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Nota Introdutória 
 

Nota Introdutória 

Caros Irmãos 

Vimos desta forma colocar à apreciação da Assembleia Geral, o Plano de Ação e Orçamento para 2018, 

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

Este é o Plano de Ação para o último ano deste mandato, onde nos propusemos atingir objetivos 

ambiciosos através do programa eleitoral sufragado em Dezembro de 2014.  

Cumpridos quase três anos de mandato é claro que atingimos grande parte dos objetivos a que nos 

propusemos, principalmente na vertente da administração e gestão que por diversas situações não 

conseguimos atingir e principalmente com todos os impactos que o incêndio do ano passado. 

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

mantém-se debilitada e não se vislumbram soluções para uma resolução a curto prazo, apesar dos 

esforços desenvolvidos na redução de custos a vários níveis da nossa atividade.  

Assim continuamos a reafirmar, com a consciência plena de que a situação geral das instituições que 

como nós desenvolvem um papel social fundamental em substituição do Estado, que é necessária uma 

atualização dos valores dos acordos por parte do Estado quer no âmbito do Apoio aos Idosos, quer no 

âmbito da Saúde  de forma a podermos enfrentar os diferentes desafios que se nos colocam hoje, na 

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

Utentes.  

Pretendemos que 2018 seja um ano de algumas soluções, a saber: 

. A solução para a recuperação e utilização do antigo Hospital Concelhio; 

. A solução para uma maior centralização das lavandarias, já iniciada, com a respetiva poupança de 

recursos. 

Continuará a ser um ano de envolvimento e esforço conjunto de todos os que querem e sentem uma 

Misericórdia de Alhos Vedros, forte, digna e projetada para o futuro garantindo a sua longevidade. 

Assim iremos continuar a apostar; 

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

autarquias e os restantes parceiros sociais, no âmbito dos apoios a projetos comunitários;  

. Reconhecendo nos Trabalhadores como uma mais valia, reforçando a sua formação recorrendo 

principalmente aos meios humanos que dispomos; 

 . No reforço do empenhamento de todos na otimização dos custos gerais de funcionamento; 
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. No estabelecimento de elos de ligação entre gerações e estabelecimentos através de projetos comuns 

e transversais ás crianças e idosos, dando continuidade ao projeto de animação integrado “ Vamos a 

Ver…” 

. Finalizando a criação e implementação de normas e procedimentos que sistematizem os serviços 

prestados e orientem os utentes e trabalhadores; 

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

trabalhadores do setor operário. 

Como cremos que sempre aconteceu com a nossa Misericórdia, 2018 será mais um ano de dificuldades, 

mas também de resistência e conquista de melhores condições para os nossos utentes, trabalhadores 

e associados. 

Alhos Vedros, 9 de Novembro de 2017 

A Mesa Administrativa 
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Direção de Serviços de Apoio ao Utente 
 

Atribuo um enorme valor ao fato de poder permitir-me 
compreender uma outra pessoa… 
 

A experiência mostrou-me que as pessoas têm, 
fundamentalmente, uma orientação positiva... Acabei por 
me convencer de que quanto mais um indivíduo é 
compreendido e aceite, maior tendência tem para 
abandonar as falsas defesas que empregou para enfrentar 
a vida, e para progredir num caminho construtivo.  

(Tornar-se Pessoa, pg. 30 e 38).“  
 

Carl Rogers 

 

Viver uma Misericórdia por dentro, implica concentrarmo-nos no essencial e descentrarmo-

nos do acessório. E o essencial faz parte integrante da nossa Missão. Estamos a falar do ato de 

Cuidar. Este, obriga-nos a fazer as pontes necessárias entre séculos de experiência, com tudo 

o que isso significa e as exigências da atualidade, com a inevitabilidade da modernização e 

procura da sustentabilidade. 

Concentrarmo-nos no ato de cuidar, tendo em conta que trabalhamos na área da educação 

pré-escolar, ação social e saúde, remete-nos para a consciência da vulnerabilidade, logo da 

necessidade imperiosa de compreendermos o outro, uma vez que é pela compreensão e não 

utilização do outro que podemos dignificar e humanizar a nossa ação como cuidadores. 

