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Nota Introdutória 
 

Caros Irmãos 

Vimos desta forma colocar à apreciação da Assembleia Geral, o Plano de Ação e Orçamento para 2017, 

conforme estipula o nosso Compromisso, na sua alínea c), do número 1 do art.º 21º. 

O atual Plano de Ação mantém os objetivos de cumprimento do programa eleitoral a que nos propusemos 

reforçando vários objetivos, principalmente na vertente da administração e gestão que por diversas 

situações não conseguimos atingir e principalmente com todos os impactos que o incêndio de dia 18 de 

janeiro do corrente ano teve. 

Mantendo-se todas as características sociais da nossa área de intervenção, a situação financeira mantém-

se, sendo de registar que ao momento em que preparamos os instrumentos de ação e gestão para o 

próximo ano o saldo negativo verificado na execução do orçamento de 2016 se situa aquém do previsto 

o que, apesar de tudo, é para nós um sinal positivo. 

 Tendo a consciência plena de que a situação geral das instituições, que como nós desenvolvem um papel 

social fundamental em substituição do Estado, continuamos a afirmar que tem de haver um reforço desse 

papel social por parte do Estado de forma a podermos enfrentar os diferentes desafios que se nos 

colocam hoje, resultantes da realidade das crianças e dos idosos de hoje e das suas famílias na 

prossecução de um estado mais social, que garanta uma vida mais digna e qualificada dos nossos Utentes.  

Dando corpo ao projeto que pretendemos levar a curso iremos em 2017 pautar a nossa atividade: 

. Na reconstrução da nossa Sede e Serviços Administrativos Centrais; 

. Nas parcerias, tendo por base as boas relações com os diferentes parceiros, designadamente as 

autarquias no âmbito dos apoios a projetos comunitários (ex.: Eco-Lar) e à atividade geral da instituição, 

em outros projetos como são o Movimento Sénior, Feira de Projetos Educativos bem como outras 

instituições e projetos como são as Feira Medieval e da Saúde; 

. Reconhecendo os Trabalhadores como uma mais valia, aderindo ao novo Acordo Coletivo de Trabalho 

o que irá permitir atualizar salários que não são revistos há anos, bem como na sua formação, recorrendo 

principalmente aos meios humanos que dispomos, como é exemplo o projeto C (Construir, Cuidar, 

Comunicar), que tem como público alvo os cuidadores formais dos lares;  

. Repensando o funcionamento e o aproveitamento das características e capacidades dos nossos 

trabalhadores iremos desenvolver ajustes ao nível de direção e coordenação de estabelecimentos e áreas 

de serviços;  
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. Na redução de custos, otimizando os processos de controlo e gestão de aprovisionamentos e aquisições 

de serviços que permitam uma maior otimização, bem como dando continuidade ao trabalho na área da 

eficiência energética; 

. No desenvolvimento e procura de uma maior estabilidade financeira bem como na procura do 

financiamento para a centralização das lavandarias; 

. No estabelecimento de elos de ligação entre gerações e estabelecimentos através de projetos comuns 

e transversais ás crianças e idosos, como será o projeto de animação integrado “Vamos a Ver…” 

. Na concretização e desenvolvimento de normas e procedimentos que sistematizem os serviços 

prestados e orientem os utentes e trabalhadores; 

. Na continuidade e aprofundamento do processo de modernização ao nível da estrutura informática e 

da comunicação entre os serviços; 

. Nas obras de reparação e manutenção, recorrendo principalmente aos serviços dos nossos 

trabalhadores do setor operário. 

Estamos convictos que teremos um ano difícil pela frente, mas também é nossa convicção que todos 

juntos conseguiremos desenvolver a nossa Missão. 

 

A Mesa Administrativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alhos Vedros, 9 de novembro de 2017
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Direção de Serviços de Apoio ao Utente 
 

Não há nada que faça um homem suspeitar tanto, como 

o facto de saber pouco. 

Francis Bacon 
1561-1626 

 

Os contornos da Sociedade atual, originam paradoxos tremendos, que ao contrário do que 

seria de esperar, cada vez mais levam os humanos a privilegiar a quantidade ao invés da 

qualidade, a superficialidade em vez da profundidade, o estereótipo em detrimento de uma 

leitura flexível, centrada e rica do observável. Francis Bacon dissertou sobre esta questão, a 

partir da ideia de que, quanto menos se conhece uma coisa, mais ela ganha contornos de 

inacessibilidade, produzindo um efeito de ameaça, logo de suspeição. 

As Instituições, tal como as pessoas, expostas a leituras indiscriminadas e sem critérios, sofrem 

muitas vezes esse efeito e essa pressão externa. A Santa Casa da Misericórdia de Alhos Vedros, 

através das dinâmicas desenvolvidas nos seus diversos estabelecimentos, não é uma exceção. 

É compreensível. Somos uma instituição de peso histórico significativo e de grande impacto 

comunitário. Mas, se por um lado, um olhar demasiado atento sobre nós, pode sufocar-nos, 

também, por outro, pode obrigar-nos ao exercício da reflexão permanente e pode ter também 

efeitos extremamente positivos, porque nos estimula para a melhoria constante, apesar das 

grandes dificuldades e da luta pela sustentabilidade.  

2017, perspetiva-se como um ano de desafios, a nível da procura de soluções para alguns 

problemas estruturais e de consolidação de ideias, projetos e práticas. 

Assim, investiremos: 

 Na interpretação e encontro de respostas adequadas às ameaças externas, para melhor 

adaptarmos os nossos serviços às necessidades dos nossos públicos-alvo; 
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 Na organização dos serviços e do trabalho, através da continuidade da construção de 

normas, orientações técnicas, procedimentos e instrumentos que facilitem o 

acolhimento e integração dos utentes, bem como o enriquecimento dos processos 

individuais;  

 Nos utentes, a nível de continuar a ajustar a prestação das Respostas Sociais às suas 

necessidades, cada vez mais diversificadas e exigentes; 

 Nos trabalhadores, através da definição de funções, identificação, distribuição de 

manuais de acolhimento e formação; 

 Nos familiares, ouvindo-os, envolvendo-os nas dinâmicas institucionais através dos 

projetos educativos, pedagógicos e geragógicos; 

 Nos parceiros, em particular nos preferenciais, (CMM, Juntas de Freguesia, Centros de 

Saúde, Escolas, Associações…) através dos projetos Movimento Sénior (ginástica, 

hidroginástica), Boccia, Está na hora da leitura, Feira de Projetos, Feira Medieval e Feira 

da Saúde; 

 Na comunidade, através do envolvimento em iniciativas locais, abertura dos nossos 

estabelecimentos, divulgação dos serviços por via de Flyer’s e da atualização da nossa 

página na Net, bem como através de uma agenda de atividades para 2017. 

As palavras-chave para o próximo ano serão; cooperação, humanização, cuidar, animar e 

divulgar. No sentido de as, poder explorar, daremos relevo ao processo de formação, através 

do Projeto C, (Construir, Cuidar, Comunicar). Este projeto foi criado para colmatar dificuldades 

em manter ou evoluir, nos níveis de qualidade da prática do cuidar. É destinado aos cuidadores 

formais dos estabelecimentos de apoio às pessoas idosas da SCMAV e assenta no combate às 

consequências de ter um quadro de pessoal “envelhecido” e com formação por atualizar, a 

cuidar de utentes cada vez mais dependentes e fragilizados, quer do ponto de vista psíquico, 

quer do ponto de vista físico. 

O projeto C contará essencialmente com monitorização de formadores internos e incluirá umas 

jornadas de saúde, sob a responsabilidade dos nossos técnicos de saúde. 

Paralelamente ao Projeto C, e ainda no contexto da formação no âmbito do cuidar, decorrerá 

o projeto D (Dar, Dialogar, Dignificar), partilhado com os parceiros que têm assento no CLASM, 
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GTIV (Grupo de Trabalho de Idosos e Vulnerabilidades). Este projeto, parte da necessidade de 

dar respostas de qualidade a nível da intervenção, para a justa adequação à especificidade da 

realidade particularíssima das pessoas, muitas vezes doentes do foro psiquiátrico, centro da 

ação do GTIV.  

Por último, o projeto de animação integrado, Vamos a ver…  

Este será dinamizado pelos Ajudantes de Lar e Centro de Dia, afetos à Animação do Lar Pedro 

Rodrigues Costa, do Lar Abrigo do Tejo e do Lar S. José Operário da Santa Casa da Misericórdia 

de Alhos Vedros. Terá também a participação dos estabelecimentos de apoio à infância, num 

convívio intergeracional. Esperamos que este projeto sensibilize as pessoas idosas para o 

convívio social entre pares, seus familiares, amigos e comunidade e que contribua para uma 

maior aproximação e cooperação entre os trabalhadores e os estabelecimentos da SCMAV. 

 

O projeto decorrerá durante todo o ano de 2017 e terá atividades específicas de cada 

estabelecimento, através do desenvolvimento de subprojectos (LPRCosta, “a árvore”, LAT. “o 

barco” e LSJOperário “a máscara”. Paralelamente, desencadeará atividades integradas, em seis 

momentos, que culminarão numa performance coletiva, a apresentar publicamente.  

Os ativadores do projeto são constituídos por livros, (alguns infantis), poesias, música, teatro e 

cinema. Todos esses ativadores têm “histórias” que conduzem ao aparecimento de emoções e 

ao estabelecimento de ligações.  

Tanto nos idosos como nas crianças, a exploração da sensorialidade é um investimento. 

Nesta linha, a educação para a sensibilidade é hoje uma necessidade para garantir a 

humanização. Sem desprimor para a educação científica e tecnológica, é preciso mais do que 

nunca dar atenção às áreas de desenvolvimento pessoal e social mantendo o equilíbrio entre 

as áreas preconizadas pelas orientações curriculares. Os educadores são hoje confrontados 

com crianças menos “corporais”, a nível do amplo investimento do espaço, o que os coloca 

perante o desafio da oferta de estímulos que promovam o desenvolvimento global, mas, ao 

mesmo tempo favoreçam a interiorização de todos os valores humanos. 

Nos últimos dois anos o Charlot e o Varino desenvolveram os seus projetos pedagógicos a partir 

do projeto educativo denominado “Uma Casa Mãe”, nas variantes de história e missão. 2017, 
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será o ano de encerramento do referido projeto, que conforme o previsto será dedicado aos 

valores. Assim 2017 será também o ano de construção de um novo projeto educativo, o que 

mobilizará boa parte do esforço das equipas pedagógicas para essa tarefa. 

O ano que se avizinha será exigente, o que nos manterá na eterna demanda que é a de 

continuar a construir pontes entre o passado e o presente. Assim, manteremos a esperança de 

que ao continuar a nossa Missão, possamos contribuir para um futuro melhor. 

 

      A DSAU 

Diretora de Serviços de Apoio ao Utente 
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APOIO EDUCATIVO E SOCIAL À INFÂNCIA 

 

 CRECHES 

 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

 CATL’S 

 

 

A educação dos cidadãos deve perdurar durante toda a vida para se tornar uma mais-valia para 

a sociedade civil e para a democracia, em que todos participam na construção de uma sociedade 

responsável e solidária, respeitadora dos direitos fundamentais de cada um.”  

In Projeto educativo 2014/2017, página 68. 
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CRECHE, JARDIM DE INFÂNCIA E CATL, O CHARLOT 

Inaugurado a 12 de Setembro de 1981 

 

“Todos nós precisamos uns dos outros;  

Apenas assim, seremos capazes de nos completar” 

                                                                                                        Jorge Tolim 

 

 

1. “O Charlot” 

 

Para o ano de 2017, Queremos: 

 Observar, planificar e agir; 

 Recuperar os espaços físicos e falhas de materiais; 

 Angariar mecenas, angariar fundos para colmatar as nossas lacunas; 

 Envolver mais e melhor as famílias;  

 Comprometer mais os trabalhadores na sua ação prática; 

 

 

Creche, Jardim - Infância e CATL 
"Charlot"

Inaugurado 

a 12 setembro de 
1981;

Situado no Bairro 
das Morçoas

Alhos Vedros

Distribuição fisica 
por resposta social:

4 salas - Creche

(4 meses e meio aos 
3 anos)

3 salas - J.I ( 3 aos 6 
anos)

1 sala  - CATL

(6 aos 14 anos)

Distribuição de 
crianças por 

resposta social:

50 crs Creche

75 crs J. Infância

50 CATL
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Organização dos recursos humanos 

 

 

4de ação educativa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS: Esta direção pedagógica responde diretamente à Diretora de Serviços de Apoio ao Utente, 

e superiormente à Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Alhos Vedros. 

Baseamo-nos num trabalho de equipa, onde todos os trabalhadores são chaves importantes, 

para o sucesso e bem-estar das crianças, que estão ao nosso cuidado. 

 

 

1 diretora pedagogica

1 Encarregada 
Serviços Gerais 15 Auxiliares de 

educação
4 ajudantes de ação 

educativa

7 Educadoras de 
Infância

1 Cozinheira 

1 Ajudante 

cozinha 

2 Empregadas 

refeitório 

3 Auxiliares de 

serviços gerais 
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Atividades Extra Curriculares  

Distribuição de crianças: 

 

43

 

As atividades extracurriculares perderam este ano a expressão musical por impossibilidade dos 

técnicos que as ministravam dar continuidade, pelo que estamos a envidar esforços para a 

voltar a repor.  

Estas atividades não são de carater obrigatório, são escolhidas pela família como complemento 

e alargamento da formação da criança. 

Não pretendemos reforçar atividades extra curriculares além das apresentadas, por 

considerarmos que quer o número, quer a oferta estão equilibrados.  

 

 

 

Dança Criativa + Dança p/ 
Bebés

75 crianças 

yoga

21 crianças

Inglês

43 crianças

Apoio ao Estudo

16 crianças
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 Projetos Pedagógicos 

 

Os projetos pedagógicos elaborados e assentes no projeto educativo dos estabelecimentos 

para a Infância ”Uma Casa Mãe”, são elaborados este ano sob o signo dos valores a partir das 

14 obras de Misericórdia.  

Adaptando-se ao mundo da criança, estes valores serão explorados, tendo em atenção fatores 

facilitadores do trabalho pedagógico, em articulação com o trabalho decorrente de anos 

anteriores. 

A intemporalidade dos valores sobre os quais assentam os fundamentos das Santas Casas, 

estão atualizados pelo que serão transmitidos e adaptados às crianças com as quais 

trabalhamos hoje. 
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1º Berçário

Projeto pedagógico: "O Valor do Amor"

•O amor é implicito na ligação que conduz ao nascimento de uma 
criança!

•Pretende-se com este istrumento de trabalho conduzir as crianças a 
um crescimento repleto de significado. Através do modelo de ação 
para a creche procuraremos promover um ambiente promotor de 
atividade autonoma, repleto de segurança e assente nos principios 
norteadores do modelo de creche.

•Educadora Responsável

•Auxiliar de educação

•Auxiliar de ação educativa

2º Berçário

Projeto pedagógico: " O Valor da simplicidade" 

•Resumo: Não há como crescer se não houver a relação entre as 
pessoas. É na relação que os valores se tornam relevantes.. O objetivo 
para este ano e para a sala do 2º berçário é consolidar a importância 
dos valores na construção do ser.O Projeto pedagógico o valor da 
simplicidade nasceu da necessidade de se privilegiar uma educação 
baseada em valores, de promover nas crianças a vivência da cidadania 
e da participação para que se construam os princípios de respeito 
mútuo, justiça, solidariedade e diálogo.

•Educadora Responsável

•Auxiliar Educação

•Auxiliar de ac. Educativa

Sala Mista/ Golfinhos

•Projeto pedagógico: "O valor de um Abraço"

•“ O valor de um abraço”, visa focar a sua atenção nas emoções, no 
respeito pelo outro, nos seus sentimentos, ao mesmo tempo que 
abrange o respeito pelo mundo e pelo ambiente que nos rodeia. 

•Uma das estratégias utilizada será a de criar um ambiente físico e 
psicológico seguro, para consecutivamente desenvolver relações 
positivas e recíprocas com as crianças, relações em que imperam o 
afeto e o encorajamento. Outra, será a de proporcionar experiências 
positivas através de uma educação que forme atitudes coerentes, em 
que as palavras são acompanhadas de ações e gestos que elevam 
competências ao nível do ser e do estar. 

•Educadora Responsável

•Auxiiares de educação



 Santa Casa da Misericórdia de Alhos Vedros 

 
 

 

15 

 

Transição/sala Esquilos

•Projeto pedgógico: "O Valor da Felicidade" 

•Pretende-se através de histórias, actividades lúdicas, das  
expressões,  e de  atitudes assertivas  em consonância com os 
principio de  Emmi Pickler, despertar nas crianças valores morais.  
Recorreremos aos ativadores previstos no P.E., mas de forma 
mais ativa, à história de Oscar Wilde” o Gigante egoísta”, que 
depois de adaptada, será o elemento dinamizador e aglutinador 
de todo o trabalho a desenvolver, visando promover o 
desenvolvimento integral da criança ao nível afectivo, cognitivo e 
psicomotor.

•Educadora Responsável

•Auxiliares educação

3 anos/Traquinas

• Projeto pedagógico: "O Valor  da Amizade"

• Tem como principal objetivo promover  a partilha, o 
respeito e a cooperação, fomentando a amizade, 
favorecendo o desenvolvimento da criança.Respeitar o 
outro é uma aprendiuzagem fundamental para valorizar e 
promover a amizade, numa educação assente nos valores 
humanos, atitudes e comportamentos essenciais à vida.

• Educadora Responsável

• Auxiliar de educação

• Aj.ac. educativa

4 Anos /sala Coelhos

•Projeto pedgógico: "O valor da Sabedoria"

•Resumo: Tal Como nos diz Robert Fulghum " A sabedoria não se
encontra no topo de nenhuma montanha nem no ultimo ano de um
curso superior. É num pequeno monte de areia do recreio do
jardim de infância que se pode, aprender tudo o que é necessário
saber na vida".

•Viver uma vida equilibrada, estudar pensar, desenhar, pintar,
cantar, dançar, brincar, trabalhar...respeitando as regras do jogo.
A proposta do nosso projeto é semear valores com sabedoria, para
colher com paciência pois acreditamos que o que une e separa as
pessoas não são as diferenças, são os valores.

•Educadora Responsável

•Auxiliar educação

•Aj. de Ocupação
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5 anos/sala Pandas

•Projeto pedagógico: "O valor da responsabilidade"

•Resumo: O presente projeto dos meninos dos 5/6 anos intitula-se: “O 
valor da responsabilidade" e será um instrumento de trabalho relativo 
ao ano lectivo 2016/2017. Pensando nas necessidades do grupo 
utilizaremos  as Orientações Curriculares e o modelo de Escola Activa 
enquanto metodologia. O valor da responsabilidade”, tem como 
objectivo geral: desenvolver a formação moral da criança e o sentido da 
responsabilidade. Este projeto privilegia os valores humanos, 
contribuindo para a  formação de pessoas conscientes e éticas, 
comprometidas com a solidariedade e responsáveis pelas suas ações e  
capazes e criativas para enfrentar o mundo.

•Educadora Responsável

•Auxiliar de Educação

CATL

• projeto pedagógico: "O valor da União"
•O projeto educativo ”Uma Casa Mãe” propõe como linha orientadora de 
trabalho ”Uma Casa Mãe…com Valores”. Abraçamos assim, o projeto 
pedagógoo “ O Valor da União”. O nosso modo de ação e a forma como 
iremos desenvolver o projeto assenta nos princípios da Escola Ativa.

•O projeto foi construído em colaboração com o grupo, recorrendo a 
alguns instrumentos de monotorização e avaliação do Movimento da 
Escola Moderna. No CATL as crianças são importantes, ouvidas, 
acolhidas, respeitadas e amadas. Ambicionamos ajudar a construir e 
consolidar “Pequenos Cidadãos de Qualidade”. Acreditamos nos valores 
morais e humanos conducentes á interajuda e colaboração, de como 
devemos não julgar mas sim ajudar, partilhar, amar, aceitar para ser 
aceite...

•Educadora Respnsável

•Auxiliar Educação
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Promover ações para as famílias, continuando a 
dar valor aos dias de calendário contemplados: 

S. Martinho, Natal, , Dia do Pai, dia da Mãe;

Convidar os encarregados de educação, 
familiares e amigos para a dinamização de 

atividades junto das crianças: 

-Conto, expressões, teatro, canto,  anualidades, 
culinária, etc.

Promover ações de cariz lúdico/formativo: 

“ Alimentação na 1ª infância”

"Desenvolvimento da criança"

etc

Promover eventos onde se possam cruzar todos 
os intervenientes no processo educativo 

envolvendo-os no processo de angariação de 
fundos, mecenas, etc;

Promover ações de participação ativa dos 
familiares em atividades para e com as crianças: 
Carnaval, festa da Dança, Desfile dos Pai Natal; 

desfile da Liberdade,  etc.

Objetivos com as familias

 

 Interação com a família 

 

As famílias constituem um núcleo muito importante para nós. O nosso maior objetivo é tê-las 

próximo de nós, para que possam fundamentar o nosso trabalho diário. Apostamos fortemente 

no acolhimento da família como uma mais-valia para todos os interventores do processo 

educativo, pelo que se torna necessário dedicar-lhes tempos de atenção e eventual 

intervenção. Sentimos as nossas famílias como parte do nosso “ADN”, por isso continuamos a 

apostar num atendimento personalizado e pleno de significado. 

Urge que as famílias fiquem bem impressionadas com aquilo que lhes podemos oferecer: 

Carinho, cuidado e vinculações saudáveis para a vida. 

Sugere-se que seja lançada uma campanha de sócios, juntos destes utentes de modo a que 

também possam ser ativos na participação da vida da Santa Casa de Misericórdia de Alhos 

Vedros. 
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crianças
mais 

interventivas

crianças 
mais 

autonomas

crianças 
mais 

criativas

crianças 
mais 

resilientes

 Interação com as Crianças 

 

“É num pequeno monte de areia do 

 Jardim-de-infância, que se pode aprender  

tudo o que é necessário saber na vida…” 

Robert Fulghum 

Desejamos… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Educar para a cidadania 
e valores

promover a autonomia

Dar visibilidade ao 
projeto"Uma Casa Mãe"

promover o aprender 
fazendo

objetivos com 
as crianças
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 Atividades de Relevo do ano civil  

 

                              2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

6 janeiro - Lanche dos reis"

"O valor da cooperação"

Integração no projeto interestabelecimentos de 
cariz intergeracional "Vamos a ver"...

24 fevereiro - Desfile de Carnaval 

" O valor da Alegria"

25 março - rallye papper dia da familia; 
atividade conjunta com Varino;

26 abril/desfile da Liberdade - "0 Valor da 
Liberdade"

5 maio - festa da Dança - "O valor da emoção"
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maio -Feira Projetos Educativos : animação de um 
atelier de teatro infantil - Atividade conjunta com o 

Varino; Integraçãonos festejos da feira medieval 

1 junho -

Dia Mundial da Criança

Dia a determinar - Jardim Zoológico de Lisboa 

30 Junho - Feira do Charlot - atividade de convivio e 
angariação de fundos

Junho -

dia a determinar: Jantar de Finalistas Pré e Catl

4 a 21 de julho - atividade Piscinas
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12 setembro - 35º aniversário do Charlot, lanche;

4 outubro - Dia Mundial Dos Animais - angariação 
de comida, produtos higiene, mantas, almofadas, 

para doação aos3 AAA da Moita

Festa do Pijama, dormida no Charlot;

Novembro - Festa da Castanha 

Dezembro - desfile dos Pai Natal 

Dezembro, Festa de Natal
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 Formação 

 

 

 

 

A Diretora Pedagógica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo de estudo 

- formado pelos técnicos do Charlot: 
Projeto educativo;

Formação para auxiliares 

de educação pela diretora 
pedagógica;

Frequência de ações de 

formação para técnicos e auxiliares de 
educação e ajudantes de ac. 

educativa;
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CRECHE, JARDIM DE INFÂNCIA E CATL, O VARINO 

Inaugurado a 01 de Junho de 1982 

 

 “A Creche, Jardim de Infância e CATL O Varino através das suas respostas sociais e das 

pessoas que constituem a sua equipa de trabalho, orientam a sua ação pelos seguintes 

valores: Responsabilidade Social, Humanismo e valorização do ser humano, 

preservação ambiental, cidadania, criatividade, solidariedade e cooperação…”  

In Projeto Educativo Uma Casa Mãe…. 

