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1 - Nota introdutória 
A Coop LInQUE tem como Missão possibilitar que um doente necessitado de Cuidados Paliativos, 
possa ficar no domicílio se assim o desejar, acompanhado por uma equipa especializada e 
interdisciplinar, que cuidará dele ao mesmo tempo que apoia e capacita a família. 
É Visão da Coop LInQUE melhorar a qualidade de vida dos doentes necessitados de Cuidados 
Paliativos, bem como das respetivas famílias, proporcionando o acesso a pessoas de todos os 
estratos sociais, a Cuidados Paliativos de qualidade, no local escolhido pelo doente e segundo a 
sua vontade expressa. Para que o acesso seja universal e independente da capacidade 
económica do doente e família, a LInQUE criou um Fundo Social, definido estatutariamente. 
Nas relações com as partes interessadas internas e externas, a Coop. LInQUE tem como 
princípios: 

! Prestar um serviço de qualidade, com rigor e humanismo, centrado nas necessidades e 
nos desejos dos doentes e respetiva família, através de uma intervenção holística que 
integre as vertentes física, psicossocial, emocional e espiritual; 

! Pautar-se pelos valores da competência, honestidade, compromisso, solidariedade, 
autonomia e respeito pela vida e pela dignidade humana; 

! Promover a capacitação social e a formação de todos os intervenientes no projeto de 
vida do doente, nomeadamente a família, os cuidadores formais e informais, 
promovendo uma linguagem comum na intervenção centrada no doente e sua família. 

! Articular e promover a colaboração entre instituições, estabelecimentos de saúde e 
técnicos, unindo esforços para aliviar o sofrimento e promover a qualidade de vida do 
doente e da sua família; 

! Alinhar os seus colaboradores na prossecução dos objetivos e no desenvolvimento 
estratégico da organização com base numa conduta ética e transparente, promovendo 
o seu desenvolvimento profissional e pessoal através de um plano de acompanhamento 
e de formação contínua. 

! Garantir a sua sustentabilidade nas dimensões económica, social e ambiental. 

2 - Atividades desenvolvidas em 2021 
2.1 - A ORGANIZAÇÃO 

Em 2021 a Coop LInQUE manteve uma estrutura organizacional de acordo com o seguinte 
organograma: 
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2.2 - DIVULGAÇÃO/PRESENÇA EM EVENTOS 

Ao longo de 2021, mantiveram-se as dificuldades decorrentes da crise pandémica, tendo sido 
mantida uma política de contactos diversificada visando a divulgação da Coop LInQUE, assim 
como o incentivo aos colaboradores para a participação em eventos (workshops, congressos, 
seminários). 

2.3 – PARCERIAS, PROJETOS E PROTOCOLOS 

A LInQUE prosseguiu em 2021 uma política de parcerias visando não apenas a divulgação da sua 
atividade, mas também alargar a abrangência da sua intervenção procurando dessa forma 
assegurar a sustentabilidade da LInQUE.  

Manteve-se ativa a parceria com a Universidade Católica Portuguesa (UCP), tendo três 
colaboradores LInQUE realizado gratuitamente módulos de formação ao abrigo desse protocolo 
e tendo a LInQUE recebido 8 estagiários da UCP (5 médicos, 2 enfermeiros e 1 fisioterapeuta). 

Não foram realizadas ações conjuntas, mas mantiveram-se as parcerias com a Universidade 
Atlântica e o Instituto Universitário Egas Moniz (IUEM). 

Foram também mantidos os protocolos com os Serviços Sociais da Polícia de Segurança Publica 
para apoio aos seus beneficiários, o protocolo com a Rede de Saúde e Bem Estar Médis, e a 
parceria com a JRS Portugal - Serviço Jesuíta aos refugiados – Associação Humanitária. 

2.3.1 Projeto “Apoio ao Cuidador” dinamizado pela Câmara Municipal da Amadora (CMA) 

O projeto de Apoio ao Cuidador ficou bastante limitado no ano de 2021, devido à pandemia. 

Este projeto, desenvolvido através duma parceria da CMA com a LInQUE, pretende dotar os 
cuidadores formais de competências e conhecimentos específicos, no que respeita aos cuidados 
à pessoa dependente. Tem como objetivo contribuir para o aumento da qualidade de vida e 
bem-estar dos cuidadores de pessoas com doenças crónicas e incapacitantes que se encontram 
em situação de dependência, promovendo uma melhoria nas relações entre cuidadores e 
pessoas cuidadas/beneficiários. 

Foram auscultadas pela CMA as necessidades das instituições da Amadora, tendo sido decidido 
a realização de um curso para cuidadores formais (online) num total de 5 sessões com 
periodicidade mensal. No curso inscreveram-se 21 cuidadoras formais de 7 instituições sociais 
do território da Amadora: AMORAMA, Cruz Vermelha, Associação de Socorros Médicos O 
Vigilante, AURPIF, SFRAA, Casal de São Brás, Casal popular da Damaia. Os temas abordados 
foram: Ser cuidador, utilização dos EPI, a importância da Comunicação, o que são Cuidados 
Paliativos, cuidar da pessoa na dependência total. 

Concluíram o curso 14 dos participantes, a quem foi entregue o respetivo certificado de 
frequência. Os questionários de satisfação dos participantes revelaram uma média de 4,68 numa 
escala de 0-5. 

Não foi possível realizar formação aos cuidadores informais pois, ao abrigo do Estatuto do 
Cuidador Informal, essa competência deixou de ser da autarquia e passou para tutela da saúde.  

2.3.2 Projeto Amadora Compassiva 

A LInQUE manteve a coordenação do projeto apesar de ter terminado no início de 2021 o 
financiamento da Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos (APCP) via Fundação “La Caixa”.  

Foram realizados 26 workshops e 13 Death Cafés aos quais assistiram no total de 1294 pessoas.  

Realizado em Novembro um seminário para divulgação e apresentação das atividades 
realizadas, 75 inscritos e 52 presenças.  
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Foi dada continuidade às “Cartas Compassivas” um projeto que visa quebrar o isolamento social 
das pessoas idosas e que consiste na correspondência regular entre as pessoas idosas, 
sobretudo as que estão ou se sentem mais sós, e os voluntários das entidades que fazem parte 
do Projeto Amadora Compassiva. Estiveram envolvidos 25 voluntários que escrevem a 30 idosos. 

Foi também mantida a disciplina de “Literacia em Saúde para uma Comunidade mais 
Compassiva” no Clube Universitário Tempo Livre da Amadora (CUTLA) e cujos objetivos visaram 
aumentar a literacia em saúde, permitindo que a comunidade possa participar nos cuidados e 
acompanhamento das pessoas com doenças crónicas incapacitantes e que limitam a vida, ao 
longo do processo de doença e até à morte. O curso envolveu 15 alunos no ano letivo 2020/21 
e mantendo-se no ano letivo 2021/22. 

