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INTRODUÇÃO 
 

Não nos foi possível desenvolver e concretizar algo do que havíamos programado por 

carência de meios financeiros que desde sempre obtivemos fundamentalmente por 

duas vias: apoios de entidades públicas de vária natureza a que, em tempo oportuno 

concorremos, e apoios de entidades privadas. 

Apesar de na presente conjuntura nacional as entidades privadas terem limitado o 

montante dos seus apoios, mercê de um grande esforço, conseguiu-se manter um 

razoável nível de apoio por esta via.  

Porém o mesmo não ocorreu com as entidades públicas. Com efeito o exercício em 

apreço foi profundamente afetado pela insegurança na concretização de apoios destes 

organismos oficiais a que concorremos e que embora sendo aprovados, por 

circunstâncias que ignoramos, por vezes não e chegaram a concretizar. 

Com a determinação de sempre, no sentido de assegurar a estabilidade financeira e 

garantir a continuidade do trabalho da ENCONTRAR+SE, foram elaboradas e 

submetidas diferentes candidaturas a projetos/financiamento, algumas em consórcio 

com outras instituições, das quais ainda aguardamos decisão.  

Um novo despacho publicado a 6 de Fevereiro último, volta a identificar a 

ENCONTRAR+SE como uma instituição a ser integrada nos projetos piloto a financiar, 

o que nos permite alimentar a esperança de que em 2017 os programas a que 

concorremos constituam um eficaz contributo à prossecução dos nossos objetivos.  

O programa de comemorações do 10º aniversário da ENCONTRAR+SE envolveu um 

conjunto de iniciativas que permitiu dar a visibilidade ao trabalho realizado e contribuiu 

para a angariação de fundos. A presença de Sua Excelência o Presidente da República 

na Cerimónia de entrega do Prémio de Reconhecimento UPA foi, sem dúvida, uma 

oportunidade importante para divulgar o nosso trabalho.  

Contrariamente ao esperado houve um decréscimo significativo nas receitas que 

resultam dos serviços prestados pelo Centro de Atendimento Integrado, situação que 
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contraria a tendência dos últimos anos e que se procurará ultrapassar com medidas de 

maior divulgação dos serviços que prestamos. 

Um dos aspetos significativos de 2016 foi a realização de eleições para os corpos 

sociais para o triénio 2016-2019. Este momento permitiu, uma vez mais, constatar que 

ao longo de dez anos de trabalho, a ENCONTRAR+SE cresceu graças à permanente e 

empenhada dedicação dos elementos dos corpos sociais da Associação, dos 

consultores que integram a Comissão de Acompanhamento, de diferentes parceiros 

que nos apoiam das mais diversas formas, bem como dos associados envolvidos em 

diferentes iniciativas.  

De igual forma, o entusiasmo demonstrado pelos novos membros da Direção e da 

Mesa da Assembleia Geral, são sinal da confiança que o projeto da ENCONTRAR+SE 

merece de todos que nele se encontram envolvidos e permite renovar o compromisso 

de assegurarmos o futuro da associação com a determinação que os desafios que 

enfrentamos exigem. 
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1. Formação/Sensibilização/ Informação 
1.1 Programa de estágios no Centro de Atendimento Integrado 

Em 2016 foi dada continuidade ao estágio iniciado no ano letivo de 2015/2016 que 

conduziu à conclusão do estágio curricular de 1 aluna do Mestrado de Psicologia 

Clínica e da Saúde da Faculdade de Educação e Psicologia da Universidade Católica 

Portuguesa.  

Considerando os constrangimentos económicos antecipados para 2017, foi tomada a 

decisão de não integrar novos alunos para realização de estágio no ano letivo de 

2016/2017.   

 
1.2 Comemorações do 10º Aniversário da ENCONTRAR+SE  

As Comemorações do Dia Mundial da Saúde Mental de 2016 assumiram um caráter 

especial já que se enquadraram na celebração do 10º Aniversário da 

ENCONTRAR+SE.  

Neste sentido, o programa das Comemorações integrou diversas iniciativas que se 

iniciaram no dia 1 de Junho de 2016 com a inauguração da exposição “Quanto tempo 

falta?” no âmbito do projeto “Frases para Quem”. Continuou com o programa científico 

das comemorações nos dias 25 e 26 de Novembro de 2016 e concluiu com a 

Cerimónia de Entrega do III Prémio de Reconhecimento UPA e posterior realização do 

jantar de beneficência/ angariação de fundos. 