 

O Projeto Educativo prevê para este 3º e último ano de execução uma abordagem sobre os valores, daí 

o subtítulo do projeto ser “Uma Casa Mãe …com Valores”. 

 Ao longo deste tempo, passámos pela História e pela Missão da Santa Casa da Misericórdia de Alhos 

Vedros. Abordaremos agora os valores desta Grande Casa.   

 

Segundo o Padre Vítor Melícias “Misericórdia ou Santa Casa, é no mais genuíno sentido das palavras, a 

casa ou o espaço comum onde todos e cada um podem dar e receber, consoante as suas possibilidades 

ou necessidades.” 

In Projeto Educativo Uma Casa Mãe, 2014/2017 

 

“Esta Casa abarca uma missão que desperta para o que há de mais verdadeiro no Ser. Assim, parece-

nos que chegou o momento de realização de um Projeto que conduza à união e à cooperação para 

podermos reforçar a nossa identidade. Tal parece-nos ainda mais premente uma vez que é fundamental 

defender o nosso legado histórico. Fazer o Bem continua nos dias de hoje a fazer sentido, pelo que 

temos que continuar a adaptar as 14 obras da Misericórdia à atualidade dando-as a conhecer a quem 

nos procura, a quem passa por nós. 
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Este Projeto que foi traçado e pensado para e pelos dois estabelecimentos de infância O Varino e o 

Charlot, pretende ser uma homenagem às três décadas de trabalho e de resposta à comunidade 

educativa do concelho da Moita.  

Prevêem-se assim atividades em conjunto entre os dois estabelecimentos de infância, bem como 

reuniões técnicas entre o corpo docente dos dois estabelecimentos, a fim de partilharem experiências. 

Neste ano o projeto centrar-se-á na cidadania, prevendo-se o desenvolvimento de atividades, com base 

nos ativadores propostos, que são: 

 

Além dos referidos, podemos encontrar e recorrer, a um número vasto de músicas e livros de literatura 

infantil propostos no projeto. 

Na planificação das atividades diárias realizadas pelas Educadoras de Infância nos projetos pedagógicos 

de cada sala, (re) descobriremos os valores do Amor e Afeto, do Respeito, da Amizade, da União, da 

Sabedoria e da Responsabilidade. 

Na resposta social de Creche o modelo com o qual nos identificamos e aplicamos é o modelo de Emmi 

Pikler que se sustenta na existência de um ambiente seguro e tranquilo  

Na resposta social de Jardim de Infância as áreas das orientações curriculares a desenvolver ser  

 

Na Pintura: “Jogos Infantis” de Pieter Bruegel, 1560;

Na Literatura: “O Gigante Egoísta” de Óscar Wilde;

Nos áudio visuais: O filme “Annie” filme de John Houston, 
1982, escrito por Melissa Mathison;
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As boas relações existentes com as famílias dos utentes são um ponto forte a destacar, pela sua 

participação nas ações desenvolvidas. Pretendemos um maior investimento na receção e no 

acolhimento, de forma a melhor cuidar, a melhor informar e a melhor servir. 

A nível dos espaços exteriores, pretendemos substituir a areia existente por uma nova e adquirir novos 

equipamentos lúdicos e de recreio, para que este espaço se apresente aprazível, atraente e que 

corresponda às necessidades didáticas e lúdicas das crianças das faixas etárias que os utilizam para 

melhor usufruírem de uma relação positiva com a Natureza. 

Os Projetos pedagógicos de cada sala e de cada resposta social foram elaborados de acordo com as 

atividades propostas pelo projeto educativo, de forma a se cruzarem e a perspetivarem um bom e 

harmonioso desenvolvimento da criança. 

 Síntese dos Projetos Pedagógicos 

 

Projeto Pedagógico do 1º Berçário/Gato, da resposta social de Creche  

“(Re) descobrir o valor do amor e do afeto” 

Resumo: 

“ Para os “cuidadores”, que são os acompanhantes dos bebés, o 

afeto tem um valor incalculável, até ao ponto que se pode afirmar 

que é a base e o fundamento do desenvolvimento humano, é o 

motor que dinamiza o processo de humanização. O bebé de um mês 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjW7vb2mKvQAhVFWRQKHYcWCGUQjRwIBw&url=http://mensagens.culturamix.com/frases/lindas-mensagens-sobre-a-importancia-do-afeto&psig=AFQjCNGvGwFVOMCv16XN8cJ0622tElSG-A&ust=1479313472762785
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aos cinco anos passa por um período de grande dependência dos pais e outros adultos 

significativos, para ele a solução afetuosa, adequada e oportuna das suas necessidades básicas de 

alimentação, abrigo, cuidados corporais e outras que lhe darão a confiança básica requerida no 

seu processo de desenvolvimento”. 

 Pediatra Humberto Ramírez Gómez 

No início da vida, as descobertas que os bebés fazem sobre si próprios e sobre o seu ambiente próximo 

ocorrem através da ação – mexer os braços, olhar as mãos, dar pontapés, rolar, alcançar, agarrar e 

empurrar objetos, cheirar, ouvir, tocar, mastigar, saborear, gatinhar, levantar-se. Antes das crianças 

começarem a falar, é também através da ação que expressam aos adultos atentos, aquilo que vão 

descobrindo e sentindo – chorando, balanceando, retesando-se, voltando as costas, fazendo caretas, 

agarrando-se, abraçando, brincando às escondidas, chupando e olhando. 

Segundo os quatro princípios de Emmi Pikler o envolvimento ativo da criança com adultos atentos e 

respondentes e com materiais interessantes e estimulantes, proporciona-lhes uma base de experiência 

para interpretarem o mundo.  

Os bebés para aprenderem e crescerem, precisam de um ambiente emocionalmente rico que o 

psicanalista Erik Erickson (1950) descreveu como aquele que apoia a confiança em vez da desconfiança. 

O alicerce do desenvolvimento humano saudável é “a confiança que nasce do cuidado”, como Erickson 

refere. “A primeira aquisição social do bebé é, então, a sua capacidade de deixar a mãe fora do alcance 

da visão, sem ansiedade excessiva ou raiva, porque esta passou a ser não só uma certeza interna, mas 

também algo externo previsível”. 

Equipa da sala: 
Educadora de Infância 

Auxiliar de Educação 
Ajudantes de Ação 
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Projeto Pedagógico do 2º Berçário/Pinto, da resposta social de Creche 
“(Re) descobrir o valor da autonomia” 
Resumo: 

A transmissão e a prática de bons valores, em todas as idades da vida, 

é o pilar fundamental que faz com que o indivíduo atribua um maior 

significado à vida e seja o garante de uma convivência social que 

dignifique a sua existência em liberdade, tolerância, amizade, paz, 

alegria, solidariedade, unidade, sensibilidade… Alfonso Barreto 

Pretendemos reafirmar nas crianças o valor da autonomia como meio de fortalecer o seu caracter, as 

suas ações e a tomada de decisões. 

As crianças mais novas recolhem informação a partir de todas as suas ações – olhando para a cara da 

mãe, do pai ou de outra pessoa que cuide deles, brincando com as suas mãos, dando golos pela 

caneca/copo, metendo um livro ou um brinquedo na boca, esfarelando bolachas, chapinhando na água, 

ou andando com um boneco ao colo. 

Através da coordenação do paladar, tato, olfato, visão, audição, sentimentos e ações, são capazes de 

construir conhecimento. 

O psicólogo do desenvolvimento Jean Piaget utilizou o termo sensório motor para caraterizar esta 

abordagem direta e física da aprendizagem. Sensório, refere-se ao modo como as crianças recolhem 

informação sobre o mundo através dos sentidos; motor, refere-se ao modo como aprendem através da 

ação física. 

A premente necessidade que as crianças têm de agir e aprender assume a forma de um contato direto 

que utiliza as ferramentas que estão ao seu alcance imediato – olhos, nariz, ouvidos, boca, mãos e pés. 

Observam pessoas, animais de estimação ou objetos em movimento, examinam padrões de luz e 

sombra, sentem a textura e a temperatura das coisas nas mãos e nos pés, ficam paradas a ouvir uma 

canção ou uma história e põem na boca quase tudo o que conseguem agarrar… 

Assim, pretendemos criar um espaço estimulante à aprendizagem, acolhedor, afetivo, seguro para 

crianças e famílias. 

Equipa da sala: 
Educadora de Infância responsável 

Auxiliar de Educação 
Ajudantes de Ação Educativa 

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiLweetmavQAhXKWBQKHTn2A1sQjRwIBw&url=https://catracalivre.com.br/geral/educacao-3/indicacao/4-dicas-para-incentivar-a-autonomia-dos-filhos/&bvm=bv.138493631,d.amc&psig=AFQjCNHvdcLgDpUvHIyK80IbIeqRa__XCw&ust=1479314260549092
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Projeto Pedagógico da sala Transição/Coelho da resposta social de Creche 
“(Re) descobrir o valor do respeito” 

Resumo: 

Tendo em conta o Projeto Educativo “Uma Casa Mãe” …com Valores e 

não esquecendo valores como o Amor e o Afeto, a Amizade, a União, a 

Sabedoria e a Responsabilidade, queremos com o Projeto “(Re) 

descobrir o Valor do Respeito” que as crianças sejam capazes de 

respeitar o outro, respeitar a sua vez, respeitar o material que manuseiam, ou seja, queremos incutir 

nas crianças o valor do respeito como meio de interagir dignamente com os outros reconhecendo os 

seus valores e qualidades. 

Nas crianças os valores são um guia dos comportamentos desejáveis, para si própria e para a sua vida 

futura em sociedade e cabe a nós Educadores transmiti-los e reforça-los de modo a termos crianças 

mais Autónomas, mais Expressivas e melhores Cidadãs.  

Como suporte e apoio à nossa prática recorremos também aos ativadores pré-definidos no Projeto 

Educativo: “Os Jogos Infantis” de Pieter Bruegel, o livro “O Gigante Egoísta” de Óscar Wilde e o filme 

“Annie” de John Houston. 

Tendo como base de trabalho os princípios norteadores de Emmi Pikler, a organização do espaço, do 

tempo e das atividades serão sempre de promoção da atividade autónoma e facilitadora de aquisições 

e aprendizagens. 

Equipa da sala: 
Educadora de Infância 

Auxiliares de Educação 
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Projeto Pedagógico da sala dos 3 anos/Urso da resposta social de J.I. 
“(Re) descobrir o valor da amizade” 

Resumo: 

As Misericórdias surgiram há cinco séculos atrás, num período 

conturbado e difícil da nossa história, pela necessidade de apoiar os 

mais necessitados, tanto a nível espiritual como a nível corporal. 

Predestinados a fazer o bem, as misericórdias são casas que amam, 

cuidam e tratam, são por isso casas cheias de Valores. 

Apoiar a infância, os idosos e a saúde é ainda nos nossos dias o objetivo da SCMAV, uma casa humilde, 

a nossa casa mãe, que com todas as suas dificuldades não deixa de dar resposta aos utentes que a 

procuram. 

Nesta perspetiva, para a sala dos três anos, visando o bem-estar do grupo e desejando que sejam 

crianças mais assertivas, mais competentes e que desenvolvam melhor as suas competências sociais, 

achámos fundamental promover a descoberta do valor da Amizade. 

No processo de desenvolvimento desta faixa etária, a Socialização, começa agora a fazer sentido. Na 

descoberta do outro e na afirmação perante este é feita a sua construção pessoal. A amizade não é mais 

do que gostar, ser afetuoso, respeitar os outros e as suas diferenças, saber partilhar. Um amigo é tão 

importante, que será lembrado e terá grande significado na vida de cada um. 

Assim, neste ano letivo e seguindo todas as diretrizes mencionadas, procuraremos com uma prática 

coerente e assertiva, de uma forma lúdica e afetuosa, respeitando as orientações curriculares para o 

pré-escolar, perspetivar momentos e atividades que busquem esse relacionamento. Também nós 

adultos, seremos levados consequentemente a (Re) descobrir este imenso valor que é a Amizade. 

Equipa da sala: 
Educadora de Infância 

Auxiliares de Educação 
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Projeto Pedagógico da sala dos 4 anos/Girafa da resposta social de J.I. 
“(Re) descobrir o valor da união” 

Resumo: 

“Solidários, seremos união. Separados uns dos outros, seremos 

pontos de vista. Juntos, alcançaremos a realização de nossos 

propósitos.”  (Bezerra de Menezes) 

 

Juntos…Unidos…tem sido deste modo que ao longo de todos estes anos de existência a nossa Casa, a 

SCMAV, tem procurado desenvolver um trabalho em prol do bem comum e na dignificação da pessoa 

humana. No esforço de todos os dias, com o trabalho de cada um, e de todos, juntos, procuramos 

mostrar a capacidade de dar o que temos de melhor em nós, resgatando a importância dos valores. 

“(Re) Descobrir os Valores…”, é então, o que pretendemos para este ano letivo, mostrando e dando a 

conhecer os Valores que a nossa Casa Mãe defende e que hasteia como bandeira. 

A sala da Girafa, grupo de crianças de 4 anos, terá como projeto pedagógico para o presente ano: (Re) 

Descobrir o Valor da União. 

Assim, em clima de cooperação, de partilha de saberes e experiências, de livre expressão, 

aprenderemos (e apreenderemos) todos juntos, ao mesmo tempo que iremos construindo relações de 

tolerância, respeito, confiança, apoio mútuo, pertença…com o apoio e vivência dos três ativadores 

definidos no Projeto Educativo: “Jogos Infantis”, pintura de Pieter Bruegel, 1560; “Annie”, filme de John 

Houston, 1982; e “O Gigante Egoísta”, história de Óscar Wilde, iremos descobrir e redescobrir que a 

União faz a força… 

Equipa da sala: 
Educadora de Infância 

Auxiliares de Educação 
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Projeto Pedagógico da sala dos 5 anos/Pré da resposta social de J.I. 
“(Re) descobrir o valor da sabedoria” 
Resumo: 

O projeto da sala da pré-primária intitula-se (Re) descobrir o Valor da 

Sabedoria. Tem como base fundamental as orientações curriculares e 

o projeto educativo “Uma Casa Mãe…com Valores”, assente em 

novos ativadores.  

Com a realização deste projeto, pretende-se que este grupo de crianças que se encontram no último 

ano do Jardim de Infância sejam capazes de acomodar Valores, sejam mais expressivos, mais 

autónomos, responsáveis, críticos e solidários, capazes de implementar a mudança no sentido da 

construção de um mundo melhor. 

Este projeto integra três palavras-chave: identidade, expressões e cidadania. 

A identidade desta Casa Mãe abarca uma missão cheia de valores, despertando para o que há de 

verdadeiro no Ser, apontando para o modo e lugar de tornar-se num melhor Ser. 

Os valores que nós devemos integrar, são determinantes para o futuro de cada indivíduo, são princípios 

orientadores da vida, constituindo-se como critérios que determinam as nossas escolhas e decisões. 

As expressões promovem a formulação do conhecimento, da aprendizagem e o desenvolvimento de 

competências humanas, levando as crianças a aprender, a saber pensar, a criar, a inovar, a descobrir e 

a interpretar a realidade de forma multifacetada. 

A função dos cidadãos é participar na vida de uma comunidade, no bem-estar de todos e também ter 

consciência que devemos construir um mundo melhor, porque é através de pequenas ações que 

transformamos a nossa vida e também a vida dos outros. 

Neste projeto iremos utilizar ativadores apelativos e expressivos, como o filme “Annie”, o livro “O 

Gigante Egoísta” e a pintura “Jogos Infantis”. 

Equipa da sala:  
Educadora de Infância 

Auxiliar de Educação 
Estágio profissional/Educadora de Infância  
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Projeto Pedagógico da sala do CATL da resposta social de CATL 
“(Re) descobrir o valor da responsabilidade” 

Resumo: 

Somos “Uma Casa Mãe…com Valores”, onde honramos um 

compromisso e temos a responsabilidade de contribuir para que 

seja dignificado. Para tal, devemos conhecê-lo, respeitá-lo e fazê-lo 

chegar mais longe. Dentro e fora das portas da nossa Casa, vamos 

divulgá-lo, mostrar as obras da Misericórdia, bem como dos seus Valores. 

Como tudo na vida, tudo o que é vivido e sentido é melhor transmitido. Então antes de assumirmos 

qualquer compromisso de responsabilidade, vamos SER responsáveis. Reforçaremos as práticas, as 

condutas e o modo de estar e agir, em todos os momentos e atividades, para (re) descobrir esse Valor. 

Pretendemos assim, formar crianças mais conscientes dos seus atos e do que isso implica em si, no 

outro e no meio que as envolve. Que adquiram os valores da responsabilidade, respeito, disciplina, 

liberdade, amizade, fidelidade, perseverança… e que os pratiquem para lá das portas da nossa Casa. 

Equipa da sala: 
Educadora de Infância 

Auxiliares de Educação 
 

 Atividades extracurriculares 

As atividades na Creche, Jardim de Infância e CATL têm uma periodicidade semanal, para que as 

atividades inerentes à sala, desenvolvidas pelas Educadoras de Infância possam processar-se 

normalmente, sem que haja sobrecarga para a criança.  

Assim disponibilizamos: 
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 Atividades/Eventos de relevo a realizar com as Famílias e com a comunidade 

 Lanche e convívio no Dia de Reis em 06 de Janeiro; 

 Desfile de Carnaval em 24 de Fevereiro; 

 Comemoração do Dia do Pai em 25 de Março; 

 Comemoração do Dia da Primavera e da Floresta em 21 de Março; 

 Feira do Livro Infantil em 03 a 07 de Abril; 

 Comemoração da Páscoa em Abril a determinar; 

 Festa da Dança em 28 de Abril; 

 Comemoração do Dia da Mãe em 08 de Maio; 

 Participação na Feira de Projetos Educativos em Maio a determinar; 

 Participação na Feira da Saúde em Maio a determinar; 

 Comemoração do Dia da Criança em 01 de Junho; 

 Participação no Sarau de Ginástica no Pavilhão de Exposições na Moita a determinar; 

 Comemoração do 35º Aniversário do Varino em 01 de Junho; 

 Festa de Verão em 02 de Junho; 

 Festa da Castanha/Magusto em 03 de Novembro; 

 Comemoração do Natal em 15 de Dezembro; 

Na Creche:

Expressão, Música e 
Afetos

Dança Criativa

Yoga

Atividades 
Gimnodesportivas

No Jardim de Infância:

Expressão, Música e 
Afetos

Dança Criativa/Zumba 
Kids

Yoga

Atividades 
Gimnodesportivas 

Inglês

Sevilhanas

Ballet

No CATL:

Dança Criativa/Zumba 
Kids

Atividades 
Gimnodesportivas 

Inglês

Sevilhanas

Yoga
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 Colaboração com o Projeto Biblioteca Viva da CM Moita a determinar; 

 Colaboração com todos os outros estabelecimentos da Santa Casa da Misericórdia de Alhos 

Vedros, por exemplo com atividades intergeracionais nos Lares, com o projeto “Vamos a 

ver…”em data a determinar; 

 Colaboração com a Loja Social da Santa Casa da Misericórdia de Alhos Vedros, 22 de dezembro; 

 

 Passeios e Atividades a realizar por sala/resposta social 

 

Janeiro: 

 Teatro e Lanche de convívio com as famílias no Dia de Reis, no dia 6; 

 O Teatro vem à Escola com a peça “O Caracol” do grupo Andante Associação Artística; 

 Participação no Projeto Biblioteca Viva, desenvolvido pela CM Moita; 

 Visita a uma casa/lar de acolhimento; 

 

 

Fevereiro: 

 Desfile de Carnaval pelas ruas da Vila da Moita; 

 Baile de Carnaval; 

 Visita guiada à Cinemateca Júnior em Lisboa; 

 

Março: 

 Comemoração do Dia do Pai; 

 Atividade “Uma noite no Varino, com os amigos” 

 Visita à Ajuda de Berço em Monsanto; 

 

 

Abril: 

 Feira do Livro Infantil; 

 Comemoração da Páscoa; 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKk773oavQAhUEVhQKHWfbB2UQjRwIBw&url=http://www.cedlab.com.br/programacao-de-feriado-de-carnaval/&bvm=bv.138493631,d.amc&psig=AFQjCNFbAWE9Q0MmkOKzDPOs9DaoSCEcyA&ust=1479316596784341
http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiokYjPoqvQAhWKaRQKHZUoCGUQjRwIBw&url=http://todosdiferentestodosespeciais.blogspot.com/2011/03/dia-mundial-da-arvore-ou-dia-mundial-da.html&bvm=bv.138493631,d.amc&psig=AFQjCNFDAP5FRSytCrQcl-TunH-2kqwsWw&ust=1479316745312620
http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwin8oHzo6vQAhXGChoKHUboB50QjRwIBw&url=http://becastanheiradepera.blogs.sapo.pt/dia-mundial-da-danca-2015-332938&bvm=bv.138493631,d.amc&psig=AFQjCNHlS_4chnZrSyKA0FhcJLgavVAleg&ust=1479316853549045
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 Visita ao Jardim Zoológico em Lisboa com as salas de J.I. e CATL; 

 Atividade intergeracional com o LAT e o CATL; 

 Festa da Dança; 

 

 

Maio: 

 Comemoração do Dia da Mãe; 

 Participação na Feira de Projetos Educativos na Moita; 

 Visita à Quinta do Ouriço, sala de transição; 

 Participação na Feira da Saúde em Alhos Vedros; 

 Festa de Finalistas (Pré e CATL) no restaurante Nikita; 

 

 

Junho: 

 Comemoração do 35º Aniversário do Varino, dia 1; 

 Comemoração do Dia Mundial da Criança, dia 1; 

 Visita à Quinta do Ouriço, sala do 2º Berçário; 

 Festa de Verão; 

 Ida à Praia do Rosário, salas de Creche; 

 Acampamento com as salas de Pré e CATL; 

 Sarau de Ginástica organizado pela Estrela Moitense; 

 Atividade no Centro Náutico na Moita inserido no projeto “Vamos a ver”; 

 

 

Julho: 

 Piscinas, salas de J.I. e CATL; 

 Atividades variadas de exterior, todas as respostas sociais; 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj2kraNpKvQAhXDmBoKHUgPD3EQjRwIBw&url=http://www.maejovem.com.br/texto-para-maes-equipe-saudavelmente/&bvm=bv.138493631,d.amc&psig=AFQjCNFlaf0RVPItVvwL3YTcx02vkz5bBg&ust=1479317166066710
http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjuiaenpKvQAhXIcBoKHd8CA7YQjRwIBw&url=http://lifestyle.publico.pt/dicionario/306281_m-de-manjericao&bvm=bv.138493631,d.amc&psig=AFQjCNGauusiG-qvDsz143uHBEXjdvQVug&ust=1479317219363942
http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjMi5rApKvQAhXCfxoKHdVNDLsQjRwIBw&url=http://paraladasquatrolinhas.blogspot.com/2013/06/montemor-o-novo-reabriram-as-piscinas.html&bvm=bv.138493631,d.amc&psig=AFQjCNHQwJ-r4IExoNY0v2t8xOirhmKO0w&ust=1479317285135349
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Agosto: 