Participação em Congressos, Conferências, Webinares e várias ações de divulgação para 
partilhar a experiência da Amadora compassiva. 

Foi mantida a colaboração nos projetos Borba Contigo Cidade Compassiva e Porto Compassivo 
e dado apoio e incentivo a projetos que pretendem dar início a novas comunidades compassivas, 
nomeadamente em Oeiras, Cascais, Almada e Gaia. 

Outras atividades e iniciativas foram desenvolvidas e poderão ser consultadas em 
https://www.portugalcompassivo.pt/as-formacoes.html 

 

2.4 - FUNDO SOCIAL LInQUE 

Manteve-se em 2021 a angariação de fundos através de donativos de empresas e particulares, 
visando através do Fundo LInQUE, o acesso aos serviços da LInQUE a doentes e famílias mais 
carenciadas. Pela primeira vez a LInQUE beneficiou da consignação do IRS cuja intenção é o 
apoio a este Fundo.  

Ao longo do ano foram propostas para avaliação do Fundo Social LInQUE dez pessoas, tendo 
quatro delas aceite a proposta de comparticipação. Relativamente às restantes, três não 
entregaram os documentos necessários para a avaliação, duas foram entretanto 
institucionalizadas e/ou integradas noutra resposta e a outra faleceu. 

Das quatro pessoas que aceitaram o apoio do FSL, uma acabou por não necessitar pelo que o 
apoio se concretizou a três pessoas e respetivas famílias, num total de 1.252,23€. 

 

2.5 – COMISSÃO DE ÉTICA  

A comissão de Ética da LInQUE (CES LInQUE) manteve a sua atividade no âmbito da reflexão 
sobre questões relacionadas com a ética e a bioética. Com vista à promoção da transparência e 
sistematização de procedimentos foi criada no site da LInQUE uma página específica da CES 
LInQUE onde toda a informação das suas atividades e procedimentos pode ser consultada. 

No âmbito das suas competências gerais e específicas foram emitidos em 2021 dois pareceres 
éticos sobre projetos de investigação, a desenvolver por profissionais ou estudantes, no âmbito 
da prática assistencial de cuidados na LInQUE. 

Foi realizado um workshop via online com o tema “mediação Bioética na Equipa da LInQUE: a 
Família e o Respeito pela Autonomia da Pessoa”. A participação assim como a avaliação foram 
significativamente positivas. 

Em junho de 2021 a CES terminou o 1º mandato, iniciando-se novo mandato em julho, onde 
figuram como presidente Manuel Luís Capelas e vice-presidente Joana Carvalho. 
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2.6 – LInQUE PED 

A equipa interdisciplinar de Cuidados Paliativos Pediátricos da LInQUE (LInQUE PED) constituída 
por 1 médica paliativista, 4 pediatras, 7 enfermeiras, 1 psicóloga, 2 fisioterapeutas, 1 assistente 
social e 1 voluntária, não recebeu qualquer pedido de apoio ao longo do ano 2021. 

Realizaram-se reuniões de equipa e esta manteve-se ativa e preparada, inclusivamente com 
uma linha telefónica própria disponível e pronta a funcionar 24h/dia caso existisse alguma 
criança a ser acompanhada.  

No segundo semestre e após discussão interna sobre o futuro da LInQUE PED, foi decidido 
suspender a atividade da equipa enquanto prestadora de serviço de Cuidados Paliativos no 
Domicílio, mantendo a atividade formativa. 

Realizou-se um Curso Básico de Cuidados Paliativos Pediátricos para o Centro Hospitalar de 
Lisboa Ocidental que teve uma avaliação muito positiva. 

Realizaram-se também dois workshops sob o tema “Cuidados Paliativos Pediátricos - Dar voz a 
quem cuida”, inseridos no projeto Amadora Compassiva, que contaram com 179 presenças e 
que tiveram 425 inscrições. 

Vários elementos da equipa foram convidados em diferentes contextos a apresentar a sua 
experiência na LInQUE PED. 

 
 
2.7 - SERVIÇOS PRESTADOS E INDICADORES DE ATIVIDADE 

2.7.1. Intervenções e principais destinatários 

2.7.1.1. Total de intervenções 

Foram acompanhadas 188 pessoas e respetivas famílias, onde se incluem 42 pessoas residentes 
na Casa do Alecrim da Associação Alzheimer Portugal. Tendo em conta a particularidade da sua 
situação clínica e o protocolo existente com esta associação, que inclui 6 horas semanais da 
valência de medicina, estes residentes não foram considerados na presente análise, pelo que os 
dados a seguir apresentados referem-se apenas a pessoas doentes acompanhadas no domicílio 
ou noutras residências geriátricas.  

Assim, excluindo as pessoas da Casa do Alecrim, foram acompanhadas 146 pessoas e respetivas 
famílias, das quais 101 foram novos doentes. No ano de 2021 foram realizadas 3919 
intervenções. Comparativamente a 2020, apesar de se ter constatado uma diminuição de 5% no 
número de pessoas acompanhadas, verificou-se um aumento de 18,2% do número de 
intervenções efetuadas. A média de idade foi de 82 anos sendo maioritariamente do sexo 
feminino 72,6%. Constata-se assim uma subida da idade média que em 2020 era de 80 anos, 
bem como um reforço da prevalência do sexo feminino que em 2020 era de 59,5%. 

2.7.1.2 – Diagnóstico 

Verificou-se uma diminuição do número de pessoas acompanhadas com doença oncológica, que 
em 2020 correspondeu a 62% e em 2021 a 41,1%. Assim, mais de metade das pessoas 
acompanhadas tinham doença não oncológica (58,9%). Destas, 20,9% tinham 
Demência/Parkinson, 48,8% Síndrome de Fragilidade do Idoso, 10,5% insuficiência de órgão e 
19,7% outras patologias.  
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2.7.1.3 - Avaliação inicial 

Desde 2019 que devido à pandemia foram alterados os procedimentos quanto à avaliação 
inicial. De modo a minimizar o risco de contágio, estas avaliações continuaram em 2021 a ser 
efetuadas telefonicamente. A avaliações iniciais foram maioritariamente da responsabilidade da 
valência de enfermagem. Em termos gerais, manteve-se em 2021 a tendência de crescimento 
de avaliações iniciais que se tem verificado ao longo dos anos, tendo sido realizadas 241 
avaliações, um aumento de 46% relativamente a 2020. 

