
 

 

 

Balanço de Atividades 2022 
e 

Plano de Atividades para 2023 

 
1. Resumo das Atividades em 2022 

A pandemia do coronavírus em 2021 afetou a atividade da AMARA e continuou em 2022. 
Grande parte dos cursos e workshops continuaram a ser realizados online. Esta nova 
abordagem mantém a vantagem de permitir chegar a mais pessoas e em mais cidades. 
Também os Acompanhamentos e a Supervisão dos Voluntários passaram a ser feitos online. A 
partir do Verão recomeçámos os acompanhamentos presenciais, mas muita da formação 
continuou a   ser feita online. 

Foi criado um importante projeto: 

‘Momentos pela Paz’, por causa da guerra no mundo, foram vividos momentos de angústia e 
incerteza, e foi importante proporcionar momentos de paz e conforto. De 9 de março a 29 de 
junho de 2022, contabilizaram-se 17 quartas-feiras à noite. O objetivo foi reunir todos os que 
se juntaram a nós num espaço seguro de compaixão e escuta, que incluiu momentos de 
meditação, de aprendizagem e de partilha. 

Contamos com a participação da Tsering Paldron (monja budista), do Frei Hermínio (padre 
franciscano) Miguel Borges, Susana Dagot, Carlos Poço, Mário Madrigal e Carol Costelo em 
média tivemos 12 participantes. 

Continuação do Projeto “Juntos a Cuidar”: 

“O Empreendedorismo Social é o processo de identificação de soluções inovadoras para 
problemas importantes e negligenciados da sociedade. Quando as soluções encontradas são 
mais eficazes do que as que estão institucionalizadas obtemos uma inovação social.” 

Mas para isto acontecer é necessário fazer ajustes e estar disponível para mudar, quando se 
estão a fazer as implementações. 

Isso foi o que nos aconteceu, estamos em tempo de mudança, com uma nova abordagem para 
o mesmo desafio: 

● Não ser obrigatório a participação em todas as sessões, embora não se possa avaliar o impacto 



 

 

da intervenção, se a participação não é homogénea. No entanto, a não obrigatoriedade pode ser 
potenciar a adesão às sessões. 

● A prática da meditação ser no final da sessão, uma vez que nem sempre todos conseguem chegar 
a horas às sessões. Assim no final permite que vão mais tranquilos descansar. 

● Fazer mais workshops abertos à comunidade, para chamar mais atenção para o tema dos 
cuidadores familiares/informais e a sua sobrecarga; 

● Dar apoio a algumas associações de cuidadores que não tenham recursos para o fazer 
autonomamente. 

Parceria com a Acreditar 

Foram feitos vários workshops para pais de crianças com cancro, sobretudo orientados para o 
autocuidado. 

Atividades em 2022 

Datas Evento  

11/01/2022 Início Grupo de Entreajuda JAC1 e 2 (1x por semana) 

Janeiro, fevereiro, março 

Lançamento de novas datas para o Programa mais sem resultado 

Restrutura da comunicação pela empresa de marketing 

Contato com as diferentes Uniões das IPSS´S para divulgação aos seus associados 

Por telefone e por e-mail 

Grupo de Entreajuda JAC1 e 2 

Abril e maio 

Programa Psicoeducativo "Juntos a Cuidar!" (JAC3 às 21H) 

Grupo de Entreajuda JAC1 e 2 

Abril, maio, junho e julho 

Parceria com a associação ACREDITAR (1 workshop por mês) 

Grupo de Entreajuda JAC1 e 2 

Maio e junho 

Elaboração de um relatório de avaliação do  Programa Psicoeducativo "Juntos a 
Cuidar!" 

Grupo de Entreajuda JAC1, 2 e 3 

Maio, junho, julho, agosto Restruturação do programa Programa Psicoeducativo "Juntos a Cuidar!" 

Julho e agosto  Grupo de entreajuda (JAC1,2 e 3) 

Setembro e outubro Divulgação dos Mini Workshops 



 

 

Grupo de entreajuda (JAC1,2 e 3) 

Workshop com a ACREDITAR 

Outubro e novembro 
Mini Workshop (Ciclo 1 - Segunda-feira das 20:30 às 21:30) 

Grupo de entreajuda (JAC1,2 e 3) 

 
Lançamento do Workshop piloto “Reforma! E Agora? 