 

1.2.1 Exposição “Quanto Tempo Falta” 

A exposição “QUANTO TEMPO FALTA?”, integrada no projeto "FRASES PARA 

QUEM", coorganizada com a Câmara Municipal do Porto, reuniu obras de 24 artistas, 

e esteve patente ao público nos Paços do Concelho até ao dia 29 de julho 

(http://www.frasesparaquem.pt).  

Esta exposição dirigida ao grande público teve o duplo objetivo de sensibilizar para a 

problemática da saúde mental e para a angariação de fundos através da realização do 

leilão e/ou venda das peças doadas, num total de €24.980. 
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  1.2.2 Comemorações do Dia Mundial da Saúde Mental 

Mantendo um foco especial no tema proposto pela World Federation for Mental Health 

(WFMH) para o Dia Mundial da Saúde Mental de 2016 - “Dignity in Mental Health - 

Psychological & Mental Health First Aid for All”, o programa científico desenvolvido 

versou sobre algumas das áreas em que o trabalho da ENCONTRAR+SE se destacou 

ao longo de uma década de trabalho. 

Neste sentido organizou-se um ciclo de conferências e workshops que abrangeu 

aspetos centrais do processo de adoecer/ recuperar de um problema de saúde mental. 

Este ciclo de conferências e workshops, no contexto das quais se estima que tenham 

participado cerca de 150 pessoas, teve como objetivo central permitir aos profissionais 

de saúde mental uma oportunidade de discutir questões fundamentais que podem 

fazer a diferença no seu trabalho diário, promovendo a dignidade em saúde mental. 

Por outro lado, pretendeu ser uma oportunidade de atualização em práticas 

inovadoras. 

 

1.2.3. Prémio de Reconhecimento UPA 

Dando continuidade à atribuição do UPA Recognition Award, iniciada em 2014, com o 

objetivo de distinguir personalidades e/ ou instituições que desempenham um papel 

importante no combate ao estigma e discriminação da doença mental, a terceira 

atribuição deste prémio foi presidida pelo Exmo. Senhor Prof. Doutor Marcelo Rebelo 

de Sousa, Presidente da República. Atendendo à comemoração do 10º Aniversário da 

ENCONTRAR+SE, os prémios deste ano distinguiram duas instituições internacionais 

de advocacia e apoio aos familiares de pessoas com doença mental que ao longo dos 

10 anos de trabalho da ENCONTRAR+SE acompanharam e apoiaram o trabalho da 

Associação - World Federation for Mental Health e European Federation of 

Associations of Families of People with Mental Illness, bem como quatro fundadores e 

consultores externos que colaboraram ativamente para que pudéssemos introduzir em 

Portugal boas práticas em áreas-chave para a recuperação de um problema de saúde 

mental – Patt Franciosi, Vice- Presidente para a América do Norte da World 

Federation for Mental Health, internacionalmente como líder no movimento de defesa 

dos direitos em saúde mental ao longo dos últimos 30 anos, e coordenadora do World 

Mental Health Day; Alice Medalia, Professora de Psiquiatria Clínica e Diretora dos 

Serviços de Reabilitação Psiquiátrica do Departamento de Psiquiatria da Columbia 
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University College of Physicians & Surgeons da Columbia University, Nova Iorque; 

Volker Roder, Psicólogo Clínico, Professor e Diretor do Grupo de Investigação em 

Intervenção Clínica da Hospital Universitário de Psiquiatria da Universidade de Berna, 

Suíça; Cecília Villares, fundadora da ABRE – Associação Brasileira de Familiares, 

Amigos e Portadores de Esquizofrenia e Professora da Universidade Federal de São 

Paulo, Brasil. 

 

  1.2.4 Jantar de beneficência  

As Comemorações do 10º Aniversário da ENCONTRAR+SE encerraram-se com o 

Jantar-festa de Beneficência, no Pátio das Nações do Palácio da Bolsa do Porto, o 

qual contou com a presença de cerca de 350 pessoas.  

 

1.3 Ações de Sensibilização Pró-Saúde Mental 

Em 2016, deu-se continuidade à missão de contribuir para uma maior sensibilização 

para as questões de saúde mental, tendo dado resposta a pedidos e promovido 

iniciativas neste domínio, quer em contexto escolar, quer com a implementação do 

projeto “Vozes de Esperança”. 

