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Quem Somos
A Caregivers Portugal – Associação Portuguesa de Cuidadores, é uma associação sem
fins lucrativos, inspirada no carisma, princípios e missão das Franciscanas Missionárias
de Nossa Senhora e na experiência da Escola Superior de Saúde de Santa Maria, que
pretende intervir de forma inovadora, profissional e socialmente empenhada ao serviço
da comunidade em geral, com particular atenção aos mais carentes e necessitados.

Missão
Representar cuidadores portugueses e contribuir para a elevação das suas qualificações,
para a criação da profissão de cuidador profissional (assistente pessoal) e respetiva
carreira, associada a um quadro remuneratório e de progressões justo e à dignificação
social da sua atividade

Eixos/Áreas Estratégicas






Participação em projetos de diferentes áreas (deficiência, envelhecimento ativo
e saudável e turismo inclusivo);
Elaboração de candidaturas a projetos relevantes
Criação de parcerias/protocolos relevantes
Reforço das ligações a instituições de referência nacional e internacional



Promover e apoiar projetos de investigação nas diferentes áreas dos cuidados




Promover formação certificada junto dos cuidadores profissionais
Participação em eventos (congressos, webinares, workshops, etc)

Ação Social




Aumento da base de dados dos cuidadores e sua segmentação;
Criação de um Banco de cuidadores profissionais;




Representar os cuidadores profissionais em Portugal;
Promover/reforçar o sentido de identidade grupal no seio dos cuidadores
profissionais;
Atuação junto do poder político para a criação de uma única carreira profissional;
Disseminação da associação e da sua missão junto de entidades públicas e
privadas relevantes na área dos cuidados




Composição dos Órgãos Sociais
Lista A
Direção
1. José Manuel Silva - Presidente da ESSSM
2. Cristiane Pavanello Silva –Prof.ª E. Superior/Enfermeira
3. Ana Luísa Correia – Diretora Técnica APN
4. Raquel Almeida – Prof.ª E. Superior/Terapeuta Ocupacional
5. Anabela Marques – Técnica Superior em Gerontologia e Cuidados de Longa Duração

Assembleia Geral
1. Irmã Ana Paula Conceição – Membro do Conselho Provincial das FMNS
2. Goreti Filipa Marques – Prof.ª E. Superior/Enfermeira
3. Maria Antónia Rodrigues – Contabilista certificada

Conselho Fiscal
1. Joaquim Brites – Presidente APN
2. Beatriz Veiga Edra – Prof.ª E. Superior/Enfermeira
3. Patrícia Lopes – Coordenadora CAVI Espinho