O projeto de formação de pessoal, denominado Projeto C, transversal a 5 estabelecimentos e 

desenhado em 2017, baseando-se nas palavras chave Construir, Cuidar, Comunicar, revelou 

que pode ser uma matriz de ação  para os nossos trabalhadores, fornecendo bases para a 

consolidação de práticas humanistas, material adequado para estudo e aferição de 

procedimentos e sobretudo indicador para supervisão. Neste contexto continuaremos em 

2018 com o projeto C, que se desenvolverá por mais dois anos. 

https://www.pensador.com/autor/carl_rogers/
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Ainda na linha de projetos transversais, os processos de animação implementados em 2017, 

começaram a fluir. Ainda timidamente, nalguns casos, colados às tradicionais formas de 

“lançamento de atividades soltas”, mas noutros casos, já a emergirem como projeto. 

A descoberta progressiva por parte dos animadores, das suas próprias possibilidades enquanto 

promotores de atividades interrelacionadas, comprometidas com as histórias de vida dos 

utentes, levou ao investimento de novas formas de fazer, o que muito nos congratula. Esta é a 

motivação primeira para iniciar o percurso que leva à transformação das práticas centradas na 

atividade, até à centração nas pessoas, o que neste caso, diz respeito à população sénior das 

ERPI e Centros de Dia dos estabelecimentos de apoio ás pessoas idosas da SCMAV. 

Assim sendo, e dado a potencialidade do projeto Vamos a ver…, foi consensual que se 

procedesse à sua extensão por mais dois anos, de forma a que cada um dos estabelecimentos 

assumisse a exploração dos três pontos de partida já definidos. Desta forma, o L.P.R. Costa 

ficará em 2018 com a temática do Barco, o LAT, com a Máscara e o LSJO com a Árvore. 

Sendo o investimento na animação, um dos maiores indicadores de qualidade das respostas 

sociais para pessoas idosas e uma vez que ela assume uma particular dimensão no Centro de 

Dia, torna-se fundamental iniciar uma reestruturação desta valência, nomeadamente através 

da organização e registo documental, bem como do enriquecimento do processo de utente, 

revisão e construção de novos instrumentos de controlo de atividades e recurso à Metodologia 

de Projeto para formalização e dinamização de Projetos de Animação. 

A nível das ERPI, prevemos continuar a normalizar procedimentos, os processos de utente e 

aplicação em pleno dos documentos validados pela MA no segundo semestre de 2017, 

nomeadamente, o programa de acolhimento para utentes, metodologia para prevenção de 

comportamentos de negligência e procedimentos face à demência. 

Procederemos à atualização da metodologia para a gestão de reclamações por via eletrónica e 

manifestamos a intenção de aderir a uma plataforma de gestão para Lares. 

Terminado o projeto educativo “Uma Casa Mãe, é hora de proceder ao lançamento do novo 

projeto, transversal aos dois estabelecimentos de apoio á infância, o Charlot e o Varino. Este 



 Santa Casa da Misericórdia de Alhos Vedros 
 

 
 

 

8 

novo projeto, orientará as práticas expressas através dos projetos pedagógicos das nossas 

educadoras, para os próximos três anos. 

Citando o plano de ação de 2017 “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”, podemos dizer que, de forma muito 

simplificada, é diagnosticado o problema que conduz ao novo projeto educativo (2017/2020),  

DRÁNIMA. 

DRÁNIMA, tem como função recuperar o investimento no corpo da criança, privilegiando a 

vivência da relação com o mundo (através da promoção de experiências sensoriais), a 

compreensão e interpretação do mesmo (através da exploração dos princípios da filosofia para 

crianças) e o encontro de uma expressão única (através da expressão dramática). DRÁNIMA, 

dar alma ao corpo, terá em 2018, como base/título/temática a interrogação: O que é a vida? 

A centração na atividade corporal e expressiva, levará a que a equipa de auxiliares tenha de ser 

enquadrada, sob a forma de reuniões formativas, integradas no projeto C e monitorizadas pelas 

Educadoras de infância dos estabelecimentos.  O mesmo princípio será aplicado às Educadoras 

de Infância que em conjunto com as DP e DSAU, desenvolverão círculos de estudo que 

permitirão interpretar e aprofundar os conteúdos de documentos como as “ Novas Orientações 

Curriculares para a Educação Pré-escolar e o manual de processos chave para Creche. 

2018 será um ano de consolidação do trabalho, de valorização e enquadramento dos 

trabalhadores, de aprofundamento da relação com utentes e familiares e estreitamento de 

laços com os nossos habituais parceiros, na procura de soluções para uma comunidade melhor.  