 
 

  1.3.1 Ações de sensibilização pró-saúde mental em contexto escolar 

	
Com o apoio das Bolsas Sociais EPIS 2014, procedeu-se à implementação das ações 

de sensibilização dos projetos “UPA Faz a Diferença - Ações de sensibilização pró-

saúde mental” e “Professores UPA Fazem a Diferença”. Foram implementadas 6 

ações de sensibilização, num total de 12 sessões em 3 escolas – Escola Secundária 

de Arouca, Escola Secundária dos Carvalhos e Escola Profissional Profitecla, das 

quais beneficiaram 69 alunos e 35 professores. 

Adicionalmente, para além destas sessões realizadas no âmbito deste apoio, e uma 

vez que a ENCONTRAR+SE recebe com frequência pedidos para realização de 

iniciativas de sensibilização pró-saúde mental, sobretudo em contexto escolar, foi 

implementada uma sessão de sensibilização dirigida a alunos do ensino secundário na 

Escola Secundária Almeida Garrett. 
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  1.3.2 Vozes de Esperança 

	
O ano de 2016 permitiu a consolidação do trabalho do grupo “Vozes de Esperança”, 

iniciado em 2015 com o apoio da Cecília Villares, membro da Comissão de 

Acompanhamento da ENCONTRAR+SE, e no contexto de uma parceria com 4 

instituições de prestação de cuidados de saúde mental da Rede de Reabilitação 

Psicossocial para Pessoas com Doença Mental da Área Metropolitana do Porto 

(RARP-AMP): a Associação de Apoio aos Doentes Depressivos e Bipolares (ADEB); a  

Associação de Familiares, Utentes e Amigos do Hospital Magalhães Lemos (AFUA) e 

a Associação Nova Aurora na Reabilitação Psicossocial (ANARP). 

Em 2016, o trabalho do grupo “Vozes de Esperança”, que tem como objetivo 

sensibilizar o grande público sobre a experiência de viver e recuperar de um problema 

de saúde mental, fez 25 apresentações dirigidas a diferentes públicos-alvo (ex.: 

utentes de serviços, profissionais, familiares e alunos do ensino secundário e 

estudantes universitários), tendo permitido que 491 pessoas ouvissem testemunhos, 

na primeira pessoa, sobre a experiência de viver com um problema de saúde mental.  

Entre Setembro e Dezembro de 2016, o projeto mereceu o apoio do Programa de 

Financiamento a Projetos do INR, I.P. 2016. Este apoio1 contribuiu para: (1) a 

capacitação e integração de 13 pessoas com experiência de doença mental (utentes 

da Casa de Saúde do Bom Jesus e da ENCONTRAR+SE) no grupo; (2) a realização 

de 15 apresentações em diferentes locais do país (ex.: Braga, Porto, Aveiro, 

Vilamoura) junto de diferentes públicos-alvo, bem como (3) a partilha de experiências 

de recuperação e consequente desmistificação de crenças erradas sobre doença 

mental, promovendo a esperança e diminuindo o estigma face à doença mental junto 

de, pelo menos, 286 pessoas. 

																																																								
1 Informação adicional em http://www.encontrarse.pt/investigacao-avaliacao/projetos-curso/vozes-de-
esperanca-2/  



	

	
	

9	

1.4 Website e Facebook da ENCONTRAR+SE 

No contexto das comemorações do 10º aniversário, desenvolveu-se uma nova 

estratégia de comunicação centrada em três pontos: 1) criação de um logotipo do 10º 

Aniversário; 2) realização de uma síntese das iniciativas e trabalho da associação ao 

longo dos 10 anos divulgada através das redes sociais; 3) nova imagem do website da 

ENCONTRAR+SE – tanto a nível de design como de conteúdos e funcionalidade.  

Acreditamos que estas alterações contribuíram para uma nova aproximação das 

pessoas às plataformas digitais da associação e que se traduz (até 31 de Dezembro 

de 2016) em 6590 Likes na página do Facebook; 8539 utilizadores do website 

totalizando 26 613 visualizações de página.   