Foi elaborado e concretizado pela Ana Bela Gonçalves, José Almeida Barreiros e Sofia Simões. 
Esta edição piloto foi feita com os voluntários da AMARA. 

Acompanhamentos 

● Domicílios: 23 pessoas acompanhadas (6 online e 17 em presencial) 

● Lar de São Francisco (Lisboa, ao Largo do Rato): retomámos os acompanhamentos 

presenciais, estando 2 voluntários a acompanhar três pessoas e havendo uma 

atividade de grupo: ‘Palavras Soltas’ 

● Centro Comunitário do Alto da Loba (Paço de Arcos): 1 voluntária a acompanhar 2 

pessoas 

Um dos acompanhamentos dizem respeito a voluntários integrados nas equipas de LInQUE 

Cuidados Paliativos em Casa, uma cooperativa parceira da AMARA desde a fundação daquela. 

O Projeto ‘Escuta’ acabou por ter pouco impacto. Foram acompanhadas 17 pessoas (das quais 
3 continuam a ser acompanhadas) mas a maior parte dos pedidos estavam fora do âmbito dos 
acompanhamentos existenciais prestados pelos nossos voluntários AMARA. Em dezembro de 
2020 deixámos de ter os psicólogos a colaborar neste projeto e só pudemos aceitar pedidos 
que podiam ser satisfeitos pelos nossos voluntários. 

Cursos e Retiros (64 formandos) 

● ‘A Vida como Projeto ’(AVcP) jan. Plataforma Zoom - online (11) 

● ‘Mindful Self-Compassion’ (MSC) jan. Plataforma Zoom - online (3)  

● ‘Abraçar a Vida, Aceitando a Morte ’(AVAM) mar. Plataforma Zoom - online (10) 

● ‘Eneagrama ’(ENE) nov. Plataforma Zoom - online (8)  

● ‘Doula do Fim da Vida ’(DFV) mar. Lisboa (11) 



 

 

● ‘Viver e Morrer, a mesma preparação’(VMMP) set. Plataforma Zoom - online (5) 

● ‘Doula do Fim da Vida ’(DFV) out. Lisboa (12) 

● ‘A Vida como Projeto ’(AVcP) out. Plataforma Zoom - online (4) 

 

Workshops (118 formandos) 

● ‘Cultivar a Auto-Compaixão ’(CAC) jan. Plataforma Zoom - online (14) 
● ‘Comunicação Consciente e Afetiva ’(CCA) jan. Plataforma Zoom - (10) 
● ‘Educação para a Morte ’(EPM) jan. Plataforma Zoom - online (5) 
● ‘Cuidar na Demência comPaixão ’(CDcP) fev. Plataforma Zoom - online (10) 
● ‘Perdão: Caminho de Felicidade ’(PcF) mar. Plataforma Zoom - online (10) 

● ‘IKIGAI - Viver com sentido ’(IKI) abr. Plataforma Zoom - online (7) 
● ‘Corpo Emocional ’(CE) abr. Plataforma Zoom - online (7) 

● ‘Educação para a Morte ’(EPM) mai. Plataforma Zoom - online (4) 

● ‘Inteligência Emocional ’(IE) mai. Plataforma Zoom - online (8) 

● ‘Comunicação das más notícias ’(CMN) jun. Plataforma Zoom - online (11) 

● ‘Voluntariado e Cuidados Paliativos ’(VCP) jul. Plataforma Zoom - online (8) 

● ‘Educação para a Morte ’(EPM) ago. Plataforma Zoom - online (12) 

● ‘Comunicação Consciente e Afetiva ’(CCA) set. Plataforma Zoom - (5) 

● ‘IKIGAI - Viver com sentido ’(IKI) set. Angra do Heroísmo - Ilha Terceira - (7) 

 

Palestras (178 participantes) 

● ‘Introdução ao Eneagrama ’ mar. Plataforma Zoom - online (51) 
● ‘Coragem para enfrentar os nossos medos ’ abr. Plataforma Zoom - online (40) 
● ‘Introdução à Inteligência Emocional ’ mai. Plataforma Zoom - online (62) 

 

Outros 

● Colaboração com a LInQUE - Cuidados Paliativos em Casa no projeto Amadora Compassiva e 
início de contactos com a Câmara de Oeiras para o desenvolvimento do projeto Oeiras 
Compassiva. Em novembro 2022 irá ter lugar o curso Abraçar a vida aceitando a morte para 



 

 

formar voluntários no concelho de Oeiras. 