 Encerramento para férias; 

 

 

 

Setembro: 

 Admissão de novos utentes e famílias em todas as respostas sociais; 

 

 

Outubro: 

 O teatro vem à Escola “Balbucia” – Animateatro, Grupos de Creche; 

 O teatro vem à Escola “João e o Pé de Feijão” – Animateatro, Grupos de J.I. e CATL; 

 Reuniões de Pais por sala para apresentação dos Projetos Pedagógicos; 

 

 

Novembro: 

 Jantar/convívio de Magusto (Festa da Castanha) para utentes, famílias, amigos e trabalhadoras; 

 Teatro sobre a lenda de S. Martinho e lanche; 

 

 

Dezembro: 

 Festa de Natal; 

 Circo de Natal “Cardinalli”; 

 Atividade de Solidariedade para as famílias carenciadas, antes do Natal com a colaboração da 

loja social da SCMAV; 

 O grupo do CATL desenvolve com o LAT atividades intergeracionais inseridas no projeto “Vamos 

a ver”; 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwijzOTRpKvQAhWInBoKHZ6bD7oQjRwIBw&url=http://narrativadiaria.blogs.sapo.pt/em-modo-de-ferias-195362&bvm=bv.138493631,d.amc&psig=AFQjCNES-sSSn7d2jx2FCMLslkEgKazsuA&ust=1479317323746491
http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-97uFn6vQAhVFPhQKHRi0A2EQjRwIBw&url=http://filoandreassis.blogspot.com/2012/07/metaforas-do-outono.html&bvm=bv.138493631,d.amc&psig=AFQjCNG4-eb-nTJS7HVdSANnpotD7bPsNQ&ust=1479315790202021
http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC6tmdoKvQAhVIWxoKHb_MAfEQjRwIBw&url=http://magisterio6971.blogs.sapo.pt/2009/11/?page%3D2&bvm=bv.138493631,d.amc&psig=AFQjCNEO6CBjE-BrIza8yLKujKHqQPy6mQ&ust=1479316095120352
http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7gPOsoavQAhUDwBQKHXskCWMQjRwIBw&url=http://www.bettys.com.br/tag/arvore-de-natal/&bvm=bv.138493631,d.amc&psig=AFQjCNEiBkuRgZdR_sOEPoc-J219raZvow&ust=1479316399459549
http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjigurhnqvQAhWHShQKHazoC2oQjRwIBw&url=http://barrigamendinha.sapo.pt/tag/creche&bvm=bv.138493631,d.amc&psig=AFQjCNGSlY-Kac-VyQfldbLUlVRJAEbDVA&ust=1479315670916805
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 Almoço de Natal; 

 

 Calendário de reuniões 

 Com a DSAU e a Diretora Pedagógica – mensal; 

 Com o Conselho de Educadoras e a Diretora Pedagógica – diárias; 

 Com o corpo não docente (Auxiliares de Educação e Ajudantes de Ação Educativa) e a Diretora 

Pedagógica – bimensal; 

 Com os Pais dos utentes do 1º e do 2º Berçários e a Diretora Pedagógica, entrevistas individuais 

no início do ano letivo; 

 Com os Pais, a equipa de cada sala e a Diretora Pedagógica, em Outubro, para apresentação do 

Projeto Pedagógico; 

 Reuniões individuais com os Pais, Educadora de Infância e Diretora Pedagógica sempre que 

solicitadas; 

 Com o Projeto de Intervenção Precoce Caminhar e a Diretora Pedagógica, para a apresentação 

e organização dos casos; 

 Reuniões com os Parceiros sempre que necessário e solicitado; 

 

 Formação Interna e Externa 

Continuamos a cooperar com os Parceiros no sentido da dinamização da Formação Profissional e 

Pessoal, numa perspetiva de troca de experiências/conhecimentos, da possibilidade de encontros 

válidos para todos os intervenientes. 

 

 Parceiros 

 Centro Distrital da Segurança Social de Setúbal; 

 Câmara Municipal da Moita; 

 Juntas de Freguesia do Concelho da Moita; 

 Escola Profissional da Moita 

 Escola Superior de Educação de Setúbal 

 Agrupamentos de Escolas do Concelho da Moita 

 Centro de Formação de Docentes dos Concelhos da Moita e Barreiro 

 Centro de Saúde da Moita 
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 Cercimb 

 Instituto de Emprego e Formação Profissional do Barreiro e Seixal; 

 Cooperativa RUMO 

 

A nossa relação com os parceiros é muito diversificada e antiga. 

Desde o apoio logístico, com cedências de materiais e transporte para a realização de eventos e 

saídas/visitas de estudo, passando pelas participações em Projetos dinamizados pelos parceiros, até ao 

intercâmbio de estagiários no estabelecimento, face aos quais mantemos uma permanente abertura, 

dentro do limite das nossas possibilidades. 

Estamos recetivos aos convites e propostas que os parceiros nos apresentarem, porque acreditamos 

que vivenciando diferentes experiências, o quotidiano fica mais enriquecido, pela partilha e benefícios 

mútuos.  

 Obras, Manutenção e Aquisições 

As pequenas obras e a manutenção são uma necessidade constante num estabelecimento que tem 

trinta e quatro anos de existência. 

Pretendemos adquirir materiais didáticos, lúdicos e outros para as salas, para que se continue a 

desenvolver uma boa prática pedagógica, para que, se concretize um ambiente favorável ao 

desenvolvimento das crianças, e também para que hajam boas condições de trabalho para os 

trabalhadores. 

Pretendemos desenvolver alguns melhoramentos, designadamente: 

 No recreio exterior, renovando a areia e equipamentos lúdicos; 

 No refeitório com a colocação de um novo ponto de água corrente (uma cuba em inox) e a 
aquisição de um carro de apoio; 

Pretendemos que o WC da Creche seja dividido com uma parede de “pladur” em duas áreas: 

 Área de higienização de crianças; 

 Área de desinfeção de materiais; 
Nesta última área é necessária uma cuba de inox em substituição da pequena banheira que existe.

 . No WC da creche criar duas áreas independentes para higienização de crianças e de desinfeção 

de materiais. 

A Diretora Pedagógica 
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AÇÂO SOCIAL, APOIO ÀS PESSOAS IDOSAS 

 PROJETOS TRANSVERSAIS AOS ESTABELECIMENTOS 

 ERPI’s (ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA PESSOAS IDOSAS) 

 CENTROS DE DIA 

 SAD (SERVIÇOS DE APOIO DOMICILI+ARIO) 

 

Adeus olhos, adeus ouvidos, adeus joelhos e é espantoso como podemos viver 

tão bem sem tudo isso. 

                                                                                                       Claudel  
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PROJETOS TRANSVERSAIS AOS ESTABELECIMENTOS 

 

Para o próximo ano, pretendemos desenvolver dois projetos integrados entre os três estabelecimentos 

de apoio à terceira idade, que serão extensíveis aos estabelecimentos de infância. São eles: 

 

PROJETO VAMOS A VER… 

Síntese da Ideia central do projeto 

Este é um projeto de animação socio cultural e educativo, pensado para promover a cooperação entre 

os diversos estabelecimentos da SCMAV. Assim é quase óbvio que idosos e crianças se aproximem 

tirando partido da especificidade do seu grupo etário, no sentido de valorizarem a interação entre 

gerações, através de abordagens à vida e às relações entre pessoas e a natureza, por via de cruzamentos 

entre diversas performances artísticas, nomeadamente expressão dramática, expressão plástica, 

musical e literária.  

Partimos de três “ambientes” já existentes nos ERPI’s, que revelam já algum trabalho, a saber: 

Lar Pedro Rodrigues Costa (a árvore), Lar Abrigo do Tejo (o Barco) e Lar São José Operário (a máscara). 

Com base numa história que cruza estes elementos e que constitui o ativador principal do projeto, 

haverá um momento em cada um dos estabelecimentos onde será lida esta história e discutidos temas 

relacionados com a mesma, nomeadamente o sentido da vida e das diversas fases da mesma, a relação 

do homem com a Natureza, e o “sentido do partir” e eventualmente começar de novo. 

A simbologia da árvore, do barco e da máscara serão mote para ações individuais (Subprojetos) em cada 

um dos estabelecimentos, que após se desenvolverem a partir de ativadores secundários, se cruzam 

em 6 ações integradas e comuns que terminarão numa performance final a presentar publicamente.  

O ambiente geral do projeto educativo para as creches, denominado “Uma casa mãe…com valores,” 

que versa sobre a simbologia da ação da SCMAV, com base nos seus valores, é transportado para este 

projeto através da abordagem a valores humanos como a generosidade, a verdade, e o amor à vida 

entre outros. 
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Objetivos gerais 

 Promover a cooperação entre profissionais e utentes de todos os estabelecimentos da 

SCMAV; 

 Promover o Envelhecimento ativo; 

 Promover a boa relação entre pessoas de diversos grupos etários através de projetos 

intergeracionais; 

 Envolver os familiares dos utentes por forma a desenvolver uma maior participação ativa 

junto dos utentes e instituição; 

 Envolver parcerias de forma a interrelacionar projetos nossos com os dos parceiros;  

 Envolver a comunidade. 

 

Objetivos específicos 

 Promover a cooperação 

 Desenvolver atividades envolvendo utentes dos cinco estabelecimentos; 

 Desenvolver competências sociais e pessoais, com base nos valores humanos 

 Ativar aptidões e gostos eventualmente esquecidos; 

 Promover a estimulação sensorial e cognitiva; 

 Proporcionar momentos de alegria e bem-estar entre grupos 

 

 

ATIVADORES SECUNDÁRIOS DOS SUBPROJETOS 

 

 

LPRC

Livros

.Humberto e a 
Macieira

.A árvore 
generosa

LAT

Músicas

.O homem do leme-Xutos

.Canoa-Carlos do Carmo

.Povo que lavas no rio Amália, Dulce 
Pontes e António Variações

.Sou como um rio-Delfins

LSJO

Filmes

Fantasma  da Ópera

O Homem da máscara de ferro

Máscaras de veneza

Poesia

A máscara de Fernando Pessoa

                ATIVADORES SECUNDÁRIOS 
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AÇÔES INTEGRADAS 

 

 

Este projeto contará com a colaboração dos elementos do Projeto “Está na hora da Leitura” 

da CMM. 

 

 

 1º  

Momento 

2º  

Momento 

3º  

Momento 

4º  

Momento 

5º  

Momento 

6 º 

Momento 

 

LPRC 

Árvore 

 

 

História 

Ativadora 

principal 

 

Construção 

do Grande 

Livro da 

Árvore 

Exposição 

Capela 

 

Plantação de 

cinco 

árvores, 

uma em 

cada 

estabelecim

ento 

 

Clube de 

pequenos 

narradores 

Charlot 

LPRC 

 

Aula de Yoga para 

idosos 

(Entre o céu e a 

terra) 

 

Performance  

Final 

 

LAT 

Barco 

 

 

História 

Ativadora 

principal 

 

 

Construção 

do Grande 

livro do Barco 

Exposição 

Capela 

 

Viagem no 

Varino 

Para os três 

estabelecim

entos de 

idosos 

 

Clube de 

pequenos 

narradores 

Varino 

LPRC 

 

Aula de Yoga para 

idosos 

(Partir e chegar ao 

Cais) 

 

Performance 

 Final 

 

LSJO 

Máscara

 

 

História 

Ativadora 

principal 

 

 

 

Construção 

do Grande 

Livro da 

Máscara 

Exposição 

Capela 

 

Ida ao 

teatro, para 

os três 

estabelecim

entos de 

idosos 

 

Clube de 

pequenos 

narradores 

Charlot 

LPRC 

 

Aula de Yoga para 

idosos 

(Para além da 

aparência) 

 

 

Performance  

Final 
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PROJETO C 

 

A complexificação da sociedade atual exige uma constante atualização de conhecimentos e uma cada 

vez maior capacidade de adaptação, de fazer face e de mudança. 

Para harmonizar esta exigência, a formação profissional apresenta-se como um forte instrumento de 

gestão, de uma importância estratégica cada vez maior. Por isso, iniciativas de aperfeiçoamento 

profissionais dos recursos humanos fazem toda a diferença, na orientação das práticas quotidianas 

Institucionais. 

Fatores de ordem pessoal e social, agravam o stress e favorecem a indisponibilidade para uma relação 

de qualidade, indispensável ao bem-estar dos nossos utentes. A consciência desta realidade traduz-se 

numa preocupação permanente em assegurar, através da formação, essa qualidade.    

Tentaremos conjugar as necessidades dos nossos trabalhadores com os nossos recursos disponíveis 

para assegurar formação. Surge assim o projeto C.  

A partir de um poema que exalta as características positivas e não paternalistas do cuidador, são 

escolhidas três palavras-chave para abrir e desenvolver o projeto de formação:  

Construir, num contexto de ação, de implicação e de organização dos procedimentos não só nem 

essencialmente numa perspetiva técnica do saber fazer, mas fundamentalmente numa dinâmica de 

compreensão da importância do papel do cuidador e do sentido para a intervenção.  

Cuidar num contexto de compaixão e de atenção focalizada, desfazendo ideias pré concebidas sobre os 

utentes e suas famílias. Cuidar no sentido de fortalecer, de oferecer segurança, de apoiar e incentivar a 

autonomia possível. 

Comunicar num contexto de escuta ativa, de empatia, de compreensão da comunicação não-verbal e 

da oferta da disponibilidade. 

O projeto C baseia-se na concentração de esforços e cooperação dos nossos técnicos para assegurar 

uma supervisão mais efetiva e um conjunto de ações focalizadas na humanização. Na área da saúde, o 

projeto C prevê a realização de umas jornadas de saúde, dirigidas aos nossos cuidadores quer de ERPI 

Centro de Dia e SAD. Todas as ações, Todas as ações serão transversais aos nossos estabelecimentos.  
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APOIO SOCIAL À PESSOA IDOSA 
 

LAR (ERPI) CENTRO DE DIA E SAD PEDRO RODRIGUES COSTA 

Inaugurado a 18 de Março de 1976 

 

 

Um ancião é uma grande árvore que, já não tendo nem frutos nem folhas, 

ainda está presa á terra. 

Voltaire 

O Lar Pedro Rodrigues Costa tem, ao longo da sua longa história de “apoio ao próximo”, assistido à 

alteração de mentalidades, maneiras de trabalhar, formas de organização e necessidades da população 

alvo das diversas estruturas, estando em permanente adaptação a novas realidades. 

Com necessidades de intervenções ao nível do seu edificado, mantem-se como objetivo para este a 

continuação das melhorias estruturais que foram já iniciadas, nomeadamente no que respeita às 

instalações sanitárias, quartos e enfermarias. Pretende-se com este trabalho incrementar melhorias nas 

condições de vida dos nossos utentes, com maior incidência nas acessibilidades e infraestruturas 

adaptadas, mas também nas condições de trabalho dos nossos colaboradores. 

A massa humana que constitui este equipamento, não está só ligada aos nossos utentes, mas também 

a todos os trabalhadores que, diariamente, promovem práticas que se pretendem cada vez mais 

humanizadas. Neste sentido, mantemos a preocupação no investimento na formação do nosso pessoal, 

como via de contribuição para a concretização da constante melhoria dos serviços.  

Dando continuidade ao trabalho já iniciado, mas onde ainda muito há a fazer, pretende-se manter o 

reforço do conteúdo organizativo de todas as Respostas Socias, através da definição de procedimentos 

internos que visem a facilitação da homogeneização dos cuidados prestados aos nossos utentes. 

 

A Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) 

O aperfeiçoamento constante das práticas desenvolvidas em ERPI, é uma preocupação permanente, 

pois pretendemos manter-nos focados na melhoria do bem-estar e da qualidade de vida dos nossos 

utentes. 

Mantendo a ação já iniciada, temos por objetivo dar continuidade ao trabalho desenvolvido até aqui, 

mantendo a constante clarificação de procedimentos, diminuindo a incidência de algumas práticas 

consideradas menos assertivas e potenciando comportamentos e formas de interação que conduzam a 

uma melhor qualidade dos serviços que prestamos. 

http://www.citador.pt/frases/citacoes/a/voltaire-pseud-de-francoismarie-arouet
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O Centro de Dia (CDIA) 

Mantendo os objetivos anteriormente definidos no sentido de podermos elevar o padrão de cuidados 

que temos tido para os nossos utentes, mantém-se a aposta deste serviço na gestão consolidada das 

atividades socioculturais e recreativas que a este serviço possam estar associadas. 

O Plano de Atividades definido, mantém a sua perspetiva de definição, manutenção e melhoria dos 

cuidados prestados nesta resposta social que se pretende cada vez mais voltada para a dinamização de 

ateliers diversos que procuram a ocupação de tempos livres, mas também a manutenção e 

desenvolvimento de competências das pessoas idosas que temos a cargo. 

 

O Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) 

Consideramos de extrema importância a consolidação de um serviço abrangente e qualitativamente 

diferenciado. Esta aposta centra-se no incremento de cuidados humanizados, mas também 

diversificados a fim de responder às necessidades dos idosos que optam por se manter na sua 

residência. 

As Respostas Sociais descritas têm, na nossa organização, outros setores transversais, ligados a todas 

elas, que contribuem de forma decisiva para a qualidade dos serviços que prestamos. 

Estes serviços transversais, como o são a Saúde e a Animação, são também eles merecedores de 

atenção especial, em função da importância que assumem no dia-a-dia deste Estabelecimento: 

 

A Saúde 

É nesta área que desenvolvem a sua ação, técnicos superiores qualificados, como 1 médico, 2 

enfermeiros e 1 técnico de reabilitação. Sendo um setor delicado, pretende-se ao longo do ano de 2017, 

uma melhoria constante dos serviços prestados pelo pessoal técnico e não técnico que aqui desenvolve 

a sua ação. 

Assim, perspetiva-se a alteração de alguns procedimentos, com vista à otimização dos serviços 

prestados. Para além desta, prevê-se a consolidação de uma dinâmica formativa que possa trazer mais-

valias não só aos técnicos que aqui trabalham, mas também a todo o pessoal auxiliar que com eles 

articula. 

Prevê-se para 20017, a aplicação do Regulamento de Saúde, já revisto e atualizado, bem como a 

dinamização de umas jornadas de saúde, momentos formativos dirigidos aos nossos auxiliares e 

monitorizados pela nossa equipa de saúde. 
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A Animação 

A Animação Sociocultural e Recreativa é desenvolvida, no Lar Pedro Rodrigues Costa, por auxiliares 

ligados a esta área. 

Não obstante existem alguns técnicos que nos ajudam a desenvolver ações mais específicas. Tratando-

se de técnicos externos à instituição, são uma mais-valia no alcance de alguns dos objetivos a que nos 

propomos. No entanto, somos conduzidos a delinear a nossa ação em função do conhecimento que 

detemos nesta área. 

O já referido projeto Vamos a ver, (transversal aos três estabelecimentos), assumirá no LPRCosta o Sub 

projeto “A Árvore”  

A árvore representa a “Grande Mãe” e possui uma figuração simbólica com significados muito diversos 

em diferentes culturas. 

O simbolismo mais conhecido da árvore é de símbolo da vida, representando a perpétua evolução, 

sempre em ascensão vertical, subindo em direção ao céu. 

A árvore é simbolo da família, através da árvore genealógica, do Natal, através do pinheiro, da 

espiritualidade através da árvore da Vida. A árvore (generosa para o homem), enquanto tema/título 

para o subprojeto, nasce da ideia de explorar criativamente, uma árvore que existe no salão do LPRCosta 

e que se veste e reveste em cada estação ou festa, de novas “folhas”ou “frutos”. A árvore será o mote 

para a construção do Grande livro da àrvore, que explora os aspetos plástiucos do tema, bem como o 

registo da exploração verbal que decorre das “conversas” dinamizadas ao longo das diversas sessões 

com os utentes.Procurando manter a visibilidade do trabalho que se desenvolve no Lar Pedro Rodrigues 

Costa e tentando integrar as atividades abaixo descriminadas no projeto referido, salientamos que os 

ambientes serão criados a partir da temática já referida.. Assim, salientamos:  

Março 

 A semana Comemorativa do Aniversário do Lar, tendo como base para a criação do ambiente o 

tema “A árvore” do projeto “ vamos a ver…” (de 13 a 18 de Março) 

 O Almoço de Familiares (18 de Março) 

 

Maio 

 A participação na Feira da Saúde (mês de Maio – data a confirmar) Participação na Feira de 

projetos educativos em data a determinar 

 A participação na Feira Medieval de Alhos Vedros (de 26 a 28 de Maio – a confirmar) 

 

Junho 

 Participação na Caminhada pelo Coração (1ª quinzena, data a determinar) 

 O Picnic com a presença de familiares (3 de Junho – a confirmar) 
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 O Arraial de Santos Populares (16 de Junho) com apresentação da marcha, cujos padrinhos 

levarão no estandarte, uma alusão ao símbolo da árvore 

 

Julho 

 A participação nas Festas de Alhos Vedros por via da exposição de fim de ano letivo do Charlot 

e Varino. (de 27 a 31 de Julho – a confirmar), 

 

Outubro 

 A participação nas atividades do Mês do Idoso (mês de Outubro – datas a confirmar) 

 O Baile de Bruxas (31 de Outubro), integrado na temática das máscaras do Projeto “Vamos a 

ver…” 

 

Novembro 

 A Noite de Fados (10 de Novembro – a confirmar) 

 

Dezembro 

 A Festa de Natal (mês de dezembro - data a confirmar) 

 O Jantar de Familiares (15 de Dezembro) 

 

Este Plano de Atividades, para além de integrar as atividades ligadas à resposta social de Centro de Dia, 

tem também por objetivo, envolver as atividades ligadas às respostas sociais de ERPI e SAD. Os ateliers 

da caminhada, da organização de festas atividades e passeios, e de trapologia ou trapitos, para além 

de desenvolverem atividade no âmbito do objetivo para que foram criados, servem de suporte (no que 

diz respeito a recolha de elementos da natureza, criação de cenários ou ambientes e aplicações 

plásticas) ao projeto vamos a ver.  

Como iniciado no ano anterior, pretende-se dinamizar um encontro trimestral (em datas a definir) com 

os Animadores da Instituição em conjunto com as Diretoras Técnicas e DSAU a fim de ser possível a 

organização conjunta de algumas atividades transversais aos três Estabelecimentos de apoio social a 

idosos. 

  

Os Familiares 

Tendo em conta a importância que as famílias dos nossos utentes assumem na construção e 

manutenção do seu bem-estar, pretende-se manter uma relação estreita com os familiares dos nossos 

utentes, através de diversos canais de comunicação, como o são: 

 O contacto permanente entre a Direção do Lar e os Familiares e Utentes, por via presencial, 

telefónica e/ou e-mail; 

 A manutenção do atendimento semanal aos familiares dos utentes das diversas respostas 

sociais; 

 Os convívios de familiares que se preveem semestrais. 
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A Comunidade 

Pretende-se continuar a manter uma estreita ligação à comunidade através de ações diversas, como o 

são: 

 O atendimento comunitário que se faz com periodicidade semanal; 

 O desenvolvimento de folhetos informativos da ação desenvolvida no Lar, nas diferentes 

Respostas Sociais; 

 A participação em atividades comunitárias como o são as diferentes festas e romarias que 

ocorrem ao longo do ano; 

 A promoção de eventos direcionados à Comunidade de forma a integrar o Lar na vida social 

ativa da comunidade local; 

 

Parceiros 

Pretende-se consolidar as diversas parcerias existentes no desenvolvimento de toda a ação anual. 

Considera-se ainda de suma importância a procura de abertura do Lar Pedro Rodrigues Costa a novos 

parceiros, com os quais possamos contar para a criação de novas possibilidades de trabalho e para 

quem também nós possamos ser uma mais-valia. 