2.7.1.4 - Referenciação 

Os técnicos de saúde mantiveram-se em 2021 como o principal grupo de referenciação (56,4 %) 
seguido pelos antigos clientes que representaram 18,3% das referenciações.  

De salientar uma significativa subida na eficácia da divulgação através do marketing/internet, 
que neste ano atingiu o valor mais elevado de sempre, fixando-se em 13,7% o número de 
referências por esta via (mais do dobro do verificado no ano anterior). 

2.7.1.5 - Concelho de residência 

Manteve-se a distribuição geográfica verificada nos anos anteriores, com a maioria das pessoas 
acompanhadas a residir no concelho de Lisboa (57,5%). As restantes distribuíram-se 
maioritariamente pelos concelhos de Cascais (11,6%), Oeiras (9,6%), Sintra (8,9) e Amadora 
(8,2%).  

2.7.1.6 - Dias de acompanhamento 

A média do período de acompanhamento foi de 110 dias (<1 – 365), idêntica à do ano anterior 
(111), embora a mediana em 2021 (49,5) tenha sido superior á verificada em 2020 (38). 

2.7.1.7 - Atendimento telefónico clínico 

O apoio telefónico permanente, denominado LInQUE 24, manteve a tendência de crescimento 
verificada nos anos anteriores. Ocorreram 2060 contactos, o que corresponde a um aumento 
de 26,3% em relação ao ano anterior. Este serviço de apoio clínico para situações não previstas 
e de urgência, acessível 24h por dia, continua a ser referido pelos utilizadores como uma ajuda 
fundamental para o cuidar em segurança, através do ensino e capacitação dos 
familiares/cuidadores. 

2.7.1.8 - Acompanhamento até ao final de vida 

Nos 69 doentes acompanhados pela LInQUE até ao final de vida, a média de tempo de 
acompanhamento de foi de 102 dias, mediana de 28, com um mínimo de 1 dia e um máximo de 
365 dias. Destes doentes, 15,9% tiveram um tempo de acompanhamento igual ou inferior a três 
dias. Este valor ainda é muito elevado, sendo idêntico ao do ano anterior. 

 

2.7.1.9 – Motivos de alta  
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Foram dadas 101 altas, das quais 65% por óbito, constituindo a causa mais frequente.  Os 
outros motivos de alta distribuíram-se por Internamento / Institucionalização (12%), Fim do 
contrato (12%), Resolução do motivo de admissão (9%) e outro motivo (2%). 

2.7.1.10 - Visitas de luto 

No âmbito do protocolo de apoio no luto o numero de intervenções foi idêntico ao do ano 
anterior. Realizaram-se 66 visitas de luto e foram enviadas 55 cartas de condolências às famílias 

acompanhadas pela LInQUE, independentemente de terem sido acompanhadas ou não até ao 
final de vida.  

 
2.7.2 - Intervenção das diferentes valências 
 

2.7.2.1 - Intervenção de Medicina 

Ao longo de 2021, a valência de medicina acompanhou 188 pessoas, das quais 146 no domicilio 
e ou residência geriátrica e 42 residentes na Casa do Alecrim. Os dados referentes à prestação 
de cuidados na Casa do Alecrim não são quantificados nos dados estatísticos das alineas 

seguintes, sendo que semanalmente se realizaram, em média, 6 horas de consulta 
 

 
 
Foram realizadas 412 intervenções  médicas distribuidas por visitas programadas (244), visitas 
não programadas (42), avaliação inicial (62), visitas de luto (55), visitas no velório (2) e de 
cortesia (7).  

No decurso do ano 2021 os elementos desta valência mantiveram a assessoria à equipa de 
enfermagem que tem a seu cargo o atendimento da linha permanente de apoio LInQUE 24, 
tendo estado todos os elementos da valência de medicina disponiveis para esclarecer e 

contactar diretamente com as pessoas acompanhadas sempre que necessário. Neste âmbito os 
elementos desta valência estabeleceram 441 contactos com as pessoas ou familiares 
acompanhados e profissionais de saúde, por via telefónica ou por correio eletrónico. 
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Relativamente aos recursos humanos a valência de medicina foi reforçada com mais um 
elemento a tempo parcial passando a contar no total com cinco elementos, dos quais um 

elemento a tempo completo, e quatro a tempo parcial. Este reforço permitu melhorar a 
organização e planificação do trabalho, tornando possível uma escala de prevenção durante 
todos os fins de semana. Permitiu igualmente libertar o diretor clínico para tarefas não 

assistenciais e organizacionais essenciais ao funcionamento da LinQUE  

Na área da formação as limitações decorrentes da pandemia ao longo do ano 2021 permitiram 
realizar apenas um Curso Básico de Cuidados Paliativos de adulto e outro pediátrico, e um de 

Controlo de sintomas, todos para o Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental. Foi dado 
continuidade aos workshops sobre as Diretivas Antecipadas de Vontade, tendo sido realizados 
6 workshops com um total de 180 participantes. 

Relativamente à formação pós-graduada, no âmbito de mestrados e estágios de especialização, 
foi feita a orientação de estágio de cinco médicos ao abrigo do protocolo com a UCP. 

 

Ainda área da formação elementos desta valência: i) participaram no módulo de formação sobre 
Cuidados Paliativos para voluntários da Amara; ii) participaram na elaboração do plano de 
formação interna da equipa; iii) foram responsáveis por uma das sessões de formação interna; 

iv) Coordenaram e participaram no Curso Básico de Cuidados Paliativos e no Módulo de Controlo 
se sintomas. 

No âmbito do Projeto Amadora Compassiva o elemento da valência coordenador do projeto foi 

responsável por 6 dos 26 workshops realizados para além da dinamização de todas as ações de 
formação. Ainda no âmbito do mesmo Projeto, dois elementos participaram nas aulas dadas no 

CUTLA (Universidade senior), no ano letivo 20/21, na disciplina “Literacia em saude para uma 
comunidade Compassiva”. 

Relativamente à formação externa visando uma permanente atualização vários elementos 

fizeram formação na área dos cuidados paliativos, nomeadamente; i) obtenção do grau de 
Mestre em Cuidados Paliativos na Universidade Católica Portuguesa, tendo sido apresentado a 
tese "Competências básicas em Cuidados Paliativos para a especialidade de Medicina Interna – 

Uma Scoping Review”; ii) curso de formação profissional de e-Tutor “Especialização pedagógica 
com formação à distância”, ministrado pela GesPeritus(60 horas); iii) início de Pos graduação em 
Geriatria na Faculdade de Medicina do Porto; iv) 8º Curso Avançado de Cuidados Paliativos – 

aperfeiçoar a comunicação, organizado pelo Hospital da Luz (12horas) 

Nas reuniões clínicas esteve sempre presente pelo menos um elemento da valência, sendo 
frequente a presença de todos os elementos nas referidas reuniões.  

