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 Entidade Acolhedora MESTRAD
O 

Local Nº de 
Estagiários 

Áreas de Intervenção 

1. Projecto Integrado de 
Atendimento Materno 

Rua Dr. Carlos Cal Brandão, 
128. 4050-160 Porto 
T. 226 067 963; F. 226 067 
963 

Clínica Porto 1 ���� Ao PIAM compete a prestação de cuidados integrados e globais a mulheres grávidas e puérperas toxicodependentes e seus filhos, 
seguindo as modalidades terapêuticas mais adequadas a cada situação, em regime de ambulatório, com vista ao tratamento, 
redução de danos e reinserção dessas doentes. 

IDT 

2. Unidade de Alcoologia 
(antigo Hospital 
Matosinhos) 

 

Clínica 

Matosi 

nhos 

1 ���� À UA compete prestar cuidados integrados e globais, em regime ambulatório ou de internamento, sob 
responsabilidade médica, a doentes com síndrome de abuso ou dependência de álcool, seguindo as modalidades de 
tratamento mais adequadas a cada situação e apoiando as actividades de intervenção dos CRI na área da alcoologia, 
enquanto unidades especializadas, de referência, com competências de formação específica. 
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S 

3. INSTITUTO DE 
REINSERÇÃO SOCIAL 

 

Clínica Porto 1 ���� Justiça Penal Adultos (Relatórios tribunal, liberdade condicional, etc) 
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4. Fundação da Juventude – 
Comunidade Inserção Eng. 
Paulo Vallada 

Rua da Vitória, nº 107 
4050-634 Porto 
Tel: + 351 22 339 35 43 
Fax: + 351 22 339 35 44 

mail: cipaulovallada@fjuventude.pt 

5. Fundação da Juventude –  

Centro de Aquisição de 
Competências Vasco Faria 

Rua do Ferraz, 49 

4050-250 Porto 

 Porto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porto 
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A Comunidade de Inserção tem como objectivos contribuir para a progressiva inserção social de jovens mães, 
através de diversas acções de apoio integrado, desenvolvidas com base nas suas necessidades concretas, de forma 
a: 

- Promover o acompanhamento e apoio das jovens, quer na fase de aquisição de competências pessoais, sociais e 
profissionais, quer na fase do respectivo processo de autonomia/integração familiar/social/profissional.  

- Assegurar o alojamento transitório destas jovens e seus filhos, tendo como objectivo tornar-se num espaço de 
vivência familiar onde as utentes adquiram progressivamente competências pessoais, sociais, profissionais e 
sentido de responsabilidade. Através da construção de um projecto de vida satisfatório e com a promoção de 
autonomia, pretende-se obter uma inserção social plena. 

Destinatárias: mulheres grávidas ou com filhos recém-nascidos, com idades compreendidas entre os 12 e os 21 anos, 
em situações de risco, decorrentes de abandono, maus-tratos, negligência ou outros factores. 

 

 

- Promover a integração dos jovens na vida activa e profissional. Promover a qualificação e a inserção sócio-
profissional de jovens em risco. Articulação com CNO e com C. Formação.  

Criação/Dinamização de um Serviço de Psicologia aberto à Comunidade. 

  

6. Fundação Portuguesa “A 
comunidade contra a 
Sida” 

Clínica Porto 2���� Envolvimento em diversos Projectos: 

Programa Nacional de Educação pelos Pares – contexto escolar - CAOJ 

Programa Nacional de Educação pelos Pares – contexto institucional (jovens delinquentes) 

Intervenção precoce – pré-escolar (ainda não “arrancou”) 

Acompanhamento de casos clínicos 

Nota: possibilidade de formação por equipa CAOJ Lisboa) 



 Entidade Acolhedora MESTRAD
O 

Local Nº de 
Estagiários 

Áreas de Intervenção 

7. Espaço Pessoa (APF) Clínica Porto 1���� Intervenção Comunitária com Sem-Abrigo, Toxicodependentes, Prevenção HIV, Trabalhadores Sexuais,… 

Consulta Psicológica 

Equipas de Rua 

Intervenção em Grupo 

Programas de Prevenção Primária, Secundária e Terciária 

 

8. Escola de Futebol 

Dragon Force (FCP) 

Clínica 

e 

Educação 

Valadar
es  

e 

Custóias 

2���� Projecto Educativo Espaço Aberto. 