É desta forma que pretendemos que, durante o ano de 2017, o Lar continue a crescer e a evoluir no 

sentido da dignificação dos serviços que presta e na humanização dos cuidados àqueles que diariamente 

apoia. 

 

 

LAR, (ERPI), CENTRO DE DIA E SAD ABRIGO DO TEJO 

Inaugurado a 31 de Julho de 1988 

O primeiro passo e o mais importante para prevenir abusos contra o idoso é 

reconhecer que ninguém, qualquer que seja a idade, deve sofrer violência, 

comportamento abusivo, humilhação ou negligência 

      Cora Coralina 

Os estereótipos do envelhecimento ainda cruzam caminhos que remetem a velhice para 

abordagens centradas nas doenças e dependência de terceiros, sendo as práticas, pouco 

focadas na pessoa mais velha enquanto responsável e promotora da sua qualidade de vida.  
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Cabe-nos a nós, olhar para a temática da velhice de forma mais cuidada e atenta, para que os 

nossos utentes se sintam centrados em si, com plano de cuidados individualizados e projetos 

de vida, onde as nossas atividades e preocupações, sejam pensadas com aqueles para quem 

orientamos o nosso dia-a-dia. É necessário “desmontar” as resistências causadas pelos mitos e 

preconceitos da sociedade, relativos à temática do envelhecimento, por forma a, que estes 

tipos de estabelecimentos consigam ser entendidos como uma resposta adequada e necessária 

para manter o bem-estar e qualidade de vida dos utentes. 

Sem dúvida que as equipas são o ponto fulcral para desmitificar estes preconceitos, por forma 

a que o envelhecimento não seja reduzido a perdas progressivas das capacidades e fragilidades. 

Assim, cabe às equipas procurar outras formas de “sentir e pensar” a velhice, através do “cuidar 

e humanizar”. 

O Lar Abrigo do Tejo, “abriga-se” junto ao rio, facilitando o bem-estar no exterior e 

promovendo as caminhadas, mesmo dos utentes com mobilidade reduzida. 

Tem ao seu cuidado três respostas sociais, Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) 

Centro de Dia e Apoio Domiciliário (SAD). No conjunto das respostas, conseguimos dá apoio a 

135 utentes (60 em ERPI, 25 em Centro de Dia e 50 em Apoio Domiciliário), para além das suas 

famílias. Este cuidar, só é possível através da integração e articulação das equipas que 

trabalham connosco, e que diariamente vivem a velhice com dignidade e humanização. 

Desta forma, entende-se que a orientação e organização de trabalho, tem de existir baseada 

na concentração nos objetivos a que nos propomos, sendo a supervisão e formação, dois focos 

a ter em atenção durante o ano de 2017. 

Com base nesta visão, temos como propósitos: 

1) Formação – dividida em 4 momentos e partilhada entre todos os Estabelecimentos  

2) Concretização de reuniões formativas, cuja temática será de acordo com as supervisões 
efetuadas; 

3) Continuação da construção do Manual de Acolhimento dos Trabalhadores; 

4) Aplicação do Regulamento Saúde de acordo com a revisão efetuada em 2016; 

5) Revisão, reorganização e aplicação do Plano de turnos; 
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6) Supervisão semanal tendente à construção de um Manual de Procedimentos;  

7) Construção do Manual de Procedimentos; 

8) Aplicação do Manual de Acolhimento dos Utentes; 

9) Aplicação do Livro do Utente no Serviço de Apoio Domiciliário (SAD); 

10) Definição das funções da Ajudante Enfermaria; 

11) Definição das funções do Ajudante de lar afeto à animação; 

 

Estrutura Residencial para Idosos (ERPI) 

 

Quando falamos de ERPI, englobamos todos os setores que estão envolvidos na dinâmica diária 

do Estabelecimento. 

Falamos em categorias e setores profissionais para além das Ajudantes de lar, como são os 

setores da cozinha, limpeza e lavandaria.  

Assim, propomos momentos de “reuniões formativas” (Projeto C) para todas as respostas 

sociais e setores, onde temáticas como humanização de serviços, cuidados individuais e boas 

práticas, farão parte dos objetivos específicos das reuniões. 

Desta forma, parece-nos pertinente esclarecer a diferença entre os dois tipos de reunião a que 

nos propomos: 

1) Reunião de Serviços – Conteúdos que se prendem com a organização diária e dinâmicas de serviços;  

1.1. Reuniões trimestrais com as Ajudantes de Lar, Ajudante de Lar afeta à Animação e 

Ajudante de Enfermaria; 

1.2. Reuniões trimestrais com os setores de cozinha, lavandaria e limpeza; 

1.3. Encontros para planeamento de turnos e reforço dos procedimentos em cada setor. 

2) Reunião Formativa - Levantamento de questões que remetem para a sensibilização e 

regulamentação de alguns princípios, conceitos e valores. 
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2.1. Formação prévia com confronto de práticas e discussão das mesmas; 

2.2. Encontros por turnos com as Ajudantes de Lar; 

2.3. Acompanhamento, supervisão e avaliação dos turnos das Ajudantes de Lar; 

2.4. Acompanhamento, supervisão e avaliação dos turnos dos setores de cozinha, 

lavandaria e limpeza. 

Com base neste tipo de orientação, pretendemos aumentar a consciencialização de todos os 

setores, quer na aplicação de boas práticas, quer na atitude do “cuidar” das tarefas que lhes 

são destinadas. 

No seguimento e cumprimento destas reuniões terá inicio a construção do Manual de 

Procedimentos, instrumento orientador das boas práticas e planos de trabalho. Numa primeira 

fase, o Manual será orientado para as Ajudantes de Lar e Centro de Dia, seguindo-se as 

Ajudantes Familiares e restantes setores. 

A construção deste Manual irá implicar uma supervisão semanal, com levantamento de todas 

as práticas exercidas, tarefas, funções, articulação e planeamentos, para que os procedimentos 

sejam esclarecedores, mediante a dinâmica exercida no Estabelecimento.  

Para além deste Manual, prevemos também o Manual de Acolhimento do trabalhador, 

inserido na potencialidade de boas práticas, uma vez que será entregue ao “novo trabalhador” 

para que, por um lado, este não tenha dúvidas sobre as suas funções e planos de trabalho e 

por outro, que seja garantida a continuação da qualidade de serviço no Estabelecimento. 

Prevemos também a construção e aplicação do Manual de Acolhimento do utente, que irá 

promover e facilitar a integração do “novo utente” na Estrutura Residencial. Em conformidade 

com este Manual, iremos manter o acolhimento através de um grupo constituído por utentes 

e trabalhadores. 

Não nos podemos esquecer que a adaptação do utente está inter-relacionada com o plano de 

cuidados individualizado que elaboramos aquando a admissão do utente, o que prevê 

articularmos atividades e domínios que possam ir ao encontro de alguns processos 
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orientadores da sua vida quotidiana. Em caso de dependência, será o familiar a dar a conhecer 

quais os indicadores para o bem-estar do seu familiar. 

Dos dados obtidos, é elaborado um relatório para as Ajudantes de Lar e setores da saúde e 

animação, de forma a haver uma informação articulada e multidisciplinar. 

 

Animação 

Pretende-se a recuperação de um espaço de leitura, através da reorganização da Biblioteca, o 

que implica uma organização e registo do tipo de livros já existentes no Lar. Este processo irá 

contar com a ajuda de alguns utentes que apreciam esse tipo de ocupação. Falemos então das 

fases previstas para a concretização da ação: 

1) Análise da tipologia de livros; 

2) Organização dos livros consoante a sua tipologia; 

3) Registo dos livros; 

4) Identificação dos livros; 

5) Organização de espaço para leitura 

 

No âmbito do Projeto Vamos a ver,.. o subprojecto que cabe ao LAT desenvolver denomina-se “O 

BARCO”. 

O barco é o símbolo da travessia da vida e da morte. Representa a viagem cumprida ao longo da vida, 

ou a travessia que leva a alma dos mortos para um outro mundo. Em oposição, o barco também significa 

a travessia em direção à vida, ao nascimento. Num sentido mais genérico, o barco significa proteção e 

segurança. 

O barco, enquanto tema/título para o subprojeto, nasce da relação privilegiada que o Lar Abrigo do Tejo 

tem com o rio que lhe deu o nome. 

 O Barco, será o mote para a construção do Grande livro do barco, que explora os aspetos plásticos do 

tema, bem como o registo da exploração verbal que decorre das “conversas” dinamizadas ao longo das 

diversas sessões com os utentes. 
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As atividades do projeto, (que contam como parceiro preferencial a CMM, através do projeto Está na 

hora da leitura) desenvolvidas ao longo do ano, terminarão no dia 29 de Novembro numa apresentação 

pública de uma performance criativa, realizada pelo conjunto dos três estabelecimentos de apoio às 

pessoas idosas. Relativamente à construção do Grande livro dos barcos, este será criado em sessões de 

escrita, leitura e exploração plástica, e será mostrado na exposição da Capela da SCMAV por ocasião 

das festas de Alhos Vedros. 

As atividades de projeto serão expostas em placard para o efeito no LAT. 

Assim, o resto das atividades habituais serão desenvolvidas num ambiente de mar e Tejo, 

criando assim uma ligação ao projeto.  

 

Os ateliers, já habituais serão 

 

TIC 

O Nosso Bar 

 “Cantares populares do LAT” 

“Sabores caseiros dos Avós” 

“Movimento sénior e Hidroginástica” (Projeto em Parceria com a CMM) 

 “Todos a jogar” 

“Vamos ao mercado” 

“Artes de lavores e têxteis” 

“Matiné” 

“Artes Plásticas” 

“Para Lá da Moita” 

 

 
As atividades previstas 
 

Janeiro 
04 Passeio ao Fórum Montijo 

11 Participação dos Alunos da Escola Técnica Profissional da Moita na Janeiras 

18 Exposição no Posto de turismos na Moita 

25 Visita aos Bombeiros Voluntários da Moita 
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Fevereiro 
08 Baile de Carnaval 

15 Passeio pela zona Ribeirinha de Alcochete 

22 Exposição no fórum José Manuel Figueiredo 

 

Março  
08 Passeio pela zona Ribeirinha do Montijo 

15 Visita ao Varino da SCM AV l 

22 Visita à Biblioteca Bento de Jesus Caraça na Moita 

 

Abril  
05 Passeio à Vila Franca de Xira 
12 Visita à Biblioteca do Vale da Amoreira 

19 Passeio pela lota de Setúbal 

25 Desfile da Liberdade, 25 de Abril 

26 Passeio ao Freeport  
 

Maio 
03 Passeio a Évora 

10 Passeio ao Rosário 

17 Passeio pela zona Ribeirinha do Barreiro  

24 Passeio ao parque Zeca Afonso da Baixa da Banheira 

 

Junho  
07 Passeio ao Fluviário de Mora 

14 Passeio ao Rosário 

21 Passeio ao Freeport 

28 Picnic na Comenda 

     Comemoração Santos Populares  
 

Julho  
05 Passeio pela zona Ribeirinha de Alcochete 

12 Passeio ao Parque das Nações em Lisboa 

19 Passeio à Serra de Sintra 

26 Passeio à Serra da Arrábida 

 

Setembro  
Data a designar – Tasquinhas LAT, nas festas em Honra de Nossa Senhora do Rosário 

13 Visita ao Estaleiro Naval em Sarilhos Pequenos 

20 Piquenique na praia do Rosário  

27 Visita à Biblioteca do Vale da Amoreira  
 

Outubro 
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04 Piquenique na praia do Rosário 

18 Passeio ao Fórum Montijo 

25 Visita à Biblioteca do Vale da Amoreira 
 

Novembro  
01 Visita ao UCCI da SCM AV 

08 Visita à Biblioteca Bento de Jesus Caraça na Moita 

15 Dia de São Martinho no lar Abrigo do Tejo com tarde de Fados  

22 Visita ao Fórum do Montijo  

30 Passeio Pela Vila de Alcochete 
 

Dezembro 
06 Decoração de Natal no Lar Abrigo do Tejo 

13Elaboração das ofertas para a Festa de Natal 

20 Almoço de Natal com os utentes e familiares 

23 Festa de Natal no Lar Abrigo do Tejo  

 
 

Saúde 

O setor da saúde, conta com a articulação entre das Ajudantes de Lar e Centro de Dia com o 

Médico, Enfermeiros e Ajudante de Enfermaria. Para além da articulação evidente entre estas 

categorias profissionais, surgem as tarefas constantes, tais como: consultas médicas, cuidados 

de enfermagem, medicação, exames médicos, situações de rotina, gestão de material para a 

higiene e cuidados de imagem, requisição e registo de fraldas para os utentes, entre outros. 

A enfermagem continua a permanecer 4 horas por dia, de segunda a sexta-feira. Mantém, na 

fase de admissão do utente, a aplicação de questionários e testes de avaliação física e cognitiva. 

Estes instrumentos completam o processo do utente na área da saúde. 

Conforme foi mencionado, uma das preocupações constantes para este setor, é a formação. 

Esta será efetuada pelos enfermeiros da Santa Casa da Misericórdia de Alhos Vedros para todos 

os trabalhadores, com maior incidência naqueles que têm relação direta com o utente. 

Esta formação, inserida no Projeto C (Construir, Cuidar, Comunicar) será adequada às 

necessidades sentidas diariamente, cujos aspetos devem harmonizar-se com:  
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- Promover um envelhecimento ativo (através da informação sobre a importância da 

estimulação das funções cognitivas, nutrição, hidratação, alimentação, gestão do ritmo sono-

vigília); 

- Adequar os cuidados às necessidades das pessoas idosas; 

- Orientar os prestadores de cuidados (abordagem sobre as patologias mais frequentes; 

humanização de serviços; envelhecimento enquanto fase natural do ciclo de vida; adequação 

de ajudas técnicas; a importância das mobilizações e transferência). 

Para além desta valia, temos como objetivo a aplicação das funções das Ajudante de 

Enfermaria, cuja construção foi iniciada em 2016, e mereceu várias discussões entre os setores 

de todos os Estabelecimentos para homogeneizar funções e, consequentemente, 

procedimentos, nesta categoria. 

Outra vantagem será a atualização do Regulamento de Saúde, já revisto e estudado em 2016, 

pelos Técnicos de Saúde deste e dos outros Estabelecimentos.  

 

Resposta Social - Centro de Dia 

Este tipo de resposta social surge como uma oportunidade para os utentes e familiares em que 

a ERPI ainda não é uma hipótese a considerar. Se antes, os utentes do Centro de Dia, não 

necessitavam dos serviços de higiene pessoal e medicação, atualmente verificamos que esta 

resposta é solicitada para todas as necessidades básicas do utente, uma vez que a autonomia 

é cada vez mais reduzida. 

Sendo uma resposta social que funciona de Segunda a Sexta (incluindo feriados) das 08.00h às 

20.00h, não deixa a descoberto os utentes que vivem sozinhos ou têm um suporte social mais 

frágil, assegurando nesses casos a refeição no domicílio.  

Em conformidade com a categoria de Ajudantes de Lar planeamos também as reuniões de 

serviço e formativas para esta resposta social. Desta forma, seguem-se os objetivos previstos: 

- Reunião de Serviços (Conteúdos que se prendem com a organização diária e dinâmicas de 

serviços) com uma regularidade mensal;  
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- Reunião Formativa (Levantamento de questões que remetem para a sensibilização e 

regulamentação de alguns princípios, conceitos e valores) com confronto de práticas e 

discussão das mesmas; Acompanhamento, supervisão e avaliação dos turnos das Ajudantes de 

Lar e Centro de Dia; 

- Formação às Ajudantes de Lar e Centro de Dia (já referida na ERPI) e incluída no Projeto C; 

É de sublinhar o facto desta resposta social, não se diferenciar muito, em termos de prestação 

de serviços da resposta social de ERPPI, pelo que fará sentido a aplicação dos Manuais para 

Acolhimento do trabalhador e dos Procedimentos. 

Seguem-se as atividades orientadas por esta resposta social: 

 “Artes de lavores e têxteis” 
 

Esta atividade é frequentada pelas utentes que criam trabalhos feitos em croché, 
arraiolos, ponto de cruz, tapetes, malas de trapilho e arranjos de roupa. 

 

“Eu caminho, tu caminhas, ele caminha...” 

Realização de pequenas caminhadas com os utentes dependentes e autónomos. Estes 
percursos são feitos na ciclovia junto ao rio ou, quando as condições climáticas não o 
permitem, dentro do Lar.  

“Bem-estar” 

Atelier que promove o aumento da autoestima e imagem do utente, concretizado no 
espaço destinado ao barbeiro e cabeleireiro. Durante este atelier, prestamos aos nossos 
utentes os serviços de manicura, pedicura, depilação e hidratação do rosto (Atelier 
também existente na resposta de Lar). 

Parece-nos importante reforçar que, existe um cruzamento entre os atelieres aqui definidos e 

aqueles que foram delineados na ERPI, até porque a população que frequenta estes ateliers, 

não é constituída apenas pelos utentes de centro de Dia, mas também pelos utentes da 

resposta social de Lar. 

 

Resposta Social - Serviço de Apoio domiciliário (SAD) 

O Serviço de Apoio Domiciliário funciona todos os dias da semana (incluindo fim de semana e 

feriados) das 07h30 às 23h30. 
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A população mudou. De facto, existem utentes que vivem sozinhos, e outros que estão 

dependentes dos seus cuidadores, também eles, na maioria das vezes, com idade avançadas 

Se antes tínhamos um serviço em que a maioria das higienes eram feitas durante o turno da 

manhã, atualmente conseguimos ter respostas para 6 períodos: manhã, hora do almoço, início 

da tarde, final da tarde, hora do jantar e apoio noturno. Para além das higienes, temos também 

a mais-valia de a alimentação ser transportada em dois períodos – almoço e jantar. Esta é uma 

vantagem que permite, por um lado que as refeições sejam diferenciadas, e por outro 

proporciona ao utente mais um momento na companhia das Ajudantes Familiares.  

Desta forma, conseguimos melhorar o serviço respondendo de forma contínua e eficaz às 

necessidades da população que nos procura. 

  

Compreende-se que para avaliar as situações mais prementes que vão surgindo, teremos de 

ter em conta alguns princípios de ação, tais como: 

- Estado clinico do utente; 

- Suporte familiar; 

- Idade do cuidador; 

 - Estado de saúde do cuidador 

Esta resposta social depende da componente familiar, pois é intrínseca aos tempos da família. 

Este é um dos motivos pelos quais é feita uma visita domiciliária, que por um lado, permite a 

concretização do plano individual do utente e por outro, tem tido o efeito de auxiliar a família 

ou outros cuidadores, em situações que lhes possa transmitir insegurança ou fragilidades. 

Lembramos também que serviços básicos como alimentação, higienes, pessoal e habitacional, 

e tratamento de roupa, são os mais procurados, uma vez que a família tenta ajustar as suas 

necessidades “físicas” às disponibilidades económicas. Todavia, temos também os serviços 

extras como, acompanhamento nas refeições, Apoio Psicossocial, Manicura e Pedicura, 

Vigilância e Apoio Noturno, Acompanhamentos ao exterior e disponibilização de Ajudas 

Técnicas, entre outros.  

Estes últimos serviços, embora estejam disponíveis para todos os utentes, são pontuais, 

consoante o tipo de serviço, saúde do utente e saúde do cuidador informal. 
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O Apoio Domiciliário já tem implementado o Manual de Acolhimento do trabalhador, sendo 

que o Livro do Utente já se encontra construído, pelo que será aplicado no início de 2017. 

Este livro irá ficar no domicílio de cada utente, onde numa primeira fase ficarão registados os 

serviços contratualizados e posteriormente será efetuada, pelas Ajudantes Familiares, o registo 

diário desses serviços. Para além destes registos, temos também a mais-valia das Informações 

de serviço, que acabam por ser uma forma de comunicação entre a Instituição e os familiares 

ou outros cuidadores do utente.  

Desta forma, iremos reforçar o bem-estar do utente e tranquilizar as famílias em relação à 

comunicação sobre os aspetos mais significativos e relevantes. 

 A Formação, Projeto C, será outra das mais-valias para o Apoio Domiciliário. Inserida no 

âmbito da Formação já identificada, será dividida em 4 momentos e partilhada entre todos os 

Estabelecimentos. 

Pretendemos continuar com: 

- Reuniões de serviços e formativas, cujas temáticas, estarão de acordo com as supervisões 

efetuadas; 

- Reuniões mensais para abordar assuntos relacionados com o funcionamento do serviço; 

- Supervisão e acompanhamento nos domicílios dos utentes; 

- Articulação com o Projeto Comunitário BAT, através do empréstimo de ajudas técnicas (camas 

articuladas, andarilhos, colchões e almofadas anti escaras, canadianas, entre outros) e ECO-

LAR (atua em casos críticos e de risco para a saúde pública). 

 

Parcerias e Envolvimento do LAT em Projetos Comunitários 

O envolvimento com os parceiros é para nós uma mais-valia, na articulação, envolvimento e 

resolução de situações e concretização de trabalho. Para tal, iremos continuar a contar com os 

nossos parceiros, nomeadamente: 
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Câmara Municipal da Moita (Projeto Movimento Sénior e hidroginástica) e (Projeto “Está na 

hora da leitura”); Centro de Saúde da Moita; Junta de Freguesia da Moita (Projeto “Para Lá da 

Moita”); GNR e Lar da Nossa Sra. Da Boa Viagem (Projeto “Em Redor de uma Mesa de Jogos”). 

Em suma, apresentamos um quadro que esclarece os objetivos principais de cada resposta 

social e setores: 

Objetivos ERPI Centro 
Dia 

SAD Outros 
setores 

Utente
ERPI 

Utente
SAD 

Formação ● ● ● ●   
Reuniões Serviço e Formativas ● ● ● ●   
Manual Acolhimento do Trabalhador ●      
Manual de Acolhimento do Utente     ●  
Livro do Utente      ● 
Regulamento Saúde ● ●     
Plano Turnos ● ● ● ●   
Funções Ajudante Enfermaria ●      
Funções Ajudante afeto à Animação ●      
Supervisão Semanal ● ● ●    
Manual Procedimentos ● ●     

 

 

 

 

 

LAR (ERPI) CENTRO DE DIA e SAD S. JOSÉ OPERÁRIO 

Inaugurado a 29 de Janeiro de 2005 

“Não importa se a estação do ano muda… 

Se o século vira, se o milênio é outro. 

Se a idade aumenta… 

Conserva a vontade de viver, 

Não se chega a parte alguma sem ela.” 

Fernando Pessoa 
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Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário 

 “S. José Operário” 

O Lar S. José Operário inaugurado a 29 de janeiro de 2005 no conjunto das três Respostas 

Sociais que tem implementadas, presta apoio a 60 utentes em Resposta Social de ERPI, 20 

utentes em Resposta Social de Centro de Dia e 20 utentes em Resposta Social de Apoio 

Domiciliário. 

Verificando-se que, de ano para ano, presenciamos uma cada vez maior dependência dos 

“nossos” utentes, quer aqueles mais antigos quer dos que mais recentemente se juntaram a 

nós, temos e pretendemos que a humanização do cuidar (que tanto focámos no decorrer do 

ano anterior) continue a ser o foco principal para o ano de 2017, abordando o utente enquanto 

pessoa, enquanto individuo. 

Esta é uma tarefa contínua e não pode deixar de ser focada em todas as áreas e setores que 

fazem parte do conjunto do Estabelecimento. Assim o seguinte plano de ação para o ano de 

2017, irá focar, para além da usual calendarização de atividades que irão decorrer ao longo do 

ano, algumas considerações gerais, respeitantes a cada uma das Respostas Sociais e dos setores 

que existem no equipamento, assim como uma planificação de um trabalho já iniciado em 

termos de ações formativas, que se prendem, com as práticas diárias de cuidar. 