Os cooperadores desta valência estiveram todos presentes nas duas assembleias gerais 
realizadas neste ano.  

Das 10 sessões de formação interna realizadas em 2021, uma foi dinamizada por elementos 

desta valência. 

Elementos da valência de medicina estiveram presentes e representaram a LInQUE em diversas 
circunstâncias: lançamento da plataforma SmarketCity, Dia Internacional do Voluntariado, 

Portugal Compassivo, entre outras. 
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Relativamente à participação nos Encontros de Melhoria Contínua registou-se uma adesão de 
65%, estando sempre presentes pelo menos dois elementos em todos os encontros. 

A direção clínica, manteve o processo de acompanhamento e monitorização de toda a atividade 
clínica assistencial e organizativa da LInQUE. Neste âmbito foi prosseguida a otimização do 
processo clínico em uso através de reuniões com a empresa que o desenvolveu, facto que 

permitiu uma melhor utilização e adequação ao modo de funcionamento da LInQUE e dessa 
forma a uma rentabilização dos recursos disponibilizados. 

Um dos elementos integra o Conselho de Administração, assumindo o lugar da presidência. 
Nesse âmbito foi representante da cooperativa em várias reuniões com diferentes entidades, 
para a possibilidade de elaboração de protocolos/acordos e para divulgação e disseminação do 
trabalho da equipa. 

Um dos elementos integrou a Comissão de Ética para a Saúde da LInQUE. 

A integração de um elemento no grupo da Qualidade permitiu a participação na análise de vários 
dossiers importantes relacionados com esta matéria, conferindo uma visão clínica à tomada de 
decisão neste trabalho. 

Foram mantidas algumas tarefas administrativas nomeadamente na realização do inventário do 
material clínico, no cumprimento das obrigações legais com a Entidade Reguladora da Saúde e 
o Infarmed e na gestão da formação, de acordo com a certificação DGERT. 

2.7.2.2 - Intervenção de Enfermagem 

Em 2021, verificou-se um aumento em todas as atividades de enfermagem. 
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Foram acompanhados 128 doentes (+ 9,4% que em 2020), dos quais 87 foram novos doentes 
(1ª visita), foram realizadas 1322 visitas (+ 40,5% que em 2020), das quais 1247 programadas(+ 
40,9% que em 2020), 44 não programadas e as restantes de cortesia e de luto. Foram recebidas 

1261 chamadas telefónicas e efectuadas 351, num total de 1612 contactos (+ 49,5% que em 
2020). Foram registados um total 2614 procedimentos, destacando-se 1347 no 
Ensinos/capacitação e 742 no tratamento de feridas.  

Em 2021 a valência de enfermagem teve 2 enfermeiras a tempo inteiro uma das quais com 
funções de  coordenação da valência e 2 enfermeiras em prestação de serviços (uma das quais 
até Novembro). 

Do ponto de vista da formação externa, alguns elementos da valência concluiram em 2021 os 
estudos de pós-graduação na área da Saúde e dos Cuidados Paliativos, nomeadamente: 
Mestrado em Cuidados Paliativos e Pós-Graduação em Economia e Gestão de organizações de 

Saúde. 

A valência esteve presente em todas as reuniões clínicas, na maior parte das vezes representada 
por 2 ou 3 elementos, assim como em todos os encontros de melhoria contínua, habitualmente 

com mais de um elemento. 

A enfermeora coordenadora foi responsável pelas atividades inerentes à coordenação da 
valência mas também de outras atividades de apoio à Direção Clinica e à Gestão, entre outras: 

! Avaliações dos novos clientes LInQUE tendo realizado 168 avaliações iniciais 
! Gestão e supervisão do Processo Clínico; 
! Gestão de material clinico:  

! Participação no Projeto de Apoio ao Cuidador da CMA 
! Elaboração das escalas mensais de atendimento da LInQUE 24; 
! Orientação de estágios no âmbito do Mestrado em Cuidados Paliativos (2 alunas); 

! Colaboração com o Diretor Clínico nas tarefas da Direção Clínica; 
! Apoio no processo de gestão das formações ministradas pela LInQUE 
! Formadora em diversas ações para diferentes entidades num total de 64,5 horas 
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Relativamente aos objetivos estabelecidos no plano de atividades todos foram cumpridos sendo 
que dois deles, nomeadamente a aplicação de escalas de avaliação e a melhoria da comunicação 
interna, requerem monitorização para avaliação da eficácia dos procedimentos implementados. 

A capacidade de resposta e resiliência, a capacidade de entrega e trabalho, o espírito de equipa 
e o reforço dos recursos humanos permitiram à valência responder aos desafios e dificuldades 
criados pela pandemia, mantendo a qualidade na prestação de cuidados diretos nas visitas aos 

doentes e no atendimento clínico permanente. Apesar das dificuldades foi ainda possível 
implementar uma escala de prevenção de enfermagem ao fim de semana e feriados que 
permitiu realizar 44 visitas não programadas nesses dias. 

2.7.2.3 - Intervenção de Fisioterapia 

Verificou-se em 2021 um aumento na taxa de referenciação de doentes para intervenção da 
valência de fisioterapia (54 dos 147 doentes acompanhados pela LInQUE) passando de 28% para 
37% a percentagem de doentes acompanhados. Dos doentes acompanhados 30% tinham 

diagnóstico de doença oncológica, uma prevalência ligeiramente superior à do ano anterior, 
mantendo, apesar da pandemia, a evolução crescente que se verifica desde 2019. Tendência 
contrária verificou-se com os doentes não oncológicos com reduções de intervenção, 

comparativamente a 2019 de -35% em 2020 e de -14% em 2021, refletindo neste caso os efeitos 
da pandemia. 

TEMA HORAS

 Cuidar e cuidar-se e Prevenção de quedas (online) 6
 Cuidar na dependência total e ajudas técnicas (online) 6
 Transferências e posicionamentos 9
Auto-cuidado do Idoso (online) 1,5
Alimentação e Hidratação   (online) 2
Cuidados Paliativos (online) 2
Formação Cuidadoras Formais 11,5

Total 38

JRS- Serviço Jesuítas para os Refugiados

TEMA HORAS
Ser Cuidador (online) 1,5
Utilização de EPI (online) 1,5
Comunicação (online) 1,5
Cuidados Paliativos (online) 1,5
Cuidar na dependência total (online) 1,5

Total 7,5

Câmara Municipal da Amadora

TEMA HORAS
Noções básicas de hidratação 1
Noções básicas sobre alimentação 1

Total 2

Cutla- Clube universitário tempo livres amadora

TEMA HORAS
Formação Geriatria 8
 Curso de cuidadoras formais  9

Total 17

Instituto do Emprego e Formação Profissional
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Apesar de ter sido um ano ainda dominado pela incerteza da pandemia foram realizadas 1278 
intervenções, um aumento de 27% relativamente ao ano anterior. As causas principais de 
referenciação à fisioterapia foram: Síndrome de imobilização, e/ou fragilidade (41%); Doença 

Oncológica (30%); Demência (13%.); insuficiência respiratória/ Cardíaca (9,2%); outros 7,56%. 