Acolhimento e acompanhamento de jovens atletas na “casa do Dragão (deslocalizados); 

Proceder a tutórias dos jovens – acompanhamento em termos escolares – “ponte” com a escola e família; 

Acompanhamento enquanto atletas em competição ao longo da carreira; 

Responsabilidade por grupo de jovens – apoio tutorial; 

Competências-chave do estagiário: forte motivação pelo desporto; iniciativa; persistência; dinamismo; informalidade; capacidade de 
comunicação; inglês/francês oral; maturidade, ética e garantia de confidencialidade; disponibilidade e flexibilidade de horário. 

9. Liga Portuguesa Contra o 
Cancro 

Clínica Porto 1���� 

(enviar CV 
para 

aprovação) 

Consulta Psicológica 

Programas de Educação para a Saúde 

10. C. Histocompatibilidade 
Norte (H. S. João)  

Rua Dr. Roberto Frias  
Pav. Maria Fernanda  
4200-467 Porto 

Telef:225 573 470 

chnorte@chnorte.min-
saude.pt 

 

 

 

 

 Porto 1���� O Centro de Histocompatibilidade do Norte é responsável pelo apoio laboratorial à transplantação em toda a zona 
Norte, estando ainda incumbido da investigação na área da Transplantação e Medicina Regenerativa. 
É responsável pela gestão de listas de espera para transplante, pela selecção dos receptores e pelo arquivo 
processual e biológico referente a dadores e receptores de orgãos, tecidos e células para Transplante e Medicina 
Regenerativa. 
Articula-se a nível nacional e internacional com hospitais, unidades de doentes e registos de dadores para 
transplante.  
É o Centro responsável pelos Dadores de Células de Medula Óssea, Estaminais ou de Sangue do Cordão na zona 
Norte. Promove a Educação para a Saúde na Transplantação. Funciona como um Laboratório de Análises com 3 
públicos-alvo: 

- Dadores de Medula 

- Doentes Renais (público-alvo preferencial) 

- Estudos de famílias 

Intervenção psicológica encontra-se ainda pouco instituída, mas importa desenvolver esta área com projectos 
específicos, dirigidos designadamente, aos doentes renais. 

 

 

11. Câmara Municipal 
Matosinhos – Dep. 
Educação 
Av. D. Afonso Henriques  
4454-510 Matosinhos  
Telefone:229390900  

Fax:229351645  

Educação Matosinh
os 

1���� Consulta Psicológica 

Orientação Vocacional 

Projectos de Prevenção / Educação para a Saúde 

Consultoria às Escolas do Município 



 Entidade Acolhedora MESTRAD
O 

Local Nº de 
Estagiários 

Áreas de Intervenção 

Email:mail@cm-matosinhos.pt  

  

12. Junta de Freguesia de 
Ramalde 

 

Educação Porto 1���� Gabinete de Desporto e Educação 

Pode ser colocado numa escola (Vilarinha) ou participar no projecto com 8 escolas da Freguesia. Para além da 
possibilidade de consulta individual (se solicitada por parte da escola ou directamente à junta) possibilita 
intervenção em grupo (ex: bulling, gestão de stress, desenvolvimento de competências de estudo). 

  

13. Escola profissional 
(SPOFORENAVE) 

Educação Famalicã
o 

1����  

SPO (Programa de transição escolar; Competências de estudo; programa de procura de 1º emprego e orientação 
vocacional; Atendimento individual; Implementação de planos educativos; dinamização do gabinete de Saúde 
Escolar; Apoio e consultadoria aos professores e encarregados de educação. 

 

 

14. O Abrigo 

Centro de Solidariedade Social 
de S. João de Ver 

Rua da Estação, nº 541 

4520-618 S. João de Ver 

 

Clínica 

 

S. João 
de Ver 

 

1���� 

 
- Creche 
- lar de idosos 
- Centro de dia 
- Apoio domiciliário 

- Consulta Psicológica Individual; 

- Intervenção em grupo. 

 

 

 

 

15. CASTIIS – Centro de Assis 
Social à Terceira Idade e 
à Infância de Sanguedo 

Rua do Castiis,133 

4505 – 582 Sanguedo 

Santa Maria da Feira 

Telef. 22 747 18 80 

geral@castiis.pt 

 

 

Clínica Sangued
o  

Feira 

1���� Creche, ATL, 1º ciclo, 3ª idade, Centro Acolhimento Temporário Crianças e Jovens em Risco 

 16. CLIHOTEL GAIA Clínica VNG 1���� Consulta Psicológica com utentes (internamento de duração média e prolongada) 

Intervenção em grupo e com familiares 

 17. APAV- Assoc. Apoio à 
Vitima 

Rua Antero de 
Quental,166 

4050-052 Porto 

Clínica  2���� Consulta Psicológica a vítimas de violência doméstica 

Apoio judicial e encaminhamento para casas de abrigo. 