O trabalho acima mencionado prende-se com soluções que permitem melhorar os serviços que 

prestamos, facilitando um melhor cuidado dos nossos utentes, com bases assente nas boas 

práticas, através de manuais de procedimentos. 

Falamos assim: 

 No Manual de Acolhimento dos Trabalhadores (que se encontra em fase de 

elaboração); 

  No Manual de Acolhimento do Utente (já elaborado) e que se pretende iniciar a 

distribuição no início do próximo ano; 

 No Manual de Procedimentos de Boas Práticas; 

 No Manual de Procedimentos em situações de emergência; 
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 Na definição das funções da Ajudante de Enfermaria; 

 Na definição e uniformização das funções dos Animadores e/ou Aj. Lar e Centro de 

Dia afetos à animação; 

  No melhoramento e continuação do Plano Individual de Cuidados do Utente (já 

aplicado no decorrer de 2016): 

 No melhoramento do Plano de Turnos (planificação de trabalho das Ajudantes de Lar e 

Centro de Dia) 

 Numa revisão e atualização do Regulamento de Saúde. 

Pretende-se assim, investir nestes instrumentos, de forma, a que estes contribuam para um 

aumento da nossa capacidade de intervenção.   

Não queremos deixar aqui de referir a importância do continuar a estimular, entre todos os 

utentes, trabalhadores de todos os setores e familiares, um espirito de respeito, bem-estar, 

cordialidade e entre ajuda. 

Saliento ainda o Plano de Formação para 2017, (Projeto C) sob a forma de sensibilização para 

as boas práticas/procedimentos, e nas quais contaremos com o envolvimento das equipas de 

saúde nomeadamente enfermeiros (as) das Diretoras Técnicas dos três Lares da nossa 

Instituição e da DSAU. 

Assim como não queremos deixar de referir que continuaremos tal como em anos anteriores, 

a ter reuniões periódicas com todos os sectores, sendo o principal objetivo o “ouvir” as equipas 

dos vários setores, no sentido de se trabalhar de forma coesa e orientada para uma melhor 

otimização e funcionalidade dos serviços que prestamos. 

Resposta Social de Estrutura Residencial para Pessoas Idosas 

Sabendo que a velhice e a forma como é percecionada e vivenciada, difere de indivíduo para 

indivíduo, deverá respeitar-se a própria individualidade, na resposta de ERPI. Este respeito terá 

em conta, as alterações que vão acontecendo com os utentes, uma vez que pretendemos que 

estes consigam reinventar novas rotinas e tendo novos objetivos centrados em novas 

ocupações e atividades.  
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Não podemos deixar aqui de referir, a cada vez maior dependência dos utentes integrados e 

dos novos utentes a integrar, assim como dos 20 casos que vem encaminhados através do 

Centro Distrital de Segurança Social de Setúbal. Estes, para além de se caracterizarem por uma 

elevada dependência, na maior parte são bastante delicados do ponto de vista clinico, 

carecendo de cuidados muito específicos face aos meios disponíveis.  

Enquanto grande objetivo geral para a nossa ação em 2017 e tendo como base a premissa do 

bem cuidar e de que de uma equipa profissional e com esforços concertados, resulta melhor 

na aplicação das boas práticas.  

Vamos continuar a realizar: 

 Reuniões mensais com o setor das Ajudantes de Lar e de Centro de Dia, conjuntamente 

com a Ajudante de Enfermaria, de forma, a que continue a existir um elo de partilha de 

situações diárias. 

 A organização e supervisão de procedimentos com acompanhamento dos turnos das 

Ajudantes de Lar e Centro de Dia, facilitando através desta orientação, um maior 

acompanhamento para uma melhor funcionalidade dos serviços prestados. 

Resposta Social de Apoio Domiciliário 

Pretendemos nesta Resposta Social, que no caso concreto do Lar S. José Operário, que 

desenvolve a sua ação nas Freguesias da Baixa da Banheira e do Vale da Amoreira e que 

funciona todos os dias da semana (incluindo feriados), continuar a prestar um serviço com uma 

ação dinâmica e ajustada às necessidades dos nossos utentes no seu contexto familiar, e cujo 

objetivo seja o de um apoio positivo e com qualidade do serviço. 

Os cuidados que prestamos englobam serviços básicos tais como a alimentação, a higiene 

pessoal e habitacional, e tratamento de roupa assim como se podem ainda, assegurar outros 

serviços designados de extra, tais como; apoio psicossocial, vigilância e apoio noturno e 

disponibilização de ajudas técnicas, entre outros.  

Vamos dar continuidade, a: 
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 Reuniões mensais com o setor das Ajudantes Familiares, afim de, serem abordados 

assuntos que tenham a ver com a dinâmica e funcionamento do serviço, permitindo um 

ajustamento dos procedimentos e bem como fomentar espírito de equipa; 

 Visitas domiciliárias que são previamente realizadas (antes da admissão dos utentes), 

conjuntamente entre a Diretora técnica e a equipa, onde aqui através de uma avaliação 

funcional conseguiremos ter informações acerca do grau de dependência da pessoa que 

necessita dos serviços, e será realizado para além de um aconselhamento, uma 

definição do tipo de cuidados a prestar assim como a sua planificação. 

 Visitas de acompanhamento junto da equipa no desempenho da sua função. 

Continuaremos a aplicar instrumentos tais como: 

 Documentos Informações relativos à situação de saúde;  

 Documentos Informações relativos à situação social;  

 Programação de cuidados e serviços; 

 Registo e períodos de ausência no domicílio; 

 Ocorrências; 

 

Pretende-se colocar em funcionamento o documento - Programa de Acolhimento para as 

Ajudantes Familiares, que já se encontra elaborado e serve para a Organização do Serviço de 

Apoio Domiciliário, e onde é abordado essencialmente aquilo que é organizado na fase de 

admissão do utente. 

Resposta Social de Centro de Dia 

O Centro de Dia é uma Resposta que funciona de segunda a sexta – feira (incluindo feriados) 

das 08.00h às 20.00h e encontra-se integrado dentro do próprio equipamento. Salientamos 

que o facto de não estar aberto ao fim de semana, não invalida que os utentes que assim o 

desejem e solicitem possam ter a refeição ao fim de semana. 

Vamos continuar a trabalhar em 2017, com o objetivo de estimular os utentes para manter vivo 

o seu espirito e cativar tanto os já antigos, como os futuros utentes, através de um serviço 

orientado, realizando tarefas individuais ou grupais que sejam adaptadas às necessidades 
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específicas dos nossos utentes, focando não só a ocupação dos tempos livres, como o 

desenvolvimento das suas competências. 

No decorrer do ano pretendemos, realizar uma gestão das atividades planificadas, cujo foco é 

o de integrar o maior número possível de utentes desta resposta social nos ateliês e atividades 

disponíveis e que serão mencionados no ponto da Animação. 

Vamos continuar a: 

 Efetuar reuniões mensais entre a Diretora Técnica com o setor das Ajudantes de Lar e 

Centro de Dia, afim de, se abordarem assuntos relacionados com a dinâmica e 

funcionamento do serviço; 

 Realizar sempre que é admitido um utente reunião de acolhimento, planificação do 

serviço e integração.  

 Acompanhamento da equipa, com supervisão do trabalho realizado. 

Continuaremos a aplicar instrumentos tais como: 

 O relatório de admissão; 

 Programa de Acolhimento Inicial 

 O Plano de Desenvolvimento Individual; 

 

Serviços Gerais 

Nos setores de cozinha, lavandaria e limpeza que são orientados pela Encarregada de Serviços 

Gerais, continuarão a desenvolver-se reuniões trimestrais conjuntas, para além do 

acompanhamento e supervisão e com os devidos registos diários.   

A Encarregada de Serviços Gerais irá continuar o seu trabalho de forma ativa e participativa no 

terreno, verificando, vistoriando e estabelecendo ponte com os respetivos setores, 

nomeadamente a nível da conservação e manutenção do equipamento. 

Pretende-se também a realização tal como em anos anteriores de reuniões trimestrais entre a 

Diretora técnica, a Encarregada de Serviços Gerais e os utentes, acerca da alimentação. 
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Também no sentido de qualificar o serviço de apoio domiciliário, este contará com uma a duas 

visitas ano, feitas pela encarregada aos utentes que recebem refeições, a fim de melhorar 

aquele serviço. 

 

Sector da Saúde 

Sendo este um setor de importância extrema, continuaremos a trabalhar na melhoria dos 

instrumentos de trabalho de forma a podermos estar assim, em constante atualização e 

desenvolvimento de boas práticas.  

  Com base na Promoção da Saúde e Prevenção da Doença dos utentes de ERPI e Centro Dia, 

manteremos um conjunto de procedimentos e medidas, designadamente: 

 Continuar a atualização dos processos clínicos dos nossos utentes, com a situação 

clínica descrita de forma pormenorizada e a respetiva medicação atualizada, 

permitindo uma maior clareza e simplificação do processo; 

 Arquivar toda a informação dos utentes no processo individual; 

 Garantir consultas médicas para os utentes com necessidade de serem observados pelo 

médico assistente, ao serviço no LSJO; 

 Avaliação dos utentes, segundo as seguintes escalas: 

-» Braden (Úlceras de Pressão) 

-» Morse (Risco de Queda) 

-» Barthel (Atividades de Vida Diária); 

 Avaliação de glicémias aos utentes diabéticos e avaliação das glicémias aos utentes 

não diabéticos, em ocasiões pontuais ou de hipo/hiperglicemias; 

 Avaliação de sinais vitais (tensão arterial, temperatura corporal, dor, frequência 

cardíaca, frequência respiratória);  

 Efetuar cuidados específicos de enfermagem aos utentes que apresentem necessidades 

específicas, tais como: tratamento de feridas, algaliações, administração de injeções 

intramusculares e subcutâneas, bem como a avaliação de sinais vitais, entre outros; 

 Avaliar a evolução do estado de cada utente e aplicação de cuidados específicos a cada 

situação (posicionamentos, prevenção de quedas, alimentação, cuidados de higiene 

entre outros); 

 Realização dos cuidados necessários para prevenção/tratamento das úlceras de 

pressão; 

  Atualizar as caixas de medicação, para a semana, para cada utente de ERPI e Centro de 

Dia; 

 Planear as dietas adequadas a cada utente de ERPI e Centro de Dia; 
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 Promover hábitos de vida saudável; 

Pretendemos que continue a existir uma proximidade com a equipa da saúde, de forma a, que 

se consiga através de um trabalho multidisciplinar, chegar sempre ao objetivo comum que é o 

de tratar os utentes, com humanização, carinho e profissionalismo. 

Não queremos também deixar de frisar o Apoio à família, onde através da disponibilidade para 

o esclarecimento de dúvidas sobre os cuidados prestados, se pretende integrar estas, nos 

processos de tomada de decisão, relacionados com a saúde dos seus familiares, antecipando 

intercorrências e conflitos. 

Reabilitação Psicomotora 

Pretendemos no decorrer do ano que se avizinha, continuar a executar um trabalho em 

conjunto com a Técnica de Reabilitação Psicomotora que permita desenvolver a destreza física, 

focando o envelhecimento ativo e estimulando assim os utentes que estejam em perca, 

incentivando-os na realização das suas AVD`S.  

Os principais objetivos nesta área para o ano de 2017 são: 

 Assegurar a manutenção e a reabilitação dos utentes, adequando os exercícios às suas 

necessidades. 

 Realizar semanalmente, no salão, uma atividade (exercícios de alongamento ou 

fortalecimento) dirigida a todos os utentes.  

 

 Concretizar um plano semanal de tratamentos/ exercícios a serem aplicados.   

 Aplicar alguns princípios do método Snoezelen a alguns utentes. Neste método 

pretende-se a recriação de um ambiente agradável e isolado dos estímulos exteriores, 

tentando apetrechar, a pouco e pouco, uma sala multissensorial, onde tendo como 

objetivo a estimulação dos diversos sentidos, se conseguem resultados muito positivos 

em utentes com processos demenciais.  
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Formação / Ações de sensibilização para as boas práticas 

 Investiremos em 2017 na Formação Contínua, através do Projeto C dirigido às ajudantes de Lar 

e Centro-Dia e Ajudantes familiares, uma vez que são os profissionais que prestam cuidados 

diretos aos utentes durante 24horas/dia. 

 Pretendemos também, estender algumas ações com temáticas adequadas aos outros Setores 

dos Serviços Gerais, como por exemplo questões de higienização e de proteção pessoal. 

Para estas ações iremos contar com as equipas de saúde que trabalham nos três Lares da 

SCMAV, assim como com as Diretoras técnicas dos mesmos e DSAU. 

As temáticas a abordar nesta formação contínua dizem essencialmente respeito a assuntos que 

se prendem com a saúde dos utentes e/ou os cuidados diretos aos mesmos, como por exemplo:  

 Primeiros Socorros; 

 Medidas de atuação em situações de urgência; 

 Quedas e infeções do trato urinário; 

  Prevenção de Úlceras de pressão; 

 Mobilizações/transferências/posicionamentos 

  Prevenção de Infeções e Contaminações; 

 Diabetes; 

 Cuidados de proteção pessoal. 

Assim decorrerão em 2017 as “Jornadas da Saúde” integradas no Projeto C, em datas e locais 

a comunicar oportunamente, estando estas divididas em 4 temáticas, cabendo ao Lar S. José 

Operário a 3ª temática e que se intitula de “Quedas e Infeções do trato urinário”. 

Estas jornadas servirão essencialmente para que em paralelo ao trabalho de fundo que se 

realiza, se consigam aferir práticas com vista à normalização de procedimentos 

Gostaríamos para finalizar, também de referir que o LSJO pretende, realizar sessões de 

educação para a saúde junto dos utentes, como por exemplo ensino de procedimentos na toma 

de insulina.  
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Animação 

A Animação Sociocultural no Lar S. José Operário conta com a participação de uma Ajudante 

de Lar e Centro de Dia, que se encontra afeta à área da animação. No nosso entender esta é 

uma área de extrema importância para manter a qualidade de vida das pessoas idosas, pois 

promove uma participação social, conseguindo-se através desta, resultados positivos tanto ao 

nível da saúde como do bem-estar dos utentes que nelas participam. 

O processo de envelhecimento depende de múltiplos fatores, que se prendem não só com a 

idade e a saúde, mas também com aspetos sociais de desenvolvimento, ambientais, culturais 

e climáticos que influenciam o modo como os indivíduos e as populações envelhecem. 

Tendo em conta que todas as pessoas são diferentes e todos têm direito à sua individualidade, 

ao respeito e consideração da sua vontade, nas atividades que iremos desenvolver no decorrer 

do ano de 2017, teremos em consideração os níveis de autonomia/dependência dos utentes 

neles envolvidos. Continuaremos com ateliês (alguns que já vem de trás) e atividades, que vão 

ao encontro das capacidades, gostos e também vontades dos utentes. 

 Através deste trabalho realizado com muito empenho e carinho temos como objetivo 

contribuir para a valorização pessoal e social dos nossos utentes tendo em conta que estes não 

são apenas agentes passivos e recetores de cuidados. 

No decorrer de 2017 desenvolveremos em articulação com os outros estabelecimentos o 

projeto Vamos a ver… Este, decorrerá em sessões semanais, ao longo do ano, até à 

apresentação de uma performance final em 29 de Novembro e será constituído por ações 

integradas entre os estabelecimentos e por ações internas, com o subprojecto “A MÁSCARA”, 

cujas dinâmicas e atividades serão expostas em placard para o efeito no LSJOperário. 

O simbolismo da máscara varia consoante os costumes. É um adereço utilizado em diferentes ocasiões, 

seja como disfarce, objeto lúdico, religioso, ou artístico. A máscara tanto pode revelar como esconder 

uma identidade. Na origem, os tipos mais comuns de máscaras eram as funerárias, as carnavalescas, e 

as de teatro, também usadas em danças sagradas e rituais. 

A máscara, enquanto subprojecto, nasce da realização de diversas máscaras, concebidas e 

concretizadas por um artesão, utente do LSJOperário. Estas, carregadas de significado e mistério são o 
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mote para a construção de “O grande livro da máscara”, livro esse que explora os aspetos plásticos do 

tema, bem como o registo da exploração verbal, que decorre das “conversas”  

Todo o projeto será desenrolado a partir de ativadores artísticos. O primeiro é um texto lido 

pelos elementos do projeto “Está na hora da leitura”, da CMM. Este texto integra os três temas 

dos Estabelecimentos (Árvore, barco e máscara). 

Temos intenção de continuar o trabalho já iniciado para desenvolver ações conjuntas com os 

outros Estabelecimentos da nossa Instituição, como torneios de jogos de mesa e/ou de exterior 

entre utentes. 

  

Assim durante o ano de 2017, pretendemos continuar a desenvolver atividades e ateliês já 

usuais, tais como: 

O dia dos Aniversários 

No final de cada mês, haverá lugar para a comemoração dos aniversários dos utentes que 

fazem anos durante esse período. Cada festa envolverá utentes trabalhadores, familiares e 

amigos. Realçamos que no próprio dia de aniversário do utente, serão cantados os Parabéns 

na sala de refeição, junto de todos os outros.  

Coro do Lar São José Operário 

Neste ateliê o grupo coral do LSJO vai juntar-se semanalmente para ensaiar e desfrutar de um 

momento prazeroso numa sala acolhedora, onde a acompanhar os cânticos, é servido um chá 

de perpétuas roxas, criando um ambiente descontraído e de bem-estar entre os elementos que 

dele fazem parte. Neste ateliê contamos com a participação de dois voluntários que participam 

e ensaiam conjuntamente com os nossos Utentes. 

Ateliê dos jogos “Jogatanas” 

Aqui, através de atividades de lazer (jogos de mesa e jogos tradicionais), pretende-se oferecer 

um ambiente estimulante do ponto de vista cognitivo e uma promoção da socialização. 
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Ateliê “Manejando” 

Este é um ateliê de artes e trabalhos manuais, onde se pretende posteriormente que estes 

trabalhos sejam mostrados na Vitrina de Exposições e também em eventos onde participemos. 

Nestes trabalhos irão ser utilizados vários tipos de materiais e técnicas que abarcam a 

reciclagem, a costura, os bordados, o tricô, a colagem de tecidos ou papeis. 

Tardes de Cinema no LSJO 

No auditório do Lar São José Operário duas tardes por mês, iremos projetar filmes, tentando 

recriar ao máximo um ambiente de cinema para os nossos utentes. 

Existirá uma planificação dos filmes que decorrerão no desenrolar do ano e que será colocada 

no Placard Informativo. Estes filmes vão ter temáticas inseridas no projeto Vamos a ver… Sub 

projeto “A Máscara” 

Hora do Conto - Parceria com a CMM 

Neste projeto denominado “Está na hora da leitura”, com periodicidade bimensal, por via da 

parceria com a Câmara Municipal da Moita, haverá lugar para um cruzamento com o nosso 

projeto Vamos a ver, onde o ativador principal é uma história. 

Ateliê Exercitando  

Através deste ateliê semanal, o exercício irá decorrer no salão do Lar, despertando um estímulo 

ao movimento e à atividade física, mesmo para os utentes mais passivos.  

 

Equipa de “Boccia Sénior do LSJO” - Parceria com a CMM 

Para a prática da modalidade do Boccia não existe limite de idade e pode ser jogado por pessoas 

portadoras ou não de dificuldades físicas ou motoras, sendo um jogo misto. O objetivo deste 

desporto é colocar as bolas de cor o mais perto possível de uma bola alvo (bola branca). 

O Boccia chegou até nós por convite da Câmara Municipal da Moita, e tem sido bem aceite pela 

equipa Sénior do LSJO, de tal forma que se tem destacado nos torneios em que participa. 
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Movimento Sénior - Ginástica e Hidroginástica - Parceria com a CMM 

Ao abrigo do Programa Movimento Sénior em parceria com a Câmara Municipal da Moita, 

decorrerão às 6ªs feiras aulas de Ginástica nas instalações do Lar São José Operário, existindo 

também a possibilidade de frequência às 3ªs feiras, da aula de hidroginástica na Piscina 

Municipal de Alhos Vedros. 

O Bar do nosso Lar 

O Bar do nosso Lar (como carinhosamente é apelidado por nós) é um espaço de convívio do 

qual os utentes, familiares e funcionários podem usufruir, estando aberto todos os dias com 

um horário definido.  

 

Divulgação de atividades e exposição de trabalhos 

Quadro da “informação” do Nosso Lar 

Neste placard pretendemos que exista um acesso e divulgação, junto dos utentes e 

familiares, das atividades desenvolvidas no Lar, através de pequenos textos, registos 

fotográficos e outros. 

Vitrina das Exposições 

Nesta vitrina, pretendemos expor os trabalhos que forem elaborados pelos nossos 

utentes. 

Não podemos deixar de referir que existem pontos que não estão enumerados na planificação, 

mas que semanalmente/mensalmente ou uma vez no ano se concretizam, tais como: 

  Marcar presença com alguns utentes na Feira de Projetos (Moita), e na Feira da Saúde 

(Alhos Vedros). 

 Caminhada pelo coração iniciativa da MA da SCMAV e que ocorrerá na 1ª quinzena de 

Junho. 

 



 Santa Casa da Misericórdia de Alhos Vedros 

 
 

 

73 

Na calendarização abaixo mencionada iremos descrever as atividades de maior relevo para o 

ano de 2017.  

Janeiro 

6 - Comemoração do “Dia de Reis” 

11 - Passeio ao “Fórum do Barreiro” 

31 - Comemoração do 12º aniversário do Lar 

Fevereiro 

14 - Comemoração do Dia de São Valentim 

16 - Passeio à Zona Ribeirinha da Moita  

20 – Torneio de Boccia 

28 - Comemoração do Carnaval 

Março 

8 – Comemoração do “Dia da Mulher” com um “almoço de Mulheres” no LSJO   

16 – Passeio ao Parque Zeca Afonso na Baixa da Banheira  

27 – Torneio de Boccia 

Abril 

6 - Passeio pela Avenida da Praia Barreiro 

16 - Sinalização/comemoração da Páscoa 

24 – Torneio de Boccia 

25 – Desfile da Liberdade “Comemoração do 25 de Abril” na Moita  

Maio 

7 - Sinalização do “Dia da Mãe” 

11 – Passeio ao Parque da Cidade no Barreiro 

18 - Realização de jogos tradicionais na parte exterior do Lar 

22 – Torneio de Boccia 

Junho 

5 - Torneio de Jogos de Mesa 
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13 - Ida à praia e piquenique no Gaio Rosário 

17- Comemoração e Arraial dos Santos populares no LSJO  

Julho 

6 - Passeio e almoço na Atalaia 

15 - Realização de jogos tradicionais na parte exterior do Lar 

26 - Sinalização do “Dia dos Avós” 

Agosto 

10 - Ida à praia e piquenique no Gaio Rosário  

17 - Realização de jogos tradicionais na parte exterior do Lar 

22 - Passeio à zona de Alburrica no Barreiro 

Setembro  

8- Realização de jogos tradicionais na parte exterior do Lar 

15 – Passeio à festa da Moita 

Outubro 

1- Celebração do Dia Mundial da Música 

1 a 31 de outubro – Integração nas Comemorações do Mês do Idoso” 

 Participação em passeios e atividades 

Novembro 

11 - Comemoração da Festa de S. Martinho – Tarde com fados 

16 - Torneio de Jogos de Mesa 

Dezembro 

7 - Tarde com “música” 

16 - Festa de Natal do LSJO 

24 - Ceia de Natal 

31 - Sinalização da Passagem do Ano 

No decorrer de 2017, iremos ter tal como nos anos anteriores alguns passeios e atividades, que 

nos são disponibilizados pela nossa Instituição e pela Câmara Municipal da Moita, onde os 

nossos utentes poderão participar e desfrutar. 
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Familiares dos nossos utentes 

Junto das famílias dos nossos utentes, pretendemos: 

 Criar dinâmicas de atividades socioculturais onde se possam enquadrar os familiares 

dos utentes, para juntos, partilharem bons momentos.  