As atividades desenvolvidas nas visitas domiciliárias visaram: i) avaliar funcional e integralmente 

o utente/família/cuidadores e sua envolvente; ii) identificar necessidades de intervenção; iii) 
prestar cuidados de fisioterapia; iv) realizar sessões de ensino ao utente/família/cuidadores; v) 
avaliar e aconselhar necessidades relacionadas com a aquisição de tecnologias de apoio e 

funcionalidade no domicilio 

Foram realizadas pelos elementos da valência outras atividade complementares de apoio, entre 

outras, i) realização de contactos telefónicos a utentes e/ou família/cuidadores quando 
justificado; ii) apoio ao utente/família/cuidadores na aquisição de tecnologias de apoio; iii) 
elaboração de relatório clínico de Fisioterapia quando justificado. 

A equipa de Fisioterapia contou em 2021 com a total de cinco elementos, dois com contrato a 

tempo parcial e os restantes em regime de prestação de serviços.  

A valência esteve representada em todos os encontros de Melhoria Continua e em todas as 

reuniões clínicas, bem como nas ações de formação interna. Manteve igualmente em 2021 
várias atividades de apoio à gestão da LInQUE, assim como à atividade formativa, 
nomeadamente em Formação externa a profissionais de saúde; cuidadores formais e informais, 

nas várias ações de formação promovidas pela LInQUE; orientando estagiários e mestrandos. 

Relativamente aos objetivos estabelecidos no plano de atividades foram parcialmente 

cumpridos. A maior dificuldade verificou-se nos objetivos relacionados com a área da 
Investigação Clínica e da Avaliação de Indicadores de Saúde, devido aos constrangimentos 
relacionados com a Pandemia, assim como ao facto de nenhum elemento da valência estar afeto 

à LInQUE em regime de tempo completo. Embora este facto possa ser uma condicionante, a 
diversidade/especialização de percursos profissionais dos elementos da equipa constitui uma 
mais valia, não apenas para o enriquecimento profissional da valência, mas também na 

43%

21%

28% 27%

37%

30%

Doentes c/ intervenção da Fisioterapia Doentes com doença oncológica

2019 2020 2021
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capacidade e qualidade da sua resposta, assim como para os doentes/familiares/cuidadores e 
para outros profissionais da área da saúde. 

2.7.2.4 - Intervenção das Terapias Complementares 

Estas Terapias intervieram em sinergia com as restantes valências da equipa interdisciplinar 
fundamentalmente como coadjuvantes da medicina convencional.  

A equipa das Terapias Complementares, que incluem algumas Terapias Não Convencionais, 
realizou diversos tipos de intervenção, nomeadamente, Musicoterapia, Acupuntura, 
Acupressão, Moxabustão, Auriculoterapia, Reflexoterapia, Massagem Tui Na, Massagem 

Terapêutica, Dietética Chinesa, Aromaterapia e Reiki.  

Embora o número de doentes acompanhados (22) tenha sido igual ao verificado em 2020, 
verificou-se um aumento de 35% no numero de intervenções (803) comparativamente ao ano 

anterior (595).  

Apesar de ter o mesmo numero de elementos do ano anterior, foi possível responder ao 
aumento do número de intervenções devido à forte componente de interajuda e trabalho de 

equipa favorecido pelas reuniões interdisciplinares. Tal facto permitiu não só corresponder às 
solicitações, como iniciar o projeto de investigação sobre o tema “Caracterização da utilização 

das Terapias Complementares numa equipa de Cuidados Paliativos e o seu efeito percecionado 
pelos utentes” 

Na área da formação os elementos desta valência estiveram envolvidos na formação promovida 

pela LInQUE, nomeadamente, Curso Básico de Cuidados Paliativos, Encontro de Melhoria 
Continua e Formação Interna. 

Os elementos da equipa, ao longo do ano frequentaram ações de formação, relacionadas com 

a sua especialidade profissional no sentido de aumentar as suas competências profissionais e 
pessoais, assim como estiveram presentes nas reuniões técnicas semanais e encontros de 
melhoria contínua organizados pela LInQUE. 

Os objetivos definidos no plano de atividades foram totalmente cumpridos, sendo que 30% 
deles requerem monitorização para avaliar a eficácia das ações implementadas.  

Globalmente considera-se que, apesar da pandemia, foi um ano de crescimento e confirmação 
das Terapias Não Convencionais no contexto dos Cuidados Paliativos. 

 

2.7.2.5 - Intervenção da Psicoexistencial 

Foram acompanhados 21 doentes e realizadas 72 sessões de apoio psicológico e assistência 

espiritual realizado pelas psicólogas clínicas e pela terapeuta e assistente espiritual.  

Foi dada continuidade ao GRAALL, grupo de apoio ao luto, contabilizando-se 19 sessões ao longo 
do ano com 6 elementos participantes. Durante a contingência mais restrita da pandemia, as 

sessões foram realizadas via Zoom com adesão da maioria dos elementos. 

O Grupo de Apoio ao Cuidador Informal dinamizado em conjunto com a valência de 
enfermagem, realizou 2 sessões no primeiro semestre de 2021.  

Foi desenvolvido pela Assistencia Espiritual um projeto de colaboração na formação das 
cuidadoras profissionais das instituições da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (Colaboradores 
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ERPI e no Apoio domiciliário). Foram realizadas 111h de formação no total com os temas de 
Como lidar com as perdas e o luto (4h online) e Autocompaixão (4h online). 

A valência esteve também envolvida ao longo do ano na dinamização e realização de eventos e 
encontros da Amadora Compassiva. 

Não houve alterações dos recursos humanos tendo sido possível responder às necessidades 

através de uma otimização do tempo disponível de cada elemento, com a possibilidade de 
grande parte da atividade ter decorrido online, via Zoom. 