 
1.5 Formação 
 

  1.5.1 Interna  

À semelhança do que aconteceu em anos anteriores, manteve-se a preocupação em 

proporcionar formação aos colaboradores da ENCONTRAR+SE. Neste sentido, a 

equipa beneficiou de 10 sessões de supervisão clínica e formação contínua que visam 

contribuir para a qualidade dos serviços prestados. Uma das colaboradoras concluiu 

uma formação avançada de inglês. 

   

 1.5.2 Externa 

Cumprindo a sua missão de contribuir para a promoção da saúde mental e prevenção 

da doença mental de todos os portugueses, e para que as boas práticas nesta área 

possam estar acessíveis a quem delas precisa, a ENCONTRAR+SE procura 

responder a convites para participar em iniciativas de sensibilização / iniciativas de 

cariz científico e de formação. 

Em 2016, iniciou-se uma colaboração com a Região Autónoma dos Açores que partiu 

de um convite da Pastoral Social do Serviço Diocesano dos Açores. Em abril, Filipa 

Palha, presidente da direção, participou nas I I Jornadas Diocesanas de Saúde 

Mental, que decorreram no Faial, com o tema “Desafios e oportunidades na 

recuperação de um problema de saúde mental”. Em maio, Carmina Rei e Natália 

Costa, psicólogas da ENCONTRAR+SE, dinamizaram dois workshops, um sobre o 

programa de cognição social “Social Cognition & Interaction Training for Psychosis”, e 

outro sobre “Reabilitação Cognitiva”. 



	

	 	

Por último, a convite da Rede Europeia Anti Pobreza (EAPN Portugal), dinamizamos 

na cidade da Guarda um workshop sobre Literacia e Saúde Mental e sobre a 

Promoção das Competências Pessoais e Sociais dirigido a técnicos de saúde mental e 

professores.  

 

2. Intervenção 
2.1 Centro de Atendimento Integrado 

Durante o ano de 2016, o Centro de Atendimento Integrado (CAI) da 

ENCONTRAR+SE, apoiou um total de 89 pessoas (53 mulheres e 36 homens), 76 das 

quais constituem a população clínica e as restantes 13 familiares.  

Em termos globais, o CAI foi procurado por 162 pessoas. Destas, 44 compareceram à 

entrevista de avaliação biopsicossocial, tendo 34 sido integradas nos diversos serviços 

do CAI. 

Foram realizadas 461 sessões de acompanhamento psicoterapêutico individual, bem 

como 56 sessões de avaliação/acompanhamento social. 

Relativamente ao Learning Center, 2 utentes participaram num programa de 

estimulação cognitiva, que constou de 26 sessões de estimulação, e envolveu a 

realização de 4 sessões de avaliação cognitiva. 

No que diz respeito à intervenção psicoeducativa, foram realizadas 17 sessões no 

âmbito do Grupo Psicoeducativo Multifamiliar Familiar (GPMF) e 1 sessão unifamiliar.  

Com o apoio do Instituto Nacional Para a Reabilitação, realizou-se novamente o 

Projeto “ENCONTRAR+SE em Família III” (projeto cofinanciado pelo Programa de 

Financiamento a Projetos pelo INR, I.P), o qual consistiu na realização de um fim-de-

semana, que juntou 20 participantes (13 com experiência de doença mental e 7 

familiares) num momento de lazer/promoção de bem-estar. 

Relativamente às atividades de ocupação dos tempos livres, foram organizadas 148, 

nas quais participaram 22 pessoas. 
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Em termos globais, o impacto do apoio disponibilizado aos utentes do CAI, continua a 

traduzir-se numa diminuição muito significativa do número de internamentos pré-

integração (81), pós integração (4), bem como no elevado número de utentes que 

começou a trabalhar/estudar (23).  

Durante o ano, o CAI passou a disponibilizar um novo serviço: a prestação de suporte 

interpares. Com a colaboração de uma utente com formação em prestação de suporte 

que prestou apoio aos utentes que solicitaram este serviço (individual e em grupo), 

organizou uma reunião mensal sobre as atividades ocupacionais e um encontro, 

também mensal, de lazer durante o fim-de-semana. Para além disso, deu apoio às 

tarefas inerentes ao funcionamento do CAI. O financiamento para a contratação da 

prestadora de suporte terminou em Dezembro de 2016 pelo que as funções da mesma 

cessaram nessa altura.  

No que respeita à sustentabilidade do CAI, importa referir que é preocupante a 

diminuição das receitas geradas pela prestação de serviços a utentes do CAI: em 

2015 foram de 23.059,23€ e em 2016 de 12.920,00€, decréscimo significativo que 

poderá vir a condicionar a sua manutenção. 