 Envolver os familiares que assim o queiram em alguns dos ateliês que dispomos, tais 

como por exemplo, envolver em trabalhos de requeiram destreza manual e que 

possamos depois usar junto dos utentes que estejam em “perca”. 

Iremos continuara a manter: 

 Contacto permanente entre a Diretora técnica, os familiares e utentes 

 Atendimento semanal (3ª feira) aos familiares dos Utentes das três Respostas Sociais 

que assim o solicitem. 

 Atendimento semanal à comunidade (3ªs feiras) no período da manhã. 

Manutenção e aquisições: 

Tendo em conta as inúmeras dificuldades financeiras que nos assistem, é necessário continuar 

a intervir de forma concertada, na manutenção ou substituição dos materiais que tem vindo a 

desgastar-se. 

Não querendo aqui deixar de salientar que apesar do Lar S. José Operário ser o Estabelecimento 

mais recente na área do apoio à pessoa idosa da nossa Instituição, começa já a acusar um 

desgaste que carece de constantes intervenções. 

Parcerias e Envolvimento do LSJO em Projetos Comunitários 

Das parcerias e trabalho de articulação, que temos e pretendemos continuar a manter em 2017 

queremos destacar: 

SCMAV 

 O Ecolar; 

 O Banco de Ajudas de técnicas; 

 A Loja Solidária; 
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CMM 

 A Câmara Municipal da Moita através dos Projeto Movimento Sénior e Hidroginástica, 

Boccia, e “Está na hora da leitura”, proporciona também alguns passeios em geral e em 

particular os que dizem respeito ao Mês do Idoso em outubro; 

 

UFBB e VA 

  A União de Freguesias da Baixa da Banheira e do Vale da Amoreira, em diversas 

atividades e programas comunitários;  

 

PSP 

 A Polícia de Segurança Pública, através da cooperação em matéria de segurança e em 

algumas ações comunitárias; 

 

RUMO 

  A Rumo, através da promoção de Estágios Profissionais aos seus formandos;  

 

AGRUPAMENTODE ESCOLAS DA MOITA 

 O Agrupamento de Escolas da Moita como entidade parceira na formação em contexto 

de trabalho aos seus alunos;  

 

CENTROS DE SAÚDE BB e VA 

 E os Centros de Saúde da Baixa da Banheira e do Vale da Amoreira, no desenvolvimento 

de trabalho articulado, nos Cuidados Continuados de Saúde. 

 

Iremos continuar a demonstrar a nossa disponibilidade para ouvir sugestões ou opiniões às 

quais, desde que pertinentes, tentaremos responder. Também pretendemos continuar a 

investir na divulgação dos nossos serviços. 

 Por último não queremos deixar de realçar a importância que têm para nós o continuar a 

trabalhar no sentido de reforçar a relação de confiança que os utentes, familiares e a 

comunidade em geral tem connosco.  
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APOIO NA SAÚDE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCCI - UNIDADE DE CUIDADOS CONTINUADOS INTEGRADOS-Francisco 
Marques Estaca Júnior- Alhos Vedros 

Inaugurado a 16 de Julho de 2011 

 

 

 UNIDADE DE INTERNAMENTO DE MÉDIA DURAÇÂO E REABILITAÇÃO 

 UNIDADE DE INTERNAMENTO DE LONGA DURAÇÃO EMANUTENÇÃO 

 UNIDADE DE INTERNAMENTO DE CUIDADOS PALIATIVOS 
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Não sei o que nos espera, mas sei o que me preocupa: é que a medicina, empolgada 
pela ciência, seduzida pela tecnologia e atordoada pela burocracia, apague a sua face 
humana e ignore a individualidade única de cada pessoa que sofre, pois embora se 
inventem cada vez mais modos de tratar, não se descobriu ainda a forma de aliviar o 
sofrimento sem empatia ou compaixão.” 

Obra Ouvir com outros olhos (Gradiva) – 2015 
João Lobo Antunes 

 

A Unidade de Cuidados Continuados Francisco Marques Estaca Júnior é um equipamento da Santa Casa 

da Misericórdia de Alhos Vedros que se encontra integrado na Rede Nacional de Cuidados Continuados 

Integrados (RNCCI), resultante de uma parceria entre os Ministérios do Trabalho e Solidariedade Social 

(MTSS) e da Saúde (MS). 

A RNCCI é constituída por um conjunto de instituições, públicas ou privadas, que prestam cuidados 

continuados de saúde e de apoio social a indivíduos em situação de dependência, independentemente 

da sua idade, tendo como objetivo ajudar a pessoa a recuperar ou a manter a sua autonomia e 

maximizar a sua qualidade de vida. 

Esta Unidade de Cuidados Continuados com um espaço físico próprio, tem acordo para 30 utentes em 

Unidade de internamento em Média Duração e Reabilitação, 30 utentes em Unidade de internamento 

em Longa Duração e Manutenção e 20 utentes em Unidade de Cuidados Paliativos. A Unidade de 

internamento em média duração e reabilitação tem ainda 2 quartos particulares com um total de 4 

camas. 

A Organização dos serviços e a prestação de cuidados que nestas unidades se perfilam, exigem a 

cooperação de toda a equipa multidisciplinar para potenciar o atendimento dos utilizadores dos 

serviços da RNCC e se capacitem para fazer o enquadramento organizacional e institucional que a 

mesma proporciona. 

A referenciação para a RNCCI ocorre na sequência de diagnóstico da situação de dependência, mediante 

avaliação médica, de enfermagem e social efetuadas pelas Equipas de Gestão de Alta (EGA) do hospital 

integrado no Serviço Nacional de Saúde (SNS) ou por equipas referenciadoras dos cuidados de saúde 

primários sujeitas a validação pela Equipa Coordenadora Local (ECL) da área de residência do utente. 

 

Os recursos humanos da Unidade Francisco Marques Estaca Júnio, são compostos por: 1 Diretora 

Técnica (Assistente Social) 1 Diretora Clínica (Médica) e 1 Coordenadora de cuidados paliativos 

(Médica). Além destes elementos fazem parte ainda da Equipa Técnica: 5 Médicos, 2 Fisiatras, 2 

Enfermeiros coordenadores, 2 Psicólogas, 1 Assistente social, 4 Fisioterapeutas, 1 Terapeuta 

ocupacional, 1 Terapeuta da fala 1 Animadora sociocultural e 36 Enfermeiros (estando alguns destes 

técnicos a tempo parcial). Além destes técnicos executam ainda funções 1 Encarregada, 3 

Administrativas 36 Auxiliares de Ação médica,1 Auxiliar de circuitos e 2 Vigilantes. 
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Direção Técnica  

Para o ano de 2017 pretende-se estabelecer um modelo de gestão partilhado, mais eficiente otimizando 

os recursos disponíveis. O plano de ação tem um conjunto de ações que visam a contínua melhoria das 

nossas práticas, qualificando-as para melhor responder às exigências dos utentes e familiares, tendo 

em conta a nossa missão, e envolvendo todos os profissionais e perspetivando a sustentabilidade da 

UCCI. 

A equipa de enfermagem e de auxiliares de ação médica tem constantemente sofrido alterações devido 

à abertura de vagas por concurso nos hospitais, pretendendo-se que, para o ano de 2017 seja possível 

uma maior estabilização das equipas, promovendo assim um melhor desempenho dos profissionais 

Assim, a Direção técnica tem como propósito: 

Manter um bom relacionamento com a ECL e com a ECR na referenciação dos utentes para admitir, 

datas de admissão, propostas de transferências para outras tipologias, pedidos de prorrogação, 

episódios de agudização, ocorrências durante internamentos, conferências familiares e apoio nos 

constrangimentos em altas ou óbitos; 

Manter mensalmente a taxa de ocupação que nos permita receber a totalidade das verbas do acordo; 

Atender familiares utentes e elementos da comunidade que solicitam informações; 

Proceder à admissão dos utentes efetuar o acolhimento individual do utente/família efetuando o 

processo social da ULDM e da UICP, contratos de prestação de serviços, bem como assegurar a entrega 

de guia de acolhimento, visita às instalações e identificação dos horários de visitas, regras e normas 

para manter um bom funcionamento da UCCI; 

Melhorar a prestação integrada dos cuidados prestados aos utentes;  

Potenciar a reinserção social do utente no seu meio e planear a continuidade dos cuidados após altas, 

ou nas transferências para outras tipologias de cuidados na RNCCI; 

Apoiar a adaptação em situação de dependência do doente, disponibilizando informação sobre direitos 

sociais, tais como: subsídios na doença, isenções, acompanhamentos; 

Articular com equipas de gestão de alta para marcação/remarcação de consultas, assegurando 

transportes para a deslocação a consultas/tratamentos nos hospitais de referência; 

 Articular com enfermeiros coordenadores e encarregada geral na implementação de procedimentos 

internos da UCCI; 

Efetuar avaliação do grau de satisfação dos utentes/famílias; 

Efetuar avaliação de desempenho dos profissionais; 

Receber, analisar e responder a reclamações dos utentes/familiares e dar-lhes o devido 

encaminhamento; 
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Manter reuniões com Auxiliares de ação médica, e entrevistas de seleção para contratos de 

substituição;  

Manter reuniões de equipa multidisciplinar semanais;  

Atualizar normas e procedimentos inerentes ao funcionamento da unidade; 

Articular com a direção clínica, enfermeiros coordenadores e encarregada geral pelo efetivo controlo 

da infeção e gestão de resíduos; 

Potenciar o trabalho de equipa que assente na melhoria contínua dos cuidados prestados. 

Implementar plano de formação interna de modo a apoiar e incentivar a formação contínua e o 

desempenho dos profissionais como forma de desenvolvimento pessoal e profissional. 

 

Serviço Social 

1. Unidade de Longa Duração e Manutenção “ULDM” (internamento superior a 90 dias) 

Lotação: 30 utentes 

 

1.1 Acolhimento ao Utente e seus familiares, com visita às Instalações;  

1.2 Informações sobre legislação da RNCCI, entrega de Guia de Acolhimento, Contrato de 

Prestação de Serviços; 

1.3 Elaboração de Processo Social dos utentes;  

1.4 Elaboração de relatórios sociais; 

1.5 Avaliações no aplicativo da RNCCI – inicial e mensal até término do internamento; 

1.6 Acompanhamento social dos utentes e famílias; 

1.7 Elaboração de requerimentos, nomeadamente: Complemento por dependência, pensão 

social, de invalidez ou velhice, Rendimento Social de Inserção; 

1.8 Reuniões Multidisciplinares; 

1.9 Elaboração no aplicativo de Pedidos de Prorrogação, Transferências e óbitos; 

1.10 Contacto com as Equipas de Gestão de Altas para marcação de consultas e pedidos de 

transporte para deslocações a hospitais para tratamentos/ consultas; 

1.11  Articulação com as Equipas Coordenadoras Locais, Unidades de Internamento, 

Instituições existentes na Comunidade com a finalidade de assegurar a continuidade dos 

Cuidados. 

 

2. Unidade de Cuidados Paliativos “UCP” (sem limite de tempo de internamento) 

Lotação: 20 utentes 

 

2.1. Acolhimento ao Utente e seus familiares com visita às Instalações; 

2.2.  Informações sobre legislação da RNCCI; 

2.3. Elaboração de Processo Social dos utentes;  
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2.4. Elaboração de relatórios sociais; 

2.5. Avaliações no aplicativo da RNCCI – inicial e mensal até término do internamento. 

2.6. Acompanhamento social dos utentes e famílias; 

2.7. Elaboração de requerimentos, nomeadamente: Complemento por dependência, pensão 

social, de invalidez ou velhice, Rendimento Social de Inserção; 

2.8. Reuniões Multidisciplinares; 

2.9. Elaboração no aplicativo de Pedidos de Transferências, agudizações, óbitos;  

2.10. Contacto com as Equipas de Gestão de Altas para marcação de consultas e pedidos de 

transporte para deslocações a hospitais para tratamentos/ consultas; 

2.11.  Articulação com as Equipas Coordenadoras Locais, Unidades de Internamento, Instituições 

existentes na Comunidade com a finalidade de assegurar a continuidade dos Cuidados em 

situação de altas; 

 

A Diretora Técnica 

Direção Clínica 

A atividade médica nesta UCCI é semelhante a outras instituições de saúde, sempre centrada no estado 

clinico do utente e das suas necessidades, sendo muito variável de utente para utente. 

Os doentes internados na Unidade de cuidados continuados de média duração têm uma grande 

rotatividade (90 dias), sendo ainda maior na Unidade de Cuidados paliativos, visto a taxa de mortalidade 

ser bastante elevada. A Unidade de internamento de longa duração e manutenção tem internamentos 

bastante prolongados exigindo muitos cuidados clínicos. 

Pretende-se durante o ano de 2017 melhorar: 

-e As avaliações clinicas de todos os utentes e as atualizações clinicas no aplicativo do SGTD e no TSR; 

- Espírito de equipa; 

- Partilha; 

-Comunicação entre os vários profissionais; 

O plano de Ação do corpo clínico engloba atividades clinicas diárias, melhoria contínua e ações de 

formação específica na área dos cuidados continuados. 

Pretende-se manter:  

- Reuniões multidisciplinares (discussão com todos os profissionais a situação clínica, social e 

psicológica dos utentes) 

-Referenciação dos utentes à ECL sobre critérios de admissão, reavaliação e altas. 

Monitorização de Atividades da UCCI assente nas áreas: 

-Disponibilidade 
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-Acessibilidade 

-Produtividade 

-Qualidade técnica e científica 

-Efetividade 

-Eficiência 

-Satisfação  

 A Diretora Clínica  

Enfermagem 

O presente plano de atividades de Enfermagem da UCCI FMEJ da SCMAV, como documento de gestão 

previsional, tem como desiderato programar estrategicamente a intervenção de Enfermagem no 

desenvolvimento de atividades e ações a decorrer em 2017, sendo realisticamente expectável a 

concretização dos objetivos consignados, por se considerar exequíveis. Não sendo, no entanto estanque 

a eventuais situações exógenas, pelo que poderá ser passível de alterações ao longo do ano. 

O planeamento de atividades e estratégias delineadas para 2017 estarão integradas com 

disponibilidades orçamentais, não visando o aumento de custos ou encargos para a instituição, tendo 

por base objetivos definidos pela direção da Unidade 

No ano de 2015 foi publicado o Decreto-lei nº136/2015 que promove alterações à legislação vigente 

que regulamenta a criação das UCCI e a sua atividade, definindo objetivos para cada unidade e, por 

conseguintes rácios que por vezes difíceis de adequar devido à mobilidade dos enfermeiros. 

A coordenação de enfermagem propõe-se a manter dotações de enfermagem, de forma a não 

comprometer a viabilidade económico-financeira da instituição, sem descorar a segurança dos 

utentes/profissionais, visando a prestação de Cuidados de Enfermagem com qualidade. 

A enfermagem, é uma profissão centrada em interações, onde cada pessoa por vivenciar um projeto de 

saúde, torna-se única e indivisível no momento único do cuidar. 

O processo do cuidar, desligado da pessoa e família, enquanto corpo sujeito, coloca o desafio de 

desenvolvimento de capacidades, conhecimento e recursos, ou seja, no desenvolvimento de 

competências. 

Existe uma estreita relação entre competências e exercício profissional. Os profissionais são autores do 

processo de mudança e os contextos são um imperativo no desenvolvimento de competências. 

Durante o ano de 2017, esperamos conseguir estabilizar o quadro de enfermagem, de forma a conseguir 

atingir os objetivos a que nos propomos. Assim, durante o próximo ano propomo-nos a: 

 

a) Desenvolvimento de competências dos profissionais de Enfermagem 

b) Reforço do trabalho de equipa entre os elementos de todas as valências; 

c) Sensibilização da equipa para a gestão correta de custos associados aos cuidados; 
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d)  Atualização e elaboração das normas e procedimentos associados à farmácia e à gestão dos 

medicamentos de acordo com novas orientações promovidas pela UMP em 2016; 

e) Atualização e elaboração de normas e procedimentos inerentes ao funcionamento da unidade e 

cuidados de enfermagem; 

f) Criação de comissões de trabalho associadas à segurança dos utentes; 

g) Avaliação de desempenho. 

h) Promoção da independência ajustada e qualidade de vida dos utentes. 

i) Otimização do software de gestão de utentes: “TSR”, no circuito do medicamento; 

 

a) Desenvolvimento de competências dos profissionais de enfermagem 

 

Atualmente os contextos de trabalho centram-se na flexibilidade de processos de trabalho, na 

vertente científica, técnica e no desenvolvimento de competências, fazendo apelo a estas como 

resposta aos objetivos das organizações. 

Competências, exercício profissional e confronto com o fazer e saber fazer, implicam uma 

melhoria contínua de Cuidados de enfermagem. 

O desenvolvimento de competências integra um sistema auto-eco-organizativo, a nível pessoal, 

do serviço e da organização ao longo do tempo. 

 

Propomo-nos a: 

- Fazer um levantamento das necessidades de formação dos enfermeiros 

- Fazer um levantamento das necessidades de formação a nível técnico das auxiliares de ação 

médica. 

- Motivar os enfermeiros para a realização de formação interna e externa de acordo com as 

necessidades da unidade e pessoais, contribuindo para a melhoria contínua dos cuidados de 

enfermagem. 

- Conhecer o plano de formação da UMP para 2017, adotando a formação que se adeque às 

necessidades da unidade; 

- Dar continuidade ao processo de idoneidade formativa. 

- Promover os padrões de qualidade desenvolvidos pela Ordem dos Enfermeiros Portugueses; 

- Realizar diligências junto das empresas fornecedoras de serviços de forma a conhecer a sua 

capacidade formativa e promover as ações de formação adequadas à unidade;  

 

 

b) Reforço do trabalho de equipa 

 

O trabalho de equipa é um aspeto importante da organização dos serviços para alcançar o 

cuidado integral, visando a prestação de cuidados de enfermagem por excelência. 

Um dos fatores essenciais para o trabalho em equipa é a comunicação ajustada entre a equipa 

multidisciplinar, para que possam prestar cuidados de forma holística e humanizada. 

 

Propomo-nos a: 
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- Promover o acolhimento dos utentes nas diferentes valências, desenvolvendo um documento 

com informação sistematizada para os utentes/família.  

 - Promover o acolhimento em equipa multidisciplinar com a presença integrante de um 

enfermeiro da unidade ou na sua impossibilidade do enfermeiro coordenador; 

- Dinamizar a figura do enfermeiro gestor de caso, de forma a facilitar a comunicação entre a 

equipa; 

 

 

c) Sensibilização da equipa para a gestão correta de custos associados aos cuidados 

 

A viabilidade económico financeira de uma instituição de forma a reduzir o tempo gasto nos 

mesmos, está estreitamente relacionada com a correta gestão de recursos existente, por parte 

de todos os elementos envolventes e não apenas pelos órgãos de gestão. 

 

Propomo-nos a: 

- Explicitar em local próprio e adequado o custo de material de consumo clinico, bem como o uso 

adequado do mesmo; 

- Dar especial atenção à separação adequada de resíduos; 

- Reformular os circuitos existentes de forma a reduzir o tempo gasto nos mesmos;  

- Utilização do TSR no circuito da gestão do medicamento; 

 

d) Atualização das normas e procedimentos associados à farmácia e à gestão dos medicamentos 

de acordo com novas orientações promovidas pela UMP em 2016 em conjunto com a 

farmacêutica;   

 

A complexidade de gestão, manuseamento e todas as práticas inerentes ao correto e eficaz 

circuito do medicamento, faz com que este tenha que estar corretamente definido. Sendo parte 

fundamental da gestão económica e financeira da unidade. 

 

Propomo-nos a: 

- Fazer cumprir, bem como implementar as alterações às normas e procedimentos associados há 

gestão do medicamento. 

-Ajustar a organização da farmácia às novas exigências. 

 

e) Atualização e elaboração de normas e procedimentos inerentes ao funcionamento da unidade, 

visando a prestação de cuidados de enfermagem 

 

A utilização de um manual de normas e procedimentos atualizado é condição indispensável ao 

desempenho de trabalho em termos de alcance de objetivos da organização. Torna-se de mais 

importante pelo facto de a enfermagem ser uma profissão polivalente, integradora de diversas 

áreas associadas, à prestação de cuidados diretos ao utente. 
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A elaboração de um manual de normas e procedimentos é considerado um recurso, para reunir 

de modo organizado e estruturado todas as ações inerentes á prestação de cuidados de 

enfermagem uniformizando critérios. 

 

Propomo-nos a: 

- Elaboração do manual de normas e procedimentos de 2017 

 

f) Criação de comissões de trabalho associadas à segurança do doente 

 

A garantia de cuidados de saúde com qualidade, bem como bons resultados passam pela busca 

constante de um elevado grau de segurança do doente. 

A equipa multidisciplinar deve ter como premissa, promover ações que visem aumentar a 

segurança dos cuidados que prestam, bem como possuir indicadores de qualidade. 

 

Propomo-nos a: 

-Dar continuidade à comissão de infeção 

-Dar continuidade à comissão de feridas 

-Criar uma comissão de risco de quedas 

 

g) Avaliação de desempenho 

 

A avaliação de desempenho é uma apreciação sistemática do desempenho e do potencial de 

desenvolvimento dos enfermeiros, enquanto prestadores de cuidados. 

É um instrumento indispensável de uma política de gestão integrada, sendo a apreciação do 

desempenho um dos instrumentos mais importantes para o desenvolvimento e motivação. Esta 

filosofia subjacente assenta na dualidade diálogo/resultado, tendo como objetivo promover o 

desenvolvimento pessoal e profissional, bem como aumentar a qualidade dos cuidados de 

enfermagem. 

A avaliação de desempenho é uma apreciação sistemática do exercício profissional do 

enfermeiro, para determinar/avaliar se este possui conhecimentos, habilidades, atitudes e o 

julgamento necessário e se os utiliza na sua prática; tendo como referenciais:  

-O conteúdo funcional da respetiva categoria 

-Normas de atuação e critérios previamente definidos 

 

Propomo-nos a: 

-Reunir sempre que necessário e se torne pertinente com os enfermeiros; 

-Realizar reuniões periódicas com fim de definir e avaliar objetivos anuais; 

- Efetuar avaliar do cumprimento dos objetivos propostos. 

 

h) Potencialização da independência ajustada e qualidade de vida dos utentes 
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O ser humano deve ser considerado pelo enfermeiro na sua totalidade no processo de cuidar e 

educar. A interação entre o doente, família e equipa multidisciplinar é fundamental para a 

efetivação do cuidado por excelência. 

Devem ser utilizadas estratégias, meios e técnicas, adequadas a cada utente de modo 

personalizado e individualizado promovendo ao máximo a sua independência e qualidade de 

vida. 

 

Propomo-nos a: 

- Adequar estratégias em concordância com a equipa multidisciplinar, de modo a 

justar/potencializar a independência e a qualidade de vida dos utentes. 