 



 Entidade Acolhedora MESTRAD
O 

Local Nº de 
Estagiários 

Áreas de Intervenção 

 

 18. ADILO 

Projecto ECOS - ADILO / 
J.F.Lordelo, Agência de 
Desenvolvimento Integrado de 
Lordelo do Ouro 

Lordelo do Ouro / Urb. 
Condominhas (Porto), Bairro 
de Lordelo, bloco 15-Cave, 
4150-235 Porto 

 

Clínica 

 

Porto 

 

1���� 

GAF (Gabinete de Apoio a Famílias): acompanhamento psicossocial às famílias, transversal quer em situações de 
crise.  

Grupo de Pais: Trabalhar dimensões relevantes para o exercício da parentalidade, promovendo o desenvolvimento 
pessoal num espaço de reflexão e entreajuda e, por outro lado, discutir competências, conhecimentos, conteúdos e 
estratégias de acção no que se refere a questões familiares e educativas.  

“Oficinas do Imaginário”: Estas oficinas dirigem-se sobretudo a descendentes de famílias sinalizadas, uma vez que 
se pretende a promoção da interacção pais-filhos pelo que há um paralelismo no planeamento das sessões. 
Pretende-se assim, formar um grupo de crianças, dinamizando actividades que promovam o seu desenvolvimento 
emocional e social, estimulando sempre o exercício da imaginação e criatividade. Desta forma, pretende-se 
desenvolver uma relação de proximidade com as crianças que nos permita um acompanhamento personalizado e o 
diagnóstico adequado de situações problemáticas. Estes objectivos serão também conseguidos pela articulação com 
dispositivos de saúde infantil e mediação escolar. 

Grupo de Mediadores Jovens: Consiste num grupo de participantes jovens (14-18 anos) com potencial para 
dinamizar “o programa de diversificação de experiências culturais”. Neste sentido, pretende-se contribuir para a 
reinserção de cada um destes elementos, tornando-os responsáveis pela supervisão de crianças em contextos 
recreativos. Funcionarão como modelos de interacção social positivos para estas crianças, acompanhando 
longitudinalmente a evolução das mesmas. Serão realizadas intervenções no sentido de promover/fortalecer 
competências requeridas para a função a desempenhar: motivação, responsabilidade, criatividade, competências 
de gestão de conflitos e conhecimentos teórico-práticos em diferentes áreas relevantes para a problemática.  

Workshops para Associações de Pais: Pretende-se promover momentos formativos centrados nas dificuldades de 
comunicação com os restantes pais da comunidade; no exercício da parentalidade e no aprofundamento de temas e 
conteúdos relativamente a comportamentos desviantes. Procurar-se-á estabelecer uma relação de apoio com as 
Associações de Pais, implementando metodologias activas e de negociação sobre os temas que pretendem ver 
tratados. Posto isto, o objectivo central é promover o papel preventivo das associações de pais na comunidade, 
através de metodologias positivas e estratégias de empowerment. 

Programa de Diversificação de Experiências Culturais – Disponibilizam-se ainda momentos pontuais lúdico-
educativos e desportivos dentro ou fora da cidade, proporcionando espaços de interacção pais – filhos e 
aumentando os recursos recreativos e de lazer aos quais a família pode recorrer. O planeamento e selecção destes 
momentos serão negociados em conjunto com os pais e com o grupo de “Mediadores Jovens 

 19. Lar Santa Isabel 

(Freguesia de Mafamude) 

 

Clínica Mafamud
e 

1���� Creche, Lar e Centro de Dia, Apoio Domiciliário. 

- Estimulação Cognitiva para idosos. 

 
20. Associação Perdas e 

Afectos 
 
Rua do Tâmega, s/n 
4200-502 Paranhos Porto 
 
Dra. Lúcia Ferreira 
Presidente da Direcção 
presidente@perdaseafectos.org 

Clínica Porto 2���� Intervenção especializada em situações de luto (situações de divórcio, morte, etc). 

Consulta Psicológica. 

Formação e Consultoria. 
Outros projectos inovadores. 

 

 