● Em parceria com a JRS (Jesuítas no apoio a Refugiados) foram realizados 3 grupos de 

formação do curso ‘Abraçar a Vida, Aceitando a Morte’, tendo sido formadas um total 

de 24 pessoas. 

● Candidatura ao concurso lançado pela Fundação Bissaya Barreto com um projeto 

destinado a formar cuidadores formais (funcionários de empresas de apoio 

domiciliário e ERPI). A AMARA passou à segunda fase do projeto, aguardamos a 

decisão final.  

● Fizemos proposta junto da Câmara de Oliveira do Bairro para formar um grupo de 

voluntários para actuarem nessa área geográfica. 

● Encontros na transição: estão a decorrer, mensalmente,  em Angra do Heroísmo, 

encontros de partilha de pessoas em luto. 

2. Apresentação do Plano de Atividades para 2023 

Em 2023 a AMARA vai continuar a sua atividade de formação e de acompanhamento 
existencial.  

Em 2022 tinha havido um importante investimento em comunicação tendo sido contratada uma 
agência de comunicação e marketing digital para fazer a gestão das redes sociais. Demos 
também início a um projeto de um novo site com criação da funis de vendas. Ao fim de um ano 
verificámos que os resultados não são os esperados. As decisões tomadas resultaram num 
importante incremento dos custos da AMARA sem ter havido o aumento esperado nas receitas. 
Desta forma decidimos diminuir custos para o próximo ano estando a equacionar cortar o 
contrato com a agência de comunicação e optando por apenas criar a plataforma de funis e 
não todo o nosso site.  

Em 2023 queremos apostar em parcerias com câmaras municipais e outras instituições para 
aumentarmos a nossa área de influência. Tal como está a decorrer com Vamos também 
procurar responder a candidaturas que permitam financiar projetos individuais.  

Neste momento estamos ainda a fazer muitas atividades online, e contamos progressivamente 
retomar as atividades presenciais. No entanto, serão mantidas atividades online pela sua 
versatilidade e complementaridade face à atividade presencial e por permitir chegar a todo o 
país.. 

Cursos 



 

 

● 3 edições do curso ‘Viver e morrer a mesma preparação’  

● 2 edições 'Comunicação consciente e afetiva' 

● 1 edição 'Desenvolver a Coragem para viver em plenitude' 

● 1 edição 'Ikigai' 

● 2 edições ‘Mindful Self-Compassion ’ 

● 8 edições 'Juntos a Cuidar!' 

● 2 edições 'A arte de ser feliz' 

 

Workshops 

● 3 edições ‘Educação para a Morte’ 

● 2 edições ‘Inteligência Emocional’ 

● 2 edições ‘Eneagrama ’ 

● 1 edição 'Inteligência Espiritual' 

● 2 edições Voluntariado e Cuidados Paliativos 

● 1 edição ‘Mente Livre ’ 

● 1 edição ‘A Reforma! E agora?’ 

● 2 edições 'O Toque na relação de ajuda' 

 

Retiros 

3ª edição Ars Moriendi de 9 a 12 de março de 2023. 

 

Eventos dirigidos ao público em geral (dependendo do evoluir da pandemia) 

● Encontros no Convento 

● IV Encontro ‘VIVER A VIDA! ’2023 

○ a realização deste encontro dependerá também da disponibilidade dos 

profissionais de saúde. 

Outros 

Curso 'Juntos a cuidar!' 

Em 2023 vamos continuar com este projeto de formação para cuidadores informais e iniciar os 



 

 

grupos de entreajuda que reúnem semanalmente os cuidadores informais que participaram no 
curso. 