- Integrar a família no processo de cuidar do utente com o intuito de potenciar a relação 

cuidador/utente; 

 

Os Enfermeiros Coordenadores 

Serviço Social  

O Técnico de Serviço Social nas Unidades de Cuidados Continuados focaliza a sua intervenção em três 

eixos fundamentais, são eles: 

1. Acolhimento ao Utente e sua família com o intuito de apoiar psicossocialmente o Utente e seu 

cuidador, dar a conhecer a Unidade, através da visita às instalações da Instituição, informar 

sobre normas de funcionamento de ordem prática, recolha de informações pessoais do Utente, 

nomeadamente, a sua situação familiar, habitacional, económica e o seu percurso de vida; 

2. Acompanhamento do utente e familiares/cuidadores durante o internamento, gerindo as 

expectativas do doente/familiar, orientação para as diligências a efetuar pela família tendo em 

conta o que se perspetiva para os pós – alta da unidade; 

3. Planeamento da Alta do Utente com a equipa multidisciplinar, com o Utente e com os seus 

familiares/ cuidadores, identificando as necessidades médicas, de enfermagem, nutrição e ao 

nível da realização das AVD`s que o Utente irá necessitar. O planeamento da alta deve ser 

adequado à realidade económica e familiar do utente. Durante todo o processo é fundamental 

promover a responsabilização/envolvimento do cuidador nas diligências para a alta.  

Cabe ao assistente social orientar e informar a família acerca das respostas disponíveis na 

comunidade (Lares, Apoio Domiciliário, Acolhimento, etc.) e identificar a mais adequada para 

cada caso.  

 

A Unidade de Média Duração e Reabilitação Francisco Marques Estaca Júnior (UMDR-FMEJ) é destinada 

a internamentos cuja duração tem um mínimo de 30 e um máximo de 90 dias. A tipologia de cuidados 

que oferece está orientada para doentes que perderam temporariamente a sua autonomia e que 

apresentam potencial de reabilitação. 

 

A UMDR-FMEJ tem capacidade para 30 Utentes referenciados através da Rede Nacional de Cuidados 

Continuados e 4 camas de internamento a nível Particular. 
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 Tendo em conta as funções do Técnico de Serviço Social na Unidade de Média Duração e reabilitação, 

propomos para 2017: 

  

1) Acolhimento ao Utente e seus familiares; 

2) Atendimento à família /Cuidador; 

3) Elaboração do Diagnóstico social do utente; 

4) Elaboração do Contrato da Prestação de Serviços;  

5) Avaliação inicial e mensal do utente na Plataforma da RNCCI; 

6) Acompanhamento psicossocial a doentes e familiares; 

7) Informações sobre os direitos e deveres dos Utentes, bem como familiares; 

8) Preenchimento de requerimentos, nomeadamente: Complemento por dependência, pensão social, 

de invalidez ou velhice, Rendimento Social de Inserção; 

9) Reunião com a equipa multidisciplinar semanalmente, de modo a discutir as diferentes situações de 

cada doente; 

10) Elaboração de Pedidos de Prorrogação e Transferências à Equipa Coordenadora Local, tendo em 

conta a continuidade do internamento; 

11) Contacto com as Equipas de Gestão de Altas com o Intuito de organizar e planear as deslocações a 

hospitais para tratamentos, consultas, entre outras; 

12) Orientação à família acerca da tipologia de cuidados que serão necessários canalizar após a alta da 

unidade; 

13) Articulação com as Equipas Coordenadoras Locais, Unidades de Internamento, Instituições 

existentes na Comunidade com a finalidade de assegurar a continuidade dos Cuidados; 

14) Maximizar o número de altas Clínicas. 

 

A Técnica de Serviço Social 

 

Psicologia Clínica 

 

O Psicólogo na UCCI 

Os Psicólogos enquanto elementos de uma equipa de saúde, nas diferentes áreas de prestação de 

cuidados, constatam situações de sofrimento, revolta, de carência aos mais diversos níveis. A presença 

de uma doença crónica e/ou incapacitante, com sequelas, altera a realidade da pessoa, 

consequentemente a sua perceção de autoestima e bem-estar subjetivo, bem como, os níveis de 

depressão e ansiedade, afetando a reabilitação.  

Nesta medida, a Psicologia age sobre estas idiossincrasias. Observa o indivíduo como um todo, 

compreendendo a Psicologia a parte do desenvolvimento pessoal e emocional, alcançando a perceção 

da construção da personalidade e percebendo como esta surge como interface com a realidade, mais 

ou menos prazerosa. É a partir destas particularidades do ser humano que o Psicólogo age, em 

terapia/aconselhamento, para compreender qual o processo psicológico utilizado por cada um para 

lidar com as mais diversas situações, de dependência física e/ou psicológica. Por outro lado, toda esta 

construção da personalidade nasce de um conjunto de fatores ambientais, que envolvem o 

desenvolvimento do sujeito, mais ou menos favorável. Um ambiente, mais ou menos, securizante, 

confiante, envolvente e agregador. 
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Cabe ao Psicólogo a tarefa fulcral de, com a sua experiência de escuta ativa, de empatia, numa atitude 

e postura que envolva e compreenda o ambiente do sujeito, proporcionar toda uma estrutura que seja 

capaz de abarcar todas as dimensões do próprio, movendo-o para alcançar a aceitação possível, com 

dignidade, desta nova realidade. O papel do Psicólogo é, também, transmitir uma visão compreensiva 

do utente à equipa, de acordo com a sua personalidade, história de vida e situação atual e, minimizando 

desta forma algumas resistências à intervenção e ao processo de reabilitação. 

Compete assim ao Psicólogo elucidar acerca da forma de lidar com aquele doente em determinada 

altura, bem como fornecer pistas do porquê de determinadas atitudes ao longo do curso da doença.  

Neste sentido a Psicologia propõe-se a atuar junto da equipa multidisciplinar, uma vez que esta 

necessita manter a homeostasia nas suas relações e encontrar vias de comunicação que permitam a 

troca e o conhecimento, a partir de diferentes saberes. 

Estas abordagens vão desde os prognósticos mais favoráveis até aos doentes terminais. 

Deve sempre destacar-se que as ações da Psicologia, do Psicólogo, em Cuidados Continuados e em 

Cuidados Paliativos não se restringem ao paciente, mas devem incluir a família, como parte indivisível 

da unidade de cuidados. 

Assim sendo, se o Psicólogo puder desenvolver em si e nos outros membros da equipa multidisciplinar 

uma atitude de respeito pela pessoa do paciente, pelos seus problemas de dor e desconforto, pelas 

suas necessidades, pela manutenção da autonomia, em muito colaborará para buscar uma 

comunicação honesta e aberta. Também as necessidades da família têm peso neste período, 

principalmente no que se refere às diferenças de valores e modos de compreender a doença e a 

proximidade da morte, os objetivos e as expectativas das famílias, as diferenças culturais e entre grupos 

etários. 

Torna-se preponderante, entre Psicólogos, assistentes sociais e demais técnicos, atender à necessidade 

de desenvolver uma rede social estável, sensível, ativa e de confiança, que protege a unidade de 

cuidados das suas próprias dificuldades, atua como agente de ajuda e encaminhamento, afeta a 

pertinência e a rapidez da utilização de serviços de saúde e que é, simultaneamente, geradora de 

qualidade de vida.  

 

Deste modo, propõem-se as seguintes ações para o ano 2017, relativas às diferentes tipologias de 

internamento da UCCI:  

 

3. Unidade de Média Duração e Reabilitação “UMDR” (internamento entre 30 e 90 dias) 

Lotação: 30 utentes 

 

3.1. Avaliação Psicológica dos utentes no aplicativo da RNCCI – inicial e mensal, até término do 

internamento; 

3.2. Aplicação e Preenchimento do Instrumento de Avaliação Integrada (IAI) no aplicativo da 

RNCCI, em parceria com a equipa de enfermagem; 

3.3. Construção do processo individual do utente; 

3.4. Apoio, Acompanhamento e Aconselhamento Psicológico aos utentes e respetivas famílias 

durante o internamento (de acordo com as necessidades sentidas pelo psicólogo e/ou 

sinalizadas por demais técnicos da UCCI); 
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3.5. Sessões de intervenção psicológica e estimulação cognitiva individual e/ou em grupo 

(sempre que se reúnam condições para a sua realização); 

3.6. Sessões de esclarecimento; 

3.7. Apoio e aconselhamento no âmbito da psicologia a profissionais e técnicos da UCCI, relativo 

aos casos existentes; 

3.8. Participação nas reuniões Multidisciplinares. 

 

 

 

4. Unidade de Longa Duração e Manutenção “ULDM” (internamento superior a 90 dias) 

Lotação: 30 utentes 

4.1. Avaliação Psicológica dos utentes no aplicativo da RNCCI – inicial e bimensal, até término 

do internamento; 

4.2. Aplicação e Preenchimento do Instrumento de Avaliação Integrada (IAI) no aplicativo da 

RNCCI, em parceria com a equipa de enfermagem; 

4.3. Construção do processo individual do utente; 

4.4. Apoio, Acompanhamento e Aconselhamento Psicológico aos utentes e respetivas famílias 

durante o internamento (de acordo com as necessidades sentidas pelo psicólogo e/ou 

sinalizadas por demais técnicos da UCCI); 

4.5. Sessões de intervenção psicológica e de estimulação sensorial/cognitiva individual e/ou em 

grupo (sempre que se reúnam condições para a sua realização); 

4.6. Sessões de esclarecimento; 

4.7. Apoio e aconselhamento no âmbito da psicologia a profissionais e técnicos da UCCI, relativo 

aos casos existentes; 

Participação nas reuniões Multidisciplinares. 

 

5. Unidade de Cuidados Paliativos “UCP” (sem limite de tempo de internamento) 

Lotação: 20 utentes 

5.1. Avaliação Psicológica dos utentes no aplicativo da RNCCI – inicial e quinzenal, até término 

do internamento; 

5.2. Aplicação e Preenchimento do Instrumento de Avaliação Integrada (IAI) no aplicativo da 

RNCCI; 

5.3. Construção do processo individual do utente; 

5.4. Apoio, Acompanhamento e Aconselhamento Psicológico aos utentes e respetivas famílias 

durante o internamento; 

5.5. Apoio e Acompanhamento Psicológico durante o Processo de Luto; 

5.6. Sessões de esclarecimento; 

5.7. Apoio e aconselhamento no âmbito da psicologia a profissionais e técnicos da UCCI, relativo 

aos casos existentes; 

5.8. Participação nas reuniões Multidisciplinares. 
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Pontos de Encontro 

O programa “Pontos de Encontro” destina-se a todos os trabalhadores da UCCI-FMEJ e visa promover a 

diminuição do stress e do cansaço físico, bem como prevenir o desgaste psicológico advindo de um 

trabalho extenuante, como o de trabalhar com pessoas com doença física e incapacitante. 

As sessões são mensais e em parceria com a Coordenadora de Enfermagem.  

 

Encontros Intergeracionais: 

 “Viver mais tempo implica envelhecer. Maior longevidade não é um fatalismo ou uma ameaça. É uma 

vitória da humanidade e uma oportunidade de potenciar o património imaterial que significa o 

contributo das pessoas mais velhas.” Fonte: Ano Europeu do Envelhecimento Ativo da Solidariedade 

entre Gerações Programa de Ação 2012|Portugal (AEEASEG). 

Estes Encontros Intergeracionais pretendem reforçar semelhanças respeitando as diferenças, nos 

diferentes momentos da vida, de acordo com as situações que se vão recriando durante a nossa 

existência.  

Desta forma, pretende-se promover sessões periódicas mediante atividades lúdicas e dinâmicas, que 

promovam o diálogo intergeracional.   

As atividades decorrerão em datas comemorativas, quer de acordo com calendário de 2017, quer em 

datas comemorativas Institucionais e, em parceria com outras áreas técnicas.  

Neste âmbito propõe-se também a manutenção e o desenvolvimento do Ateliê de Expressão e 

Movimento – “Movimento para Todos”, em pareceria com a Animadora Sociocultural, cujo objetivo 

principal é promover a Estimulação nos quatro domínios: físico, sensorial, cognitivo e afetivo. Pretende-

se trabalhar de forma integrada a respiração, a contração /relaxamento, a exploração livre de sons e a 

reminiscência através de canções populares e tradicionais intemporais, bem como a expressão corporal 

nos vários níveis e planos, de forma livre e orientada. 

Pretende-se também que o grupo seja um momento de encontro, de partilha e bem-estar, bem como 

uma forma de estreitar relações entre os vários técnicos da Unidade no Encontro através da Expressão 

e do Movimento. 

 

Formação na área da Psicologia Clínica e da Saúde 

No âmbito da Formação pretende-se, em 2017, dar continuidade ao desenvolvimento de Ações de 

Formação na área da Psicologia Clínica e da Saúde. 

As ações serão desenvolvidas internamente, para técnicos e profissionais da UCCI e com possibilidade 

de acesso aos técnicos de outros equipamentos da Santa Casa da Misericórdia de Alhos Vedros ou de 

outras Misericórdias.  

 

As Psicólogas 

 

 FISIOTERAPIA 

A Fisioterapia é parte essencial dos sistemas de saúde. O fisioterapeuta pratica a sua atividade de forma 

autónoma ou integrada em equipas multidisciplinares relativamente a outros profissionais de saúde, 

constituindo uma área de atuação específica e relevante no contexto de programas e projetos de 

reabilitação.  
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O objetivo da Fisioterapia numa Unidade de Cuidados Continuados é atingir/manter um nível de 

funcionalidade adequado a cada indivíduo e minimizar a percentagem de dependência através de um 

plano de intervenção planeado com o utente. A intervenção e o estabelecimento de resultados 

centrados no utente devem refletir o controlo dos sintomas, a capacidade de realizar atividades de vida 

diária, o recondicionamento ao exercício e melhoria da qualidade de vida. 

Nestas Unidades o Fisioterapeuta atua junto de utentes com condições músculo esqueléticas, 

neuromusculares ou cardiorrespiratórias, dando resposta às três tipologias: UMDR, ULDM e UCP, 

pretendendo assim: 

 

Unidade de Média Duração e Reabilitação (UMDR) 

 Melhorar o movimento articular e da função em situação pós cirúrgica, fratura, ou outras 

condições ortopédicas e redução da dor de origem músculo-esquelética/ neurológica; 

 Reeducar a marcha, o equilíbrio; 

 Melhorar a mobilidade de forma a ganhar ou manter independência; 

 Reduzir o risco de quedas; 

 Estabilizar a função respiratória; 

 Promover Atividades de Vida Diária; 

 Providenciar ajudas técnicas; 

 Trabalhar com outros elementos da equipa bem como com familiares e cuidadores com o 

objetivo, entre outros, de planear uma alta segura e no momento próprio; 

 Assegurar sessões de fisioterapia 5 a 6 vezes por semana; 

 Realizar avaliações mensais no Gestcare CCI: Aplicativo de Monitorização da RNCCI e no TSR; 

 

Unidade de Longa Duração e Manutenção (ULDM) 

Nesta Unidade torna-se importante a participação na gestão de doença crónica e da incapacidade. 

Sendo assim os objetivos: 

 Melhorar a capacidade funcional; 

 Facilitar a autonomia e a qualidade de vida, através de estratégias de intervenção envolvendo 

cada pessoa; 

 Trabalhar com outros elementos da equipa bem como com familiares e cuidadores com o 

objetivo, entre outros, de planear uma alta segura e no momento próprio; 

 Assegurar sessões de fisioterapia 2 a 3 vezes por semana; 

 Realizar avaliações de dois em dois meses no Gestcare CCI: Aplicativo de Monitorização da 

RNCCI; 
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Unidade de Cuidados Paliativos (UCP) 

Em Cuidados Paliativos a Fisioterapia ajuda a melhorar a qualidade de vida, através do alívio da dor e 

promoção do bem-estar. 

 Aliviar os sintomas comuns em doenças oncológicas (fraqueza muscular, rigidez, fibrose, 

linfedema, fadiga, insuficiência respiratória, dor) 

 Facilitar a reeducação da ventilação e prevenir infeções respiratórias;  

 Aconselhar sobre o posicionamento e alívio de pontos de pressão; 

 Assegurar sessões de fisioterapia 2 a 3 vezes por semana. 

 Realizar avaliações de dois em dois meses no Gestcare CCI: Aplicativo de Monitorização da 

RNCCI. 

 

Através deste Plano de Ação e com as necessidades identificadas pretende-se promover uma melhoria 

da qualidade dos serviços de fisioterapia prestados na UCCI-FMEJ. 

Estratégias para o utente: 

 Criação de classes de movimento, sobretudo com utentes que apresentem quadros clínicos 

semelhantes (ex: AVC, amputados, etc.); 

 Desenvolvimento de Jogos Tradicionais Adaptados; 

 Aumento do tempo disponível para cada utente; 

 Aumento dos materiais de apoio para o ginásio/eletroterapia e classes de movimento. 

Estratégias para a equipa multidisciplinar e familiares dos utentes: 

 Aumento da comunicação entre os diferentes profissionais de saúde sobre a situação atual de 

cada utente e evolução funcional do mesmo; 

 Integração da família no processo de Reabilitação em Fisioterapia; 

 Desenvolvimento de reuniões entre a equipa de reabilitação mensalmente; 

 Organização de ações de formação sobre a prevenção de lesões no local de trabalho; 

 Desenvolvimento de sessões Pós-Laboral para os funcionários da SCM (ex: Pilates Clínico, 

Sessões de Alongamento, etc.). 

 

Terapia Ocupacional  

“Ser terapeuta ocupacional é acreditar que todas as pessoas são capazes, independentemente de sua 

condição. É olhar o ser humano como alguém que se constrói e se transforma pela sua ação significativa, 

consciente, num contexto social, histórico e cultural. 

Ser terapeuta ocupacional é estudar profundamente a ação humana nos diversos momentos da vida e 

desenvolver estratégias para que cada pessoa possa tomar posse do seu fazer, a partir de seus desejos, 

expectativas e necessidades.” Celina Bartallotti 

A Terapia Ocupacional ao longo do ano de 2017 pretende atingir objetivos através da implementação 

de diversas atividades que promovam a autonomia e o bem-estar dos utentes em todas as atividades 
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de vida diária (AVD’s) e instrumentais (AVDI’S) na UCCI Francisco Marques Estaca Júnior. Após a 

apresentação dos objetivos, segue-se a justificação para os mesmos e as respetivas estratégias de 

implementação. 

Unidade de Média Duração e Reabilitação 

A ocupação é um fator essencial na condição humana para a suas condição física, psicológica e 

espiritual.  

A intervenção por parte da Terapia ocupacional passa por sessões individuais em contexto sala, onde 

serão realizadas diversas atividades (mobilizações ativas/passivas, exercícios para ganhos de força 

muscular e amplitude de movimentos dos membros superiores, exercícios de destreza manual e 

coordenação motora, exercícios cognitivos), para além disto serão realizadas sessões em contexto 

quarto/refeitório, a fim de observar/ensinar estratégias facilitadoras/treinar AVD’s (autocuidados) em 

pessoas que tenham dificuldades nas tarefas mais básicas como o levante, banho, vestir, cuidados com 

a imagem e a alimentação, a fim de promover o grau e autonomia e independência no seu dia-a-dia 

aquando da alta da UCCI. Irá ser criado também um atelier de beleza passará por cuidados de unhas e 

imagem (depilação facial) para as senhoras que assim o pretendam no espaço sala da cabeleireira. 

Todas as atividades mencionadas anteriormente irão ser realizadas no período da manhã quando não 

existirem impedimentos.  

No período da tarde, serão implementadas sessões coletivas, é importante a promoção da interação 

social entre utentes, estas irão decorrer no espaço salão de convívio e serão programadas e 

implementadas em conjunto com a Animação, as atividades serão (sessões de movimento com recurso 

a musica e adereços, sessões de expressão plástica, sessões de jogos coletivos como o bingo e o boccia 

e sessões de reminiscência).  

É importante salientar que a pessoa é um ser holístico e que todas a áreas física, cognitiva e espiritual 

estejam equilibradas, a pessoa estar motivada é um indicador favorável de que irá ter uma reabilitação 

positiva.  

UCCI/Geral 

Para prestar um apoio de qualidade e favorável aos utentes cabe à UCCI criar condições favoráveis para 

que o tempo de internamento dos utentes na UCCI seja benéfico e positivo para a sua reabilitação, 

autonomia e motivação no seu dia-a-dia. Cabe também criar condições físicas e estruturais (sala de 

Terapia Ocupacional e Salão de convívio) dinamizando com diversos materiais e produtos de apoio, 

para que a Terapeuta Ocupacional, consiga diversificar as atividades fundamentais para a reabilitação 

funcional de cada utente aumentado assim a motivação e empenho dos utentes para o seu processo de 

reabilitação bem como o da Terapeuta Ocupacional.  

Pretende-se também que seja disponibilizado um maior número de material informático 

(computadores) bem como o acesso e utilização do programa informático do TSR, para assim diminuir 

o tempo de espera de cada técnico para os registos e a burocracia existente.  

A Terapeuta 
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Terapia da Fala 

O Terapeuta da Fala (TF) é um profissional de saúde, que tem um papel preponderante na 

Prevenção, Avaliação, Diagnóstico e intervenção nas áreas da Comunicação e Deglutição. Assim, tem 

como objetivo a melhoria da qualidade de vida do individuo através da criação de estratégias e métodos 

alternativos de comunicação ou alimentação, tendo em vista a funcionalidade, autonomia e realização 

pessoal.  

A atuação do Terapeuta da Fala, na Comunicação, abrange não só questões relacionadas com a 

fala, mas também com a voz, fluência, linguagem e capacidades de leitura e escrita. A perturbação da 

Deglutição, cujo termo técnico é disfagia, refere-se a dificuldades de transportar o bolo alimentar desde 

a boca até ao estômago em segurança. 

Ao longo do envelhecimento podem surgir perturbações nas áreas acima referidas, quer seja 

de modo Fisiológico ou Patológico. Assim, em ambas as situações podem surgir alterações na 

capacidade de comer, de articular as palavras, na projeção e qualidade vocal, de nos fazermos entender 

e até de compreender o que nos é dito.  

- Perturbações da comunicação 

Na população idosa são comummente encontradas alterações na comunicação, devido ao processo 

natural de envelhecimento, mas, em especial, por condições patológicas.  

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) e a Doença de Parkinson são exemplos de condições patológicas, 

que podem provocar dificuldades de articulação das palavras, de compreensão e de expressão do 

discurso verbal oral, de ler e de escrever. Posto isto o TF, tem um papel de especial importância, não só 

com o idoso, mas também com a família e seus cuidadores, com o objetivo de identificar e a reabilitar 

a perturbação da comunicação e facultar estratégias facilitadores de comunicação aos cuidadores do 

utente.  

- Perturbações da Deglutição 

A disfagia pode estar relacionada com o Envelhecimento Patológico (Doenças Neuro degenerativas, 

AVC, entre outros) ou com o Envelhecimento Natural, denominando-se de persbifagia.   

Embora o processo de deglutição seja muito rápido e automático, os mecanismos inerentes à mesma 

são complexos. A disfagia pode surgir em uma ou várias fases da deglutição (preparatória oral, oral, 

faríngea e esofágica), ou seja, podem ocorrer dificuldades em cheirar, salivar e sentir o sabor do 

alimento, executar adequadamente os movimentos mastigatórios, manipular o alimento dentro da 

boca, sentir e localizar o alimento e transportar o alimento da boca para o esófago. Estas alterações 

podem surgir com alimentos líquidos, sólidos ou pastosos.  
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A partir do momento em que é diagnosticada disfagia, é importante ter em conta uma série de 

consequências que podem advir, como subnutrição, desidratação, isolamento, depressão, asfixia, entre 

outras. Por norma estes utentes requerem atenção redobrada, pois os técnicos precisam de se certificar 

que o utente não corre o risco de nenhuma destas complicações, tornando-se fulcral um trabalho 

multidisciplinar.   

Terapeuta da Fala é quem realiza uma avaliação criteriosa e estabelece o diagnóstico. Ficando 

posteriormente responsável pela planificação da intervenção e possíveis alterações na dieta de modo a 

reduzir os riscos de aspiração pulmonar. Mais uma vez é importante o trabalho com o utente de modo 

a proporcionar-lhe um momento de refeição em segurança e conforto e simultaneamente com os 

familiares, pois após o momento de alta, são os familiares e cuidadores os responsáveis pela dieta do 

utente.  