Relativamente à atividade formativa, verificou-se uma diminuição devido à pandemia, tendo 

sido ainda assim possível participar no Curso Básico de Cuidados Paliativos: Princípios básicos 
da comunicação com a pessoa doente e a família; Princípios básicos para a preparação e apoio 
no luto; Trabalho em equipa e Apoio espiritual 

A valência realizou sessões na Universidade Sénior de Queluz e CUTLA – Universidade Sénior da 
Amadora (integrada na Amadora Compassiva). Além destas atividades, a valência tem estado 
presente em várias sessões formativas no âmbito da Amadora Compassiva, nomeadamente 

death cafés e workshops que são realizados online, abordando sobretudo temas relacionados 
com o autocuidado, com a morte e o luto.  

No âmbito das formações internas, foi realizada uma sessão (partilhada com a valência de 

medicina) de hipnoterapia em saúde.  

Externamente, a convite da Liga Portuguesa contra o Cancro – Norte, a valência representou a 
LInQUE com a comunicação “Cancro e família: CANCRO E DEPOIS?” no IV Congresso Nacional de 

Prevenção Oncológica e Direitos dos Doentes. Estivemos também representados nas jornadas 
da Alzheimer Portugal pela assistente espiritual.  

No sentido de aumentar as suas competências profissionais e pessoais, os elementos da equipa 
frequentaram diversas ações de formação, relacionadas com a sua especialidade profissional, 
nomeadamente “Social, Spiritual and Religious Care, and Dignity and Suffering” da Universidade 

Católica Portuguesa (24 horas; 4 ECTS) e Curso Universitário de Especialização 
“Acompañamiento e intervención terapéutica en procesos de duelo” da UEMC – Universidad 
Europea Miguel Cervantes (7 ECTS, 175h). Os elementos da valência estiveram presentes nas 

ações de formação internas, reuniões técnicas semanais e encontros de melhoria contínua 
organizados pela LInQUE. 

Os objetivos propostos para 2021 foram cumpridos praticamente na totalidade, sendo que a 
utilização de meios digitais durante a pandemia revelou a importância de continuar a 
desenvolver atividades através das vias digitais de comunicação como uma oportunidade de 

crescimento. 

 

2.7.2.6. Intervenção do Serviço Social 

O Serviço Social interveio junto de 133 Pessoas o que corresponde a uma intervenção em 90% 
do total de pessoas acompanhadas pela equipa (147), representando um aumento de 12% 

comparativamente ao ano anterior.  

Em 2021 foram propostos para avaliação do Fundo Social LInQUE dez pessoas, tendo quatro 
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delas aceite a proposta para atribuição de Fundo Social LInQUE. Relativamente às restantes, três 
não entregaram os documentos necessários para a avaliação, duas foram entretanto 

institucionalizadas e/ou integradas noutra resposta e a outra faleceu. 

Foram realizados 529 procedimentos, 172 dos quais relacionados com a intervenção assistencial 
do Serviço Social e 357 com atividade não assistencial relacionada com a aplicação dos 
questionários de satisfação. Importa referir que do total de procedimentos, 31 correspondem a 

pessoas não acompanhadas pela equipa, relativamente aos quais o Serviço Social interveio para 
orientação social na sequência de contacto com a Linha Geral da LInQUE para obtenção de 
informações. 

 

 

No total foram enviados 253 inquéritos correspondendo a 119 pessoas, sendo que em caso de 
acompanhamento por tempo prolongado é enviado trimestralmente um inquérito para 
acompanhamento do grau de satisfação. A taxa de resposta registada foi de 61%. As 17 questões 

colocadas visam avaliar os serviços prestados pela LInQUE nas suas várias vertentes, havendo 
cinco opções de resposta, sendo a mais baixa “discordo totalmente” e a mais elevada “concordo 

totalmente”. Globalmente a média das respostas pela opção “concordo totalmente” foi de 84%. 

Relativamente aos recursos humanos a valência de Serviço Social mantem apenas uma 

assistente social com licenciatura e mestrado em Serviço Social e formação básica em cuidados 
paliativos de adultos e cuidados paliativos pediátricos. 

Participou em todas as reuniões técnicas semanais da equipa interdisciplinar, realizadas ao 
longo do ano, assim como nos Encontros de Melhoria Continua. Relativamente a formação para 

valorização profissional participou nas seguintes formações: i) Introdução ao Regime Legal de 
Proteção de Dados, promovido pelo Hospital da Luz dia 22 de Abril de 2021; ii) Webinar 
denominado por “Supervisão e Trabalho Social” realizado dia 2 de Dezembro de 2021, 

organizado pelo Núcleo Distrital de Beja da EAPN Portugal / Rede Europeia anto Pobreza; iii) 
Conferência “Humanização em Cuidados Paliativos” organizado pela Editora LIDEL, dia 6 de 
Dezembro; iv) Congresso Internacional “O Cuidado centrado no cliente e nos padrões de 

Qualidade”, realizado em modalidade webinar dia 7 de Outubro, organizado pela ESEL; v) 6º 
Encontro do Núcleo Hospitalar de Apoio a Criança e Jovens em Risco, dia 17 de Novembro, 
organizado pelo Hospital da Luz Lisboa; vi) CUF Talks: Acompanhar e tratar doentes com COVID 

19 em casa, 18 Fevereiro. 

Colaborou na organização das várias atividades dinamizadas pela LInQUE ao longo de 2021 e 

integra o Grupo de Trabalho da Qualidade, colaborando na definição dos processos e recursos 
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necessários a prestação de serviços de qualidade nas áreas dos cuidados paliativos domiciliários 
e da formação. 

2.7.3 - Formação a entidades externas. 

Apesar das limitações da pandemia realizaram-se ações no âmbito dos projetos anteriormente 
referidos (Ver 2.3.1; 2.3.2.) e ainda as organizadas para o Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental: 
i) Curso Básico de Cuidados Paliativos de adulto; ii) Curso Básico de Cuidados Paliativos 

Pediátrico; iii) Módulo de Controlo de Sintomas. 

Dando continuidade à missão de sensibilizar, informar e esclarecer a temática das Diretivas 
Antecipadas de Vontade, foram organizados seis workshops ao longo do ano de 2021 . 