 

2.2 “Levar a Saúde Mental Onde Ela Não Chega” 
 

Com o objetivo de colmatar a ausência de respostas ao nível da Saúde Mental na 

região do Porto e de permitir que pessoas com maior carência económica e/ou sem 

resposta do Serviço Nacional de Saúde tenham apoio, a ENCONTRAR+SE 

candidatou-se ao Programa EDP SOLIDÁRIA – INCLUSÃO SOCIAL 2016 – com o 

projeto “Levar a Saúde Mental Onde Ela Não Chega,” que foi um dos projetos 

aprovados.  

Trata-se de um projeto destinado a pessoas adultas (maiores de 18anos) com doença 

mental e/ou em sofrimento psicológico e/ou familiares/cuidadores de pessoas com 

doença mental, tendo a duração de 12 meses (iniciou no mês de dezembro). No 

primeiro mês de projeto foram feitos os contactos para o estabelecimento de parcerias 

com outras instituições da cidade de forma a alargar o número de beneficiários e fazer 

rentabilizar o apoio prestado.  
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3. Investigação e Avaliação 

A preocupação dada pela ENCONTRAR+SE na avaliação das suas iniciativas e no 

contributo para o aumento do conhecimento nas áreas da sua intervenção continuou a 

assumir-se como uma prioridade, tendo a associação apostado na publicação e 

apresentação dos resultados das iniciativas que temos vindo a desenvolver, em 

congressos nacionais e internacionais. 

Neste sentido, em 2016, a equipa colaborou em diferentes iniciativas promovidas por 

diferentes instituições, nomeadamente: 

a) O Encontro de Enfermagem de Santa Maria promovido pela Escola Superior de 

Saúde de Santa Maria; 

b) O Dia da Saúde promovido pela Escola Profissional Profitecla; 

c) O Workshop Lusobrasileiro de Saúde Mental promovido pela ANARP/ 

Universidade Aberta;   

d) O Seminário SaudavelMENTE organizado pela Junta de Freguesia de Grijó e 

Sermonte;  

e) O Programa de Formação do Internato Médico do Hospital de Magalhães 

Lemos, EPE, Porto;  

f) O V Roteiro de Saúde Mental da Região Autónoma dos Açores, que se realizou 

no âmbito das Comemorações do Dia Mundial da Saúde Mental da Saúde 

Mental. 

Em 2016 foi, ainda, publicado o relatório “Trajetórias pelos cuidados de saúde mental. 

Parte II – Trajetórias pelos cuidados de saúde mental em Portugal – resultados 

relativos às perceções de utentes, cuidadores e técnicos de saúde mental.” (Palha & 

Costa, 2016), que estamos certos ser um importante contributo para a reflexão sobre 

políticas de saúde mental. 

Ao longo do ano foi dado destaque ao trabalho da ENCONTRAR+SE na comunicação 

social através da publicação de notícias e entrevistas em jornais nacionais e na 

participação em programas de televisão. 
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3.1 Projeto “Trajetórias pelos Cuidados de Saúde Mental” 

A implementação do projeto “Trajetórias pelos Cuidados de Saúde Mental” ficou 

concluída em 2016 com a publicação do segundo relatório anteriormente referido. Está 

em curso a preparação de um artigo para publicação numa revista científica indexada, 

o que se espera que possa ocorrer em 2017. 

 

3.2 MATRICS 

Durante o ano de 2016, demos continuidade a este projeto de investigação tendo 

iniciado o processo de sistematização e análise estatística dos dados. Desde trabalho 

resultou um primeiro esboço de artigo que aguarda agora validação dos autores da 

bateria para posterior publicação.  

 

3.3 Avaliação da Eficácia do programa “Social Cognition Interaction Training”  

No âmbito da colaboração iniciada em 2015 com o Professor David Roberts 

do Department of Psychiatry/ Division of Schizophrenia and Related Disorders da 

University of Texas Health Science Center, deu-se continuidade à implementação da 

intervenção, tendo o estudo continuado a ser implementado em diferentes serviços do 

país, nomeadamente Porto, Braga e Lisboa. Especificamente, em relação ao grupo do 

Porto, em 2016 decorreu um novo grupo no contexto da parceria com uma instituição 

parceira da RARP-AMP. Beneficiou desta iniciativa um grupo de 11 pessoas, dos 

quais 4 mulheres e 7 homens, o qual decorreu entre Janeiro e Junho de 2016, num 

total de 22 sessões dinamizadas por 2 psicólogas (uma da ENCONTRAR+SE e outra 

da ANARP). 