2023 Evento 

Janeiro e fevereiro 

Grupo de entreajuda aberto 

Workshop com ANCI 

Mini Workshop (Ciclo 2 - Terça-feira das 20:30 às 21:30) 

Grupo de entreajuda (JAC1,2 e 3) 

Mini Workshop (Ciclo 2 - Domingo das 10h às 12h) 

Março e abril 

Grupo de entreajuda aberto 

Workshop com ANCI 

Mini Workshop (Ciclo 3 - Quarta-feira das 20:30 às 21:30) 

Mini Workshop (Ciclo 3- Sábado das 10h às 12h) 

Grupo de entreajuda (JAC1,2 e 3) 

Maio e junho 

Grupo de entreajuda aberto 

Workshop com APACID 

Mini workshop (Ciclo 4- Quinta-feira das 20:30 às 21:30) 

Mini workshop (Ciclo 4 - Domingo das 10h às 12h) 

Grupo de entreajuda (JAC1,2 e 3) 

Julho e agosto  
Grupo de entreajuda aberto 

Grupo de entreajuda (JAC1,2 e 3) 

Setembro e outubro 

Grupo de entreajuda aberto 

Workshop com APACID 

Mini workshop (Ciclo 5 - Segunda-feira das 20:30 às 21:30) 

Mini workshop (Ciclo 5- Sábado das 10h às 12h) 

Grupo de entreajuda (JAC1,2 e 3) 

Outubro e novembro 
Grupo de entreajuda aberto 

Grupo de entreajuda (JAC1,2 e 3) 



 

 

Mini workshop (Ciclo 6 - Terça-feira das 20:30 às 21:30) 

Mini workshop (Ciclo 6- Domingo das 10h às 12h) 

Dezembro 

Avaliação de atividade e preparação de 2024 

Grupo de entreajuda aberto 

Grupo de entreajuda (JAC1,2 e 3) 

 

Plano Municipal de Oeiras para as Demências 

Colaboração com a Câmara Municipal de Oeiras, em parceria com a LInQUE - Cuidados 
Paliativos em Casa, através da formação de voluntários e criação de Grupos de Interajuda no 
Luto de modo a acompanhar cuidadores informais. 

Clínica Social 

Trata-se de uma oferta de psicoterapia, psicologia, terapias complementares a desenvolver em 
colaboração com a Câmara Municipal de Oeiras. Este projeto será uma enorme mais valia para 
a comunidade em termos de saúde mental e desenvolvimento pessoal; para os terapeutas, 
mais uma ferramenta para exercerem a sua consciência social, podendo ainda, para os jovens 
terapeutas, ser uma enorme mais valia no seu desenvolvimento técnico no início de carreira. 

Parceria com o Hospital de Santo Espírito na Ilha Terceira-Açores 

Assinatura de protocolo entre a AMARA (Delegação dos Açores, sob a responsabilidade de 
Mário Madrigal) e o Hospital do Santo Espírito da Ilha Terceira (HSEIT) pelo qual a AMARA 
passa a ser parceira de formação do HSEIT na realização em conjunto de ações formativas quer 
intra-hospitalares, quer abertas à comunidade, e através do qual o hospital irá acolher futuros 
voluntários da AMARA. 

Parceria com o Espaço R 

Acordo com o Espaço R de Angra do Heroísmo, espaço de apoio à pessoa com doença de 
Parkinson, para a realização mensal de encontros gratuitos de partilha entre pessoas em 
processo de luto, a partir de janeiro de 2022, dinamizados por Mário Madrigal e João Pedro 
Leonardo (Som das Esferas), antigo colaborador do projeto nacional Música nos Hospitais. 

Parceria com a APOTEC 

Acordo, pendente de assinatura de protocolo de parceria, com a APOTEC - Associação 
Portuguesa de Técnicos de Contabilidade, através da qual a APOTEC, dentro da sua política 
de responsabilidade social das organizações, irá divulgar regularmente as atividades formativas 
e o serviço de voluntariado da AMARA. 



 

 

Parceria com a QUANTUM Global Care 

Mantém o contrato de comodato com a AMARA, facultando instalações para formação. 