2.7.4 - Participação em Eventos/Conferências/Reuniões Cientificas/Seminários/outras  

! Introdução ao Regime Legal de Proteção de Dados. Organizado pelo Hospital da Luz. 22 
de abril de 2021 

! Supervisão e Trabalho Social. Webinar organizado pelo Núcleo Distrital de Beja da EAPN 

Portugal / Rede Europeia anto Pobreza. 2 de dezembro de 2021 
! Humanização em Cuidados Paliativos. Organizado pela Editora LIDEL. 6 de dezembro; 
! -O Cuidado centrado no cliente e nos padrões de Qualidade. Webinar organizado pela 

ESEL. 7 de Outubro 2021 
! 6º Encontro do Núcleo Hospitalar de Apoio a Criança e Jovens em Risco. Organizado pelo 

Hospital da Luz Lisboa. 17 de novembro 2021 

! CUF Talks: Acompanhar e tratar doentes com COVID 19 em casa. 18 de fevereiro 2021 
!  Creativity in Music Therapy – 13 de novembro de 2021 (4h).  
! Social, Spiritual and Religious Care, and Dignity and Suffering. Universidade Católica 

Portuguesa. 
! Acompañamiento e intervención terapéutica en processos. Universidad Europea Miguel 

Cervantes  

! Especialização pedagógica com formação à distância. Organização GesPeritus. 

2.8 - Gestão dos colaboradores 

A LInQUE manteve uma liderança que permite o desenvolvimento e a transcendentalidade dos 

seus colaboradores, em prol da organização em geral, do cliente e da sua família, em particular. 
Tendo em vista o aprofundar da relação entre os colaboradores e a organização, continuou em 
2021 a promover a realização de encontros regulares com todos os seus colaboradores, 

denominando-os de “Encontros de Melhoria Continua”, nos quais se promove a reflexão, a 
união da equipa interdisciplinar e a iniciativa individual.  
Foram realizadas ao longo do ano ações de formação interna nas diversas áreas técnicas com 

uma periodicidade mensal. Essas ações de formação foram realizadas, quer por colaboradores 
internos da LInQUE, quer por convidados externos.   

2.8.1 - Distribuição por grupo profissional 

Valência e respetivo número de colaboradores operacionais 
Medicina 5 
Enfermagem 4 
Psicologia 3 
Fisioterapia 5 
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Terapias não convencionais  3 
Assistência espiritual 1 
Serviço social 1 
Ciências farmacêuticas 1 
Assistente Administrativa (AA) 1 

 

2.8.2 - Distribuição por formação em Cuidados Paliativos 
 

Valência Formação em Cuidados Paliativos  
Avançada Básica Sem formação 

Medicina  5 0 0 
Enfermagem  3 1 0 
Psicologia  2 1 0 
Fisioterapia 3 2 0 
Terapias não convencionais  0 3 0 
Assistência espiritual 0 1 0 
Serviço social 0 1 0 
Ciências farmacêuticas 0 1 0 
Assistente Administrativa (AA) 0 1 0 

 

2.9 - Apreciação crítica da atividade e discussão dos resultados de 2020 

Considerando os objetivos Estratégicos e Operacionais e respetivos indicadores definidos para 
2021 será feita uma avaliação ao grau de concretização dos mesmos 

2.9.1.  Objetivos operacionais - Áreas Técnicas (OP-AT) 

 
CA – Conselho de Administração; Med – Medicina; DC – Diretor Clínico; TNC- Terapias Não Convencionais; 
SSocial – Serviço Social; PS + AE - Psicologia + Assistência Espiritual; EC – enfermeira coordenadora 
 

Objetivo 
Operacional Descrição Responsável 

OP-AT 1 Crescimento de 10% do nº atos clínicos ao ano CA 

OP-AT 2 Implementar indicador “controlo sintomático” DC 

OP-AT3 
Implementar discussão e registo de diretivas 
antecipadas de vontade a todas as pessoas 
acompanhadas 

DC 

OP-AT4 Elaborar Guia de Estagiário de Enfermagem EC 

OP-AT5 Aplicar Escalas de Avaliação em 90% dos doentes EC 

OP-AT6 Melhorar Registo de Ocorrências e Envio de alertas EC 

OP-AT7 Padronização de procedimentos clínicos em fisioterapia Fisio 

OP-AT8 Elaborar Folheto de divulgação sobre o Papel da 
Fisioterapia em Cuidados Paliativos 

Fisio 

OP-AT9 Elaborar Folheto de divulgação sobre o papel da 
musicoterapia em Cuidados Paliativos 

TC 



		 	 	 	 	 Relatório	de	atividades	de	2021	
_____________________________________________________________________________________________	
 

Página 19 de 26 

www.linque.pt  geral@linque.pt  Tel: 916 678 700 

OP-AT10 Realizar duas ações de musicoterapia na comunidade TC 

OP-AT11 
Elaborar Folheto de divulgação sobre a relevância das 
terapias não convencionais no contexto dos Cuidados 
Paliativos 

TC 

OP-AT12 
Realizar investigação sobre o impacto da integração das 
terapias não convencionais no contexto dos Cuidados 
Paliativos 

TC 

OP-AT13 Elaborar materiais de apoio para doentes e famílias no 
âmbito do luto do adulto e da criança 

PSI+AE 

OP-AT14 Disponibilizar informação no site e no Guia de 
Acolhimento sobre Atestado de Incapacidade Multiuso 

SSocial 

 
O objetivo OP-AT 1 foi atingido e quase duplicou (18,2% de crescimento); os objetivos OP-AT 4; 
OP-AT 6; OP-AT 7e OP-AT 10; foram cumpridos e o OP-AT 12 foi iniciado, encontrando-se em 
desenvolvimento. 
Os objetivos OP-AT 2; OP-AT 3; OP-AT 5; OP-AT 8; OP-AT 9, OP-AT 11, OP-AT 13 e OP-AT 14 não 
foram atingidos, em grande parte pelo facto de ter sido dada prioridade à utilização dos recursos 
humanos para as intervenções assistenciais e de formação no âmbito dos projetos 
anteriormente referidos. 
 
2.9.2. Objetivos Operacionais - Formação a Entidades Externas (OP-FEE) 

Objetivo 
Operacional Descrição Responsável 

OP-FEE 1 Realizar 4 cursos básicos de CP para adultos 

CA 

OP-FEE 2 Realizar 1 curso básicos de CP Pediátrico 
OP-FEE 3 Realizar 2 módulos de controlo de sintomas 
OP-FEE 4 Realizar 1 módulo de formação em comunicação, luto e 

espiritualidade 
OP-FEE 5 Realizar 4 ações de formação a grupos profissionais 

sobre vários temas: comunicação, necessidades 
espirituais, bioética, trabalho em equipa 

OP-FEE 6 Realizar 10 ações de sensibilização sobre temas 
relacionados com os Cuidados Paliativos 

OP-FEE 7 Realizar 1 formação para cuidadores informais 
 
Os objetivos OP-FEE 1 a OP-FEE 5, por serem formações com uma componente prática 
observacional, não foram possíveis de concretizar na totalidade devido às limitações à realização 
de ações de formação presenciais. Por outro lado, devido à utilização de metodologias de  
formação à distância, os OP-FEE 6 e OP-FEE 7 foram largamente ultrapassados pelas ações 
realizadas no âmbito dos projetos anteriormente referidos. (Ver 2.3.1; 2.3.2.) 