 

4. Sócios 
	

Ao longo do ano, registaram-se 18 novas propostas de sócios efetivos, passando a um 

total de associados de 195, sendo que destes, 65 são utentes, 27 familiares e 102 

outras pessoas/entidades.  

Ao longo de 2017, esperamos poder realizar várias iniciativas de angariação de novos 

sócios.  
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5. Relações Externas 

A implementação dos projetos “UPA Faz a Diferença” e “Professores UPA Fazem a 

Diferença” em contexto escolar, com o apoio da Bolsa Social EPIS, bem como a 

implementação das “Vozes de Esperança”, vieram contribuir para uma maior 

articulação e proximidade de escolas que, de forma continuada, têm mostrado 

interesse em acolher e beneficiar das iniciativas promovidas pela ENCONTRAR+SE 

(ex.: Escola Secundária dos Carvalhos e Escola Profissional Profitecla). 

 

 

6. Recursos Humanos  

Durante 2016 fizeram parte da equipa de colaboradores da ENCONTRAR+SE duas 

psicólogas e uma assistente social. A ENCONTRAR+SE continuou, ainda, a contar 

com o apoio de 6 voluntários: 1 terapeuta ocupacional, 1 nutricionista, 4 monitores de 

atividades ocupacionais voluntários e 1 ajudante de limpeza.  

A todos expressamos o nosso profundo agradecimento pela forma dedicada, de 

elevado profissionalismo e humanismo, com que desempenham as suas funções e 

contribuíram para o crescimento e consolidação do projeto da ENCONTRAR+SE. 
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apoiaram em 2016, permitindo desta forma, dar continuidade ao seu trabalho na 

promoção da saúde mental e prevenção da doença mental.  

Agradece, particularmente, à LINTAS o seu apoio contínuo em todos os projetos, bem 

como à Universidade Católica Portuguesa a parceria em projetos de investigação e 

realização das Comemorações do Dia Mundial da Saúde Mental.  
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Manifestamos, de igual forma, o nosso profundo agradecimento à: 

Associação Comercial do Porto; AstraZeneca; BPI; Banco Carregosa; B-

BLOSSOM; BIAL; Câmara Municipal do Porto; Casa das Laranjas; Empresários 

Para a Inclusão Social (EPIS); EUFAMI; Foto +; Fundação Calouste Gulbenkian; 

Fundação EDP; Fundação Manuel António da Mota; Fundação Romão de Sousa; 

Instituto Nacional para a Reabilitação – Programa de Financiamento a Projetos 

pelo INR, I.P; Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto; 

Janssen; Lilly Portugal – Produtos Farmacêuticos, LDA; K Têxtil; Luz & Som; 

Marta’s; MDS; Neoturf; Ordem dos Psicólogos Portugueses; P55; Pinto & Cruz; 

Quinta Vale D. Maria; Quinta do Vallado; Real Companhia Velha; Servier; 

Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental; Telles de Abreu 

Advogados; THE – Design e Moda; União de Freguesias de Aldoar, Foz e 

Nevogilde; World Association of Psychosocial Rehabilitation; World Federation 

for Mental Health, instituições que nos têm concedido um apoio fundamental à 

prossecução dos nossos humanitários objetivos. 

 

Por último, queremos manifestar o nosso profundo e sentido pesar pelo falecimento do 

Senhor Dr. Luís Telles de Abreu e do Senhor Dr. Miguel Veiga, pessoas que nos 

acompanharam desde a fundação da ENCONTRAR+SE. É com muita gratidão que 

relembramos a total disponibilidade, amizade, envolvimento e entusiasmo com que 

contribuíram para o crescimento da ENCONTRAR+SE. A forma como sempre 

acolheram, acompanharam e acarinharam a ENCONTRAR+SE, as suas sugestões, 

comentários e contributos são marcas que ficarão para sempre associadas à 

construção deste projeto e que nos servirão de inspiração na continuidade do nosso 

trabalho.  

 

 

Porto, 8 de fevereiro de 2017 


