
 

 

 
 
 

 

 

 
 

  

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

QUEM SOMOS 

 
 
APOIO é uma IPSS (Instituição Particular de Solidariedade Social) com 32 
anos de existência e de trabalho no Concelho de Oeiras. Desenvolve 
trabalho social na área da terceira idade e desde 2008 também na área 
educativa com a gestão do ATL e depois transformado em Creche com nome 
“Ninho da Cegonha” em Outurela\Carnaxide. 
Hoje, a APOIO tem uma intervenção social direta na comunidade a 75 idosos 
na valência de Apoio Domiciliário, 50 idosos em Centro de Dia agora 
domiciliados, e mais 30 famílias em Cantina Social, 365 dias no ano.  
Na valência educativa na “Creche Ninho da Cegonha” em Outurela, tem 69 
crianças, dos 4 meses aos 3 anos. 
 

 

Presidente da Direção da IPSS APOIO 
 
É um prazer e uma honra ser o Presidente da Direção para este 
quadriénio de 2020/2023, e ao mesmo tempo um grande 
desafio. Com o aparecimento da Pandemia Covid19 logo no 
inico do mandato, surgiu a necessidade diária de gestão das 
equipas e dos seus procedimentos em contexto de 
imprevisibilidade, mas sempre com o objetivo de proteger os 
idosos\utentes e todos os funcionários de intervenção social da 
APOIO, que desde a primeira hora demonstraram um grande 
espírito de missão no seu trabalho de ação social diária. 
Esta Newsletter pretende assim ser, um espaço de 
comunicação e uma “janela”, para a comunidade ver o trabalho 
que realizamos junto dos mais idosos e das crianças do nosso 
Concelho. Será também um espaço de divulgação das nossas 
empresas mecenas que com Responsabilidade Social nos 
ajudam a desenvolver e concretizar projetos sociais com 
impacto direto na vida das pessoas da nossa comunidade. 
Bem Hajam a todos … contamos convosco …   
 

 

APOIO E A PANDEMIA COVID19 

Ao longo deste ano de 2020, a APOIO foi desafiada a ultrapassar 
todos os desafios diários que o confinamento obrigatório, nos 
obrigaram…  
Na primeira fase pandémica a nossa Creche “Ninho da Cegonha” foi 
obrigada a encerrar e todas as crianças e funcionários foram para 
suas casas. Mesmo assim as educadoras nunca deixaram de 
comunicar com os pais e com as crianças, acompanhando-as via 
videoconferência. Nesta segunda fase, abrimos com todos 
procedimentos de segurança. 
No serviço Social, na valência de Centro de Dia todos os 50 
utentes\idosos foram domiciliados juntando-se aos 75 utentes em 
Apoio Domiciliário. Os serviços foram redimensionados e 
redesenhados para darem as respostas sociais e humanitárias 
necessárias, tendo sempre como objetivo a excelência do serviço 
social da APOIO. É de salientar o excelente trabalho realizado pelas 
equipas de intervenção social, tanto técnicos como auxiliares de 
ação direta, pelo espírito profissional e de missão que sempre 
tiveram e ainda têm neste período pandémico que já vamos na 
segunda vaga, e com a duração de 9 meses, sem fim próximo á vista. 
Muito Obrigado a Todos …  
 

 
 
 

 

 

AGRADECIMENTO PUBLICO 

Como presidente da Direção da APOIO, quero aproveitar este novo espaço 
de divulgação de atividades e projetos, para agradecer publicamente a 
disponibilidade e o esforço solidário de “Responsabilidade Social” a todos 
aqueles que contribuíram em ajudar a APOIO na concretização de projetos 
sociais na comunidade. 
Muito Obrigado, CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS e Grupo “AUCHAN” na 
oferta de 10.000€ que cada mecenas contribuiu, no total de 20.000€, para a 
APOIO adquirir uma carrinha para transporte de mercadorias (bens 
alimentares e recolha de bens doados), e para distribuição de refeições ao 
domicílio. 
 

 
 
E 
Aos nossos anfitriões das atividades periódicas do fórum-APOIO: “Noites de 
Poesia” – Francisco Queiroz e “Clube de Leitura” –  
Jorge Almeida.  - Muito Obrigado pela vossa disponibilidade, empenho e 
dedicação. Mesmo neste período de confinamento, nunca deixaram de estar 
presentes na vida das pessoas, levando cultura, partilha e entretenimento a 
todos que estavam em casa. 
 

 
Curso de Formação Certificada Gratuita de - 68h 
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