDE

Entre 21h a 25h
Na fase de formação,
prepara-se o arranque da
implementação das
respostas CQC

FASE III | Implementação
APOIO À
IMPLEMENTAÇÃO DAS
RESPOSTAS CQC

mês 06 e 07

> 7 mês (…)

FASE IV | Mentoria

FASE V | Integração

MENTORIA À
IMPLEMENTAÇÃO RESPOSTAS CQC

PP-CQCd
GAMd
PP-CQCne
GAMne
GAC

Contacto do município ou outra entidade com a equipa CQC ou solicitação de apresentação do projeto pela equipa
Processo de capacitação CONCLUÍDO » MUNICÍPIO-CQC
Fim da intervenção direta » SUSTENTABILIDADE DAS RESPOSTAS

Supervisão
indireta

CQC – ELEVADO POTENCIAL DE TRANFORMAÇÃO SOCIAL

Nas respostas de apoio especializadas sobressai o potencial de
transformação social. A replicação desenvolve-se num formato
cascata potenciando a disseminação das boas práticas e
rentabilizando recursos já existentes no território.

cuidardequemcuida@castiis.pt
www.cuidardequemcuida.com
938343804

CASTIIS – Rua do Castiis, nº 133
4505-582 Sanguêdo
227 471 880
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