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Reciprocidade de Apoio

Pensando no apoio que dá a
estas  pessoas  que  referiu,
pode afirmar que:

 Dá  apoio  à  maior  parte
destas pessoas
 Dá  a  apoio  a  algumas
destas pessoas 
 Dá apoio a poucas destas
pessoas 
 Dá apoio a muito poucas
destas pessoas 
 Não dá apoio a nenhuma
destas pessoas

Refira o nome das pessoas
com que se relaciona,  são
significativas na sua vida e
a  apoiam,  quando  tem
problemas/ dificuldades.
Use o tipo de identificação
que desejar (primeiro nome,
alcunha ou iniciais)

Refira o vínculo que a pessoa tem consigo.
Quando uma pessoa se enquadra em mais do
que  um  vínculo,  escolha  o  que  melhor
representa a relação (não repita o nome).
Na família especifique o parentesco (mãe,  pai,
filho, cônjuge, irmão, tio, etc...). 
Os  técnicos  podem  ser  um  médico,  um
psicólogo, um assistente social, etc.

Use os números:
1-Diariamente
2- Algumas vezes 

por semana
3-Semanelmente
4- Algumas vezes 

por mês
5-Algumas vezes por

ano

Use os números:
1-Na mesma casa
2-No mesmo 

bairro/rua
3-Na mesma terra
4-Até 50Km
5-A mais de 50km

Estima-o(a), dá-lhe
afecto e carinho num
clima de simpatia e

compreensão. 

Ajuda-o(a) nas coisas
do dia-a-dia

(refeições, cuidar dos
filhos, etc)

Empresta-lhe
dinheiro ou bens

Dá-lhe informações
úteis. 

Esclarece-o(a). Diz-
lhe onde deve

recorrer.

1-Nenhum          2-Pouco         3- Moderado            4-Muito
5-Muitissimo 
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Densidade – Matriz de Interconexão
Use os números que foram atribuídos atrás a cada um dos elementos da rede. 

Preencha o quadro fazendo uma cruz nos quadrados que correspondem ao encontro entre cada duas pessoas que se relacionam.
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