 

Perturbações da comunicação e da deglutição provocam muitas das vezes sentimentos de 

incapacidade, solidão, isolamento e frustração, pois limitam a interação com familiares, amigos e com 

a comunidade. Assim, é importante reter que a intervenção passa não só pela intervenção direta com 

o utente mas também familiares e cuidadores para que estes saibam como ajudar e facilitar a 

comunicação entre todos.  

 

Objetivos para 2017 na unidade de média duração: 

 Avaliar os utentes referenciados nas diferentes áreas que a terapia da fala abrange (linguagem, 

fala, comunicação, leitura e escrita, voz e deglutição); 

 Colocar os registos da primeira avaliação na rede; 

 Avaliar o utente mensalmente, de modo a perceber qual a sua evolução e colocar os registos 

na rede; 

 Elaborar um plano de intervenção geral de acordo com as necessidades de cada utente; 

 Executar sessões de intervenção individualizadas; 

 Planificar e executar sessões de intervenção em grupo sempre que se justifique e contribua 

para a evolução do utente; 

 Construir o material de intervenção; 

 Proceder ao atendimento a familiares; 

 Fortalecer o trabalho em equipa com as diversas valências (equipa médica, psicologia, 

fisioterapia, terapia ocupacional, serviço social, enfermagem e animação sociocultural); 
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 Preparar o utente e familiares para o momento da alta, tendo em conta as necessidades que o 

utente apresentar ao nível da terapia da fala. 

 

Comemorações do Dia Europeu da Terapia da Fala  

No dia 06 de Março comemora-se o Dia Europeu da Terapia da Fala. Como ainda existem muitos 

técnicos e utentes que não sabem ao certo qual o papel de um Terapeuta da Fala, considero relevante 

aproveitar esta data para esclarecer acerca do real papel do TF.  

Mais próximo da data seria importante assinala-la através de uma atividade, a planear na altura, 

tentando envolver todos os elementos que compõem a UCCI.  

 
 
ANIMAÇÃO SOCIOCULTURAL 

Dando continuidade ao trabalho desenvolvido e tendo como base os objetivos iniciais da ação da 

Animação na UCCI pretende-se desenvolver novas atividades diversificadas de modo a proporcionar aos 

utentes, divertimento, satisfação e assim contribuir para potencializar a sua auto estima, para um maior 

equilíbrio físico e emocional e manter/recuperar as capacidades cognitivas e a retoma da sua 

autonomia, na medida do possível. 

Os nossos utentes mostram durante este tempo da sua estadia alguns sentimentos de depressão, 

labilidade emocional e inutilidade, pois as suas limitações tornam a sua hospitalização por vezes 

traumática e hostil, não facilitando a intervenção das terapias e da animação. 

A Área da Animação decorre em espaço aberto (salvo raras exceções, como no caso de atividades 

especificas, orientadas e individuais), encontrando-se disponível para as três Tipologias. 

IDENTIFICAÇÃO DOS OBJETIVOS 

 Proporcionar aos utentes e seus cuidadores a descoberta de novas competências ao nível das 

artes, da cultural e da participação; 

 Apoiar as iniciativas de indivíduos singulares através de varias ações, nomeadamente da 

exposição dos seus trabalhos; 

 Proporcionar uma relação mais estreita entre a unidade e as instituições, associações 

comunidade em geral; 

ESTRATÉGIAS DA ÁREA DA ANIMAÇÃO 

 Comunicação: verbal e não-verbal, escrita, falada, gestual, recorre esta vertente a todos os 

meios possíveis a fim de melhorar o entendimento com o utente e conhecer o mesmo. 
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Recorrer a leituras, provérbios, histórias, anedotas, canto, lengas-lengas, sempre tentando e 

visando a cultura da identidade do utente de modo a estimular os utentes a falarem dos seus 

saberes e reconhecerem os mesmos e as suas memórias. 

 Cognitiva: estimular os utentes para as seguintes atividades:  

o Jogo de cartas, dominó, palavras cruzadas, damas, jogos de memória, 

observação/associação, leituras, treino de escrita, e entre outros que se têm feito e 

adaptado por falta de materiais próprios e adequados; 

o Elaboração de Biblioteca; 

o Observação e experimentação; 

 

 Física Motora: privilegia-se a atividade física e movimento, estimulando os utentes a 

manifestarem-se fisicamente. Para isso recorremos a bolas, garrafas com areia, ringues, panos, 

etc.. 

Vamos em 2017 implementar os Jogos Tradicionais Adaptados como uma prática para a 

Comunidade mais dependente inserida na nossa Unidade, pretendendo assim a aquisição de 

materiais adequados para completar e melhorar esta atividade. 

o Atelier de movimento (estimulação cognitiva, sensorial e física); 

o Abordagem á musicoterapia; 

o Jogo do Boccia; 

 

 Expressão Plástica: simultaneamente motora e física, pois a motricidade manual e a 

coordenação psicomotora necessária aliada ao conhecimento cognitivo permitirá desenvolver 

a atividade mais complexa á mais simples, aplicando ao mesmo tempo os conhecimentos do 

próprio utente. 

o Colagens, pinturas, desenhos, recortes, moldagens, costura, croché, entre outros 

materiais; reciclagem; 

Através desta vertente pretende-se que o utente liberte as suas emoções e alguma da sua 

criatividade, envolvendo-se e mais importante ainda valorizando a sua autoestima. 

 

 Comunitária: pretende-se desenvolver atividades de diversão, convívio, divulgação de 

conhecimentos e partilha. 

É uma área vocacionada para a verdadeira essência da Animação e Diversão e entretenimento. 

Visa em 2017: 

o Festas, Cinema, Exposições, Fotografia, Exposição dos Trabalhos dos utentes, 

Movimento e Dança; 

o Jardinagem; 

Proceder ao registo de todas estas atividades no aplicativo TSR. 

RECURSOS HUMANOS: Animadora; utentes; outros profissionais; e outras entidades do exterior 

RECURSOS MATERIAIS: salão; leitor de CD; computador; tecidos; bolas; máquina fotográfica; colas; 

tintas; lápis; cartolinas; vários tipos de papel; jogos; plasticina; barro; etc. 
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AVALIAÇÃO 

O Plano da Área da Animação será avaliado através da auscultação sempre presente dos utentes e ainda 

dos outros profissionais envolvidos. 

Terá suporte em registo fotográfico e registado no Aplicativo do TSR/ Aplicativo Gestcare CCI: 

Aplicativo de Monitorização da RNCC. 

A Animadora 

 

 

PROJETOS COMUNITÁRIOS - LOJA SOCIAL, ECO-LAR e BAT 

  

Sempre é o momento adequado para fazer o que está correto 

Martin Luther King 

 

 

A Loja Solidária da Santa Casa da Misericórdia de Alhos Vedros apresenta-se como uma resposta que 

procura colmatar as necessidades materiais da população do concelho da Moita. 

Baseia-se nos princípios da solidariedade e partilha, contribuindo para a promoção, respeito e 

integração social dos indivíduos que dela usufruem. 

 

A loja Social pretende continuar a oferecer aos seus beneficiários peças de vestuário, calçado, 

assessórios, têxteis para o lar e mobiliário, disponíveis consoante o volume e a tipologia das doações 

efetuadas. 

 

A sua atividade consiste na triagem e exposição dos bens doado. Trabalho este desenvolvido pela 

Equipa de Voluntárias, atualmente composta por onze elementos distribuídos pelos diferentes dias de 

funcionamento com a gestão da coordenadora técnica do projeto. 

 

A Loja Solidária continuará a funcionar às 2ª e 6ª feiras das 15h00 às 18h00 e 3ª e 4ª feiras das 10h30 

às 13h00. 

 

São objetivos gerais da Loja Solidária: 

 

- Contribuir para a melhoria das condições de vida das famílias, através da doação de bens; 

- Assegurar o funcionamento da Loja através de uma bolsa de voluntários; 

- Promover a troca, o aproveitamento e a reutilização dos bens; 

- Fomentar o envolvimento da sociedade civil na responsabilidade social. 
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Alguns Objetivos e Metas para o ano de 2017: 

 

Objetivos Metas Calendarização 

Promover a coesão da Equipa 
de voluntárias 
 

 
Momentos de reflexão/convívio 
com a equipa de voluntárias; 
 

 
Trimestralmente  

Promover a Igualdade de 
Oportunidades no acesso à 
Loja  

Em parceria com a U. Freguesias 
do Gaio-Rosário e Sarilhos 
Pequenos desenvolver a atividade 
“A Loja Social vai a Sarilhos”- Feira 
Social; 
 

Abril 2017 
Outubro 2017  
 

Incentivar à doação de outra 
tipologia de bens, como por 
exemplo de produtos de 
higiene 

Organizando campanhas de 
recolha pontuais. 
 

Data a definir  

 

 

Eco-Lar 
 

O Eco –Lar é  Projeto que tem como objetivo promover a higiene habitacional em domicílios que 

revelem condições de insalubridade e que os moradores se encontrem em situação de vulnerabilidade. 

A sustentabilidade deste Projeto continuará a ser assegurada graças à parceria estabelecida entre a 

Santa Casa da Misericórdia de Alhos Vedros e as Autarquias do Concelho da Moita. 

Os casos que carecem de intervenção do Eco – Lar são sinalizados por diversas entidades locais e por 

elementos da Comunidade, posteriormente são avaliados em visita domiciliária pelo Técnico afeto ao 

Projeto que desenvolve a sua ação em parceria com outras instituições ao nível da Comunidade, 

sobretudo com as equipas de saúde e com o Município da Moita (através da ações de desinfestação e 

remoção do lixo) para que a intervenção não se centre apenas na limpeza, uma vez que os agregados 

que acompanhamos possuem necessidades de diversas ordens. 

A intervenção da Equipa é feita de forma organizada, tendo em conta as necessidades do agregado em 

que é realizada a intervenção. Esta pode ser pontual, isto é, no seguimento de uma outra ação, como 

desinfestação e/ou remoção de lixo ou ter um carácter de manutenção, ou seja, em situações em que 

é necessário a continuidade da intervenção de modo a que a situação não regrida.  

Desde o momento da sinalização que é feita a sensibilização por parte das equipas técnicas tendo como 

objetivo o envolvimento dos beneficiários na ação, através da consciencialização para a limpeza e na 

contribuição de materiais para a higienização da sua habitação. 
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Em face do tempo decorrido, da experiência adquirida e das realidades dos dias de hoje, pretendemos 

que o ano de 2017 seja um ano em que nos possamos dedicar à análise e avaliação do projeto com os 

parceiros. 

Banco de Ajudas Técnicas 
 
O Banco de Ajudas Técnicas - BAT da Santa Casa da Misericórdia de Alhos Vedros assume-se como uma 
resposta que tem colmatado e pretende continuar a colmatar algumas das necessidades sentidas por 
pessoas em situação de dependência permanente ou temporária que residam no concelho da Moita. 
O BAT funciona nas instalações da Loja Solidária 2ª e 6ª feiras entre as 15h e as 18h; 3ª e 4ª feiras entre 

as 10h30 e as 13h00. 

Cabe ao técnico responsável pelo BAT, continuar a: 

- Realizar um atendimento com Utente e/ou seus cuidadores, onde seja sinalizada a situação de 
dependência do Utente e o material pretendido; 

- Elaborar o processo do utente; 

- Inserir o Pedido na Base de dados criada para o efeito; 

- Promover a cedência, por empréstimo, das ajudas técnicas tendo em conta o número de inscrição, o 
grau de dependência do utente e a sua situação social, familiar, económica e habitacional. 

Ajudas Técnicas disponíveis: 

- Camas Articuladas; 
- Colchões Anti escaras; 
- Cadeiras de Rodas; 
- Cadeiras de Banho; 
- Andarilhos; 
- Canadianas; 
- Bengalas. 
 

Objetivos e Metas para 2017: 

 

A Coordenadora dos Projetos Comunitários 

Objetivos Metas Calendarização 

Promover a sustentabilidade 
do Banco de Ajudas Técnicas  

 

Reparação e manutenção das 
ajudas técnicas; 
 

Mensalmente  

Responder eficazmente a 
todas as sinalizações  

Gestão dos recursos 
existentes; Recuperação de 
material. 

Mensalmente  
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Direção de Serviços Administrativos e Financeiros 
Nota Prévia 

 

Fonte: Portugal – Ficha País – setembro 2016 – aicep Portugal Global 

Dos quadros anteriores, facilmente se conclui pela importância que o Terceiro Setor tem no sistema 

financeiro português. 

Não obstante o Turismo ser considerado como a mais valia competitiva na alavancagem da economia 

nacional. É de realçar que em 2015 apenas 50% dos 10.337 milhares de habitantes se encontravam ativos.  

Se considerarmos que dos 28 Estados Membros da EU ocupávamos em 2015: 

  o 5º lugar dos países com mais elevado do índice de envelhecimento (de 1970 para 2014 o peso 
relativo da população idosa aumentou 11 pontos percentuais); 

 o 4º lugar com maior proporção de idosos; 

 o 3º lugar dos países com mais baixo do índice de renovação da população em idade ativa 

 o 3º maior aumento da idade mediana entre 2003 e 2013 
in Boletim Destaque do INE, Dia Mundial da População - 11 de julho de 2015 

Portugal mais envelhecido e mais dependente 
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Apoio Social à Pessoa Idosa  

Esta é a realidade com que nos deparamos, sendo o Apoio Social à Pessoa Idosa a nossa atividade 

principal, não sendo fácil, pois também o nosso Capital Humano está envelhecido (43% tem mais de 50 

anos, destes 8,5% tem mais de 60 anos). Devemos encará-la como uma porta de oportunidades, já que 

representa 69,3% da nossa Prestação de Serviços. 

Devemos equacionar, no entanto outras estratégias, pois a concorrência desleal paralelamente com o 

aumento da cobrança taxas mais elevadas para o cálculo de mensalidades, faz-nos concluir que serão 

esses os principais motivos para um decréscimo de 5% na lotação nas Respostas Sociais, nomeadamente 

em SAD e Centro Dia, o que veio a culminar já neste trimestre com a revisão em baixa dos Acordos de 

Cooperação. 

Apoio Social e Educativo à Infância 

Já no Apoio Social e Educativo à Infância se em termos médios globais mantivemos a lotação do ano 

anterior, tendo-se verificado 9% abaixo da Capacidade prevista em Acordo, mais propriamente no Pré-

Escolar do “Charlot”, fez com que também para esta Resposta em concreto houve um corte nos Acordos 

de Cooperação. 

Mas esta não é a nossa única preocupação, pois se verificarmos a distribuição das mensalidades pelos 

diferentes escalões 72% enquadra-se nos primeiros 3 escalões, com mensalidades abaixo dos 110€. 

 

  

Os Cuidados Continuados 

O alargamento de mais 5 camas nos Cuidados Paliativos e a abertura de 4 camas em regime de 

internamento privado na UIMDR, permite-nos perspetivar com alguma serenidade, que até ao final do 

ano iremos reverter positivamente em 40% o Saldo Negativo Global, inicialmente orçamentado para o 

corrente ano. 

O Funcionamento e Investimentos Globais 

O funcionamento e custos associados à exploração dos Estabelecimentos decorreu até ao 3º Trimestre 

de 2016 dentro do que tem sido normal. Estando a ser equacionadas algumas medidas, algumas 
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associadas a candidaturas no âmbito do Fundo de Eficiência Energética, já realizadas e que poderão 

ajudar na diminuição do consumo de energia, a otimização e recolocação de Recursos Humanos 

existentes poderão, em paralelo com uma renegociação da dívida a Fornecedores, ajudar não só a um 

maior controlo dos consumos, mas também a uma eventual poupança entre os 5 a 10%.  

Embora sejam medidas que se poderão enquadrar já no funcionamento do primeiro trimestre de 2017, 

elas ainda não são refletidas em termos de orçamento. 

Tendo em conta a realidade atual que implica e algumas reflexões de fundo quanto ao futuro de médio 

prazo, não foram previstos em termos materiais investimentos, salvaguardando-se, no entanto, a 

conservação e manutenção do Património existente. 

 

O Capital Humano 

Muito está por fazer nesta vertente, adotar políticas de gestão dos Recursos Humanos mais eficientes, 

apostar na Formação como um investimento e não como um Custo. Reconhecendo os Trabalhadores 

como uma mais valia iremos aderir ao novo ACT_BTE nº38 de 2015, o que irá permitir atualizar salários 

que não eram revistos já há 7 anos. Assim está previsto um aumento nos custos com massa salarial em 

2% bem como o acréscimo da TSU em mais 0.4%, aproximando as contribuições das IPSS das restantes 

Entidades Patronais. 

 

Os Parceiros (Autarquias, IEFP, outras IPSS, Estado) 

Tendo por base as boas relações com os Parceiros, nomeadamente do poder local, no âmbito do apoio 

financeiro aos Projetos Comunitários (ex.: Eco-Lar), no apoio financeiro à exploração anualmente 

atribuído pela CMM, com outras IPSS com a colocação de Utentes ao abrigo de Medidas de Incentivo ao 

Emprego e de Inserção na Comunidade, serão refletidas em Orçamento as verbas daí provenientes. Já 

relativamente ao Estado/Segurança Social iremos estudar outras possibilidades para reverter as revisões 

em baixa dos Acordos de Cooperação e reafectar noutras respostas as verbas em causa, considerando as 

dificuldades pelas limitações físicas e estruturais dos próprios Estabelecimentos, essa possibilidade não 

está refletida em Orçamento. 

 

Os Serviços Administrativos Centrais 

O incêndio verificado no inicio do ano de 2016, para além da perca total de dados, fez-nos atrasar meio 

ano nalguns que foram os objetivos traçados. Continuando atuais e ganhando uma cada vez maior 

importância que se vai refletindo no dia-á-dia, em toda a estrutura do funcionamento iremos mantê-los 

como metas a atingir assim: 
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 Como? 
o A nível Contabilístico assegurar informação atempada (no mínimo trimestral) da 

execução orçamental, contribuindo para medidas corretivas atempadas, no controlo dos 
custos; 

o A nível de Gestão de Pessoal, elencar todas as limitações que possam existir para o 
cumprimento de obrigações legais, adotando medidas preventivas e fomentando uma 
relação clara com as Entidades fiscalizadoras; 

o A nível de Gestão Administrativa do processo dos Utentes, manter os processos 
devidamente atualizados, assegurar faturação atempada e de acordo com as diretrizes 
da Mesa administrativa, criando mecanismos de alerta em caso de falha de informação 
necessária; 

o A nível de Gestão de Aprovisionamentos/Economato, procurar manter ao mês 
informação atualizada na gestão de stocks, adotando métodos de controlo e 
inventariação precisos, em articulação com as responsáveis dos vários Estabelecimentos, 
controlar os valores unitários das aquisições mantendo atualizada listagem de dois a três 
fornecedores por área; 

o A nível de Gestão de Património assegurar, em articulação com a equipa de Polivalentes, 
Eletricista e as responsáveis dos vários Estabelecimentos, medidas preventivas para 
manutenção e conservação dos edifícios e equipamentos minimizando os efeitos das 
medidas corretivas que serão necessárias em função do desgaste dos mesmos, priorizar 
as várias necessidades; 

o A nível de Gestão de Viaturas promover, a elaboração e execução de um Regulamento 
de Gestão de Frota, a manutenção das viaturas dos vários serviços, a criação de métodos 
e mapas de controlo de custos/km, a efetivação de esforços para o impulso da “frota 
solidária”; 

o A nível de Gestão de Tesouraria e Finanças assegurar informação atualizada e atempada 
sobre contas correntes e saldos de Empréstimos e Leasings, Fornecedores e Utentes, 
assegurar mensalmente listagens de dívidas de Utentes e das medidas adotadas para a 
respetiva cobrança; 

o A nível de Atendimento, promover atitudes proactivas no contato direto e telefónico com 
os vários interlocutores, contribuindo para a boa imagem da Instituição; 

o A nível de Secretariado em conjunto com a Direção de Serviços Administrativos manter 
o apoio aos Órgãos de Gestão assegurando os circuitos de divulgação, organização e 
arquivo da informação bem como os registos oficiais das deliberações de forma 
atempada; 

 

Em conclusão o Orçamento que se coloca à apreciação, é mais uma vez um Orçamento  realista em função 

da atualidade e da realidade da Santa Casa e que nos   merece uma reflexão conjunta de curto, médio e 

longo prazo sobre o seu funcionamento e os serviços que presta, bem como implementação de medidas 

de controlo e acompanhamento assíduo de toda a atividade financeira desta. 
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Orçamento 

VENDAS -  €                                  

SERVIÇOS PRESTADOS 2.517.215,80 €                

Mensalidades/Matriculas de utentes 2.499.188,37 €                

Quotizações e Jóias 3.960,00 €                        

Serviços Secundários 52.781,70 €                      

Descontos Abatimentos 38.714,27 €-                      

SUBSIDIOS À EXPLORAÇÃO 4.280.509,68 €                

Subsídio do Estado e outras entidades oficiais 4.280.509,68 €                

ISS,IP - Centro Distrital 2.411.616,27 €                

Autarquias 62.260,72 €                      

I.E.F.P. 20.160,63 €                      

ARSLVT 1.724.505,65 €                

7515 9.846,33 €                        

7516 52.120,07 €                      

Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas 807.070,48 €                   

Mercadorias -  €                                  

Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 807.070,48 €                   

Fornecimentos e serviços externos 1.234.137,40 €                

Subcontratos -  €                                  

Serviços especializados 489.363,15 €                   

Trabalhos especializados 96.846,29 €                      

Publidade e propaganda 2.145,92 €                        

Honorários 250.955,10 €                   

Conservacao e Reparação 102.376,00 €                   

Outros 37.039,84 €                      

Materiais 56.719,59 €                      

Ferr. e Utensílios Desg. Rápido 8.580,83 €                        

Livros e Documentação Técnica 426,31 €                            

Material de Escritorio 26.250,90 €                      

artigos para oferta 1.505,24 €                        

material higiene, conforto e limpeza -  €                                  

Outros 19.956,31 €                      

Energia e fluidos 326.618,01 €                   

Electricidade 182.616,42 €                   

Combustíveis 27.755,87 €                      

Água 24.765,35 €                      

Outros Fluídos/Gás Butano e Propano 91.480,37 €                      

Deslocações, estadas e transportes 5.733,65 €                        

Deslocacoes e Estadas 5.094,87 €                        

Transportes de Pessoal -  €                                  

Outros 638,78 €                            

Serviços diversos 355.703,01 €                   

Rendas e Alugueres 19.644,85 €                      

Comunicação 35.713,39 €                      

Seguros 11.038,49 €                      

Contencioso e Notariado 1.179,36 €                        

Limpeza, higiene e conforto 149.105,64 €                   

Outros serviços 139.021,27 €                   

Gastos com pessoal 4.649.412,04 €                

Verbas p/ Representação/ orgãos sociais -  €                                  

Remunerações do pessoal 3.724.820,67 €                

Indemnizações 15.178,85 €                      

Encargos sobre remunerações 834.348,59 €                   

Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais 25.139,52 €                      

Outros gastos com o pessoal 49.924,41 €                      

Outros rendimentos e ganhos 225.669,67 €                   

Outros gastos e perdas 37.520,32 €                      

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 295.254,91 €                   

Gastos/reversões de depreciação e de amortização 337.287,84 €                   

Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões) -  €                                  

Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 42.032,93 €-                      

Juros e rendimentos similares obtidos -  €                                  

Juros e gastos similares suportados 197.113,54 €                   

Resultado antes de impostos 239.146,47 €-                   

Imposto sobre rendimento do período -  €                                  

Resultado liquido do período 239.146,47 €-                   

RENDIMENTOS E GASTOS  Orçamento Ano 2017



 

 
 

 