 

3. Demonstrações Financeiras 
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4. Relatório e parecer do Conselho Fiscal 

 

 

 





		 	 	 	 	 Relatório	de	atividades	de	2021	
_____________________________________________________________________________________________	
 

Página 24 de 26 

www.linque.pt  geral@linque.pt  Tel: 916 678 700 

 

5. Relatório da Administração 

A LInQUE ao longo do ano de 2021, prosseguiu o seu processo de crescimento e implementação. 

Apesar do número de pessoas acompanhadas não ter aumentado, verificou-se um aumento de 
18,2% do número de intervenções efetuadas, principalmente pelas valências de enfermagem, 
fisioterapia e terapias complementares,  o que ultrapassou o objetivo operacional de 
crescimento para este ano. 

Os técnicos de saúde mantiveram-se em 2021 como o principal grupo de referenciação (56,4 %) 
seguido pelos antigos clientes que representaram 18,3% das referenciações. De salientar uma 
significativa subida na eficácia da divulgação através do marketing/internet, que neste ano 
atingiu o valor mais elevado de sempre, fixando-se em 13,7% o número de referências por esta 
via. Dos pedidos de avaliação recebidos, m 

A média do período de acompanhamento foi de 110 dias (<1 – 365), idêntica à do ano anterior. 
Verifica-se que alguns doentes continuam a chegar à equipa em fase muito final da sua doença 
o que compromete um acompanhamento mais profundo da pessoa doente e família.  

No ano 2021, as doenças Oncológicas representaram 41,1 % dos doentes ao cuidado da LInQUE, 
pelo que mais de metade das pessoas acompanhadas tinham doença não oncológica (58,9%). 
Destas, 48,8% com Síndrome de Fragilidade do Idoso, 20,9% com Demência/Parkinson, 10,5% 
insuficiência de órgão e 19,7% com outras patologias.  

A prestação de Cuidados Paliativos manteve-se como a atividade principal da LInQUE, 
secundada pela formação, certificada pela DGERT.  Devido às limitações provocadas pela 
pandemia, realizaram-se menos ações no ano de 2021 o que se traduziu numa diminuição das 
receitas provenientes da formação.  

Manteve-se a formação e sensibilização na área dos Cuidados Paliativos e nos temas 
relacionados como as Comunidades Compassivas, as Diretivas Antecipadas de Cuidados, o luto 
e a formação de cuidadores. Estas ações cumprem uma das missões da LInQUE e têm como 
resultado acessório a divulgação dos seus serviços. 

As parcerias e protocolos continuaram ativos, salientando-se as parcerias com a Universidade 
Católica Portuguesa e com a JRS Portugal - Serviço Jesuíta aos refugiados e o protocolo com a 
Câmara Municipal da Amadora (CMA). No Concelho da Amadora e apesar das limitações 
decorrentes da pandemia, prosseguiu o projeto de Apoio ao Cuidador dinamizado pela CMA e o 
Projeto Amadora Compassiva coordenado pela LInQUE. 

No ano anterior a intervenção da equipa da LInQUE Pediátrica foi solicitada apenas uma vez e 
em 2021 não ocorreu qualquer pedido. Tendo em conta a especificidade dos cuidados a prestar, 
a dimensão da equipa e o número tão pequeno de solicitações, foi assumido que não seria 
possível nesta fase manter a disponibilidade para a prestação de cuidados paliativos pediátricos 
no domicílio. A equipa poderá vir a ser reativada para a prestação direta de cuidados, mas, desde 
Outubro ficou apenas ativa a área da formação. 
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Durante o ano de 2021 a LInQUE procedeu a um reforço dos seus recursos humanos, tendo 
como objetivo a fixação dos seus elementos com contratos de trabalho sem termo. Esta decisão 
teve ganhos de eficácia com aumento do número de intervenções, celeridade na resposta e mais 
segurança para a pessoa doente e família. Por outro lado, apesar do aumento de intervenções, 
estas não foram suficientes para cobrir completamente aumento de gastos o que obrigada a um 
esforço económico e necessidade de crescimento no ano de 2022. Salienta-se, contudo, que os 
custos teriam sido mais elevados se executados por prestadores de serviços. 

Um fator positivo é uma menor dependência de subsídios como fonte de rendimento e que 
corresponderam apenas a 5% do total dos rendimentos, uma redução de 50% relativamente 
ao ano anterior.  

A par do reforço de recursos humanos foi desenvolvido um plano de divulgação da LInQUE 
através do site que tem sido monitorizado mensalmente e que levou ao aumento de contactos 
por esta via. Também foram fonte de divulgação as ações de sensibilização e formação, 
realizadas por elementos da equipa no âmbito do Projeto Amadora Compassiva que chegaram 
a cerca de 1300 pessoas. Salienta-se que a quase totalidade destas ações foram realizadas 
probono. As parecerias já referidas, incidindo essencialmente na área da formação, são mais 
uma forma da LInQUE se dar a conhecer e assim chegar mais cedo a quem dela necessita. 

A LInQUE manterá ́em 2022 o exercício da sua atividade com altos padrões de rigor de gestão, 
profissionalismo e de humanidade no trato com a pessoa acompanhada e seus familiares, bem 
como a promoção de ações de sensibilização e de formação para técnicos de saúde e cuidadores 
formais e informais na área dos cuidados paliativos.  

Continuando a prática ao longo dos sete anos da sua existência, manter-se-á ́se aberta a novas 
parcerias que aumentem a sua atividade assistencial e mantenham o Fundo Social LInQUE 
robusto permitindo que pessoas de qualquer estrato social possam ter cuidados paliativos em 
casa.  

Face ao que foi referido anteriormente, será pertinente manter o controlo orçamental 
trimestral, de forma a atingir um resultado positivo, com o crescimento possível. 
No seu oitavo ano de atividade, a LInQUE, pretende manter e reforçar a sua ação junto das 
comunidades da sua área de intervenção, de modo a garantir a sustentabilidade económica e 
social, alargar paulatinamente o leque da sua atividade e cumprir a missão que traçou aquando 
da sua constituição.  

 

Nafarros, 5 de Março de 2022  

A Presidente do Conselho de Administração  

 

 

(Elsa Mourão)   
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6 – Anexo I - Demonstrações Financeiras Individuais 

 

 

 

 

Coop Linque – Cuidados 
Paliativos em Casa, 
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Exercício 2021 
 
 

António e Elsa


