 

      A DSAU 

Diretora de Serviços de Apoio ao Utente 
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PROJETOS TRANSVERSAIS AOS ESTABELECIMENTOS 

 

 

DRÁNIMA (DAR ALMA AO CORPO) 

 

 

 

De toda a história do nosso concelho, rica, antiga e muito ligada ao trabalho árduo, podemos 

destacar uma ambiência que tem como pano de fundo o Rio Tejo, a energia das romarias, 

touradas e vivências ligadas aos touros, cavalos e sevilhanas e a diversidade humana, 

manifestada na profusão da multiculturalidade. 

Na SCMAV e em particular no Charlot e no Varino, não podendo ficar alheios ao que o espaço 

onde desenvolvemos a nossa atividade nos traz, pelo que elegemos como base agregadora do 

projeto educativo para os dois estabelecimentos de apoio à infância, a cor. 

PROJETOS TRANSVERSAIS AOS ESTABELECIMENTOS

DRÁNIMA (DAR ALMA AO CORPO)
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A cor, concretizada em personagens que aparecem e desaparecem, em conjunto ou separadas, 

em momentos chave. 

1. A cor azul, (BLUE DRÁNIMA) personificada numa figura ligada ao rio Tejo, amável, 

silenciosa, com tiradas poéticas e generosa. 

2. A cor vermelha (RED DRÁNIMA) personificada numa figura ativa, dramática, viva, 

provocante e “salerosa”, algures entre a postura do toureiro, o porte do touro, a 

elegância do cavalo e o passo de uma sevilhana. 

3. O Arco-Íris (RAINBOW DRÁNIMA) personificado numa figura desconcertante, alegre, 

quase bipolar que fala diversas línguas e tem diversos sotaques, estando sempre a 

lembrar histórias de outros países e culturas. 

 

Estas personagens, serão os ativadores principais e os responsáveis por estabelecer o fio 

condutor do projeto educativo e por nos apresentarem outras personagens, os ativadores 

secundários (Principezinho, Mary Poppins e a dupla Alegria e Tristeza) retiradas de obras 

adaptadas para filmes que todos conhecemos e que nos trazem perguntas e ajudam a dar 

respostas às grandes questões colocadas pelas temáticas dos projetos para cada um dos três 

anos: 

 Primeiro ano (QUEM SOU EU?); 

 Segundo ano (O QUE É A VIDA); 

 Terceiro ano (O QUE É A FELICIDADE). 

 

BLUE DRÁNIMA, RED DRÁNIMA e RAINBOW DRÁNIMA, anunciariam de forma dramática e com 

“tambores”, os ativadores secundários que chegariam de barco ao Cais de Alhos Vedros e ao 

Cais da Moita e seriam recebidos pelas crianças de cada um dos estabelecimentos. 

Na senda do equilíbrio do corpo integral, todo o projeto se desenvolve em torno da educação 

corporal e artística, trabalhada com rigor no quotidiano das salas e através dos seus projetos 

pedagógicos, a par de uma preparação para o brilho da mente, através de uma metodologia 

baseada na arte de perguntar e Filosofia para crianças. 

Pretendemos assim, promover uma viragem nas nossas práticas, de forma a recuperar e 

celebrar todos os princípios da escola ativa, deixando para trás esta tendência para um corpo 

cada vez menos investido e talvez por isso, mais instável. 
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Projeto Vamos a Ver... 
Este projeto de animação socio cultural e educativo foi pensado para promover a cooperação 

entre os diversos estabelecimentos da SCMAV. Dado o seu interesse e potencialiadade foi 

estendido a mais dois anos. Assim, no próximo ano, trocaremos a exploração de cada um dos 

temas, permitindo assim que cada estabelecimento possa reapropriar-se das experiências dos 

outros e personalizar a sua própria visão das temáticas. 

Manteremos como ativador principal a História que origina o projeto. 

 

 

Tirou a última máscara e descansou. Sentou-se debaixo da árvore e esticou as pernas. Com a 

idade, cada vez lhe era mais difícil colocar as máscaras por muito tempo. Estava farto de usar 

a máscara da raposa para se armar em esperto, a do lobo para amedrontar os outros, a do 

mocho para mostrar que era sábio, a de papagaio ou galinha para cacarejar à vontade e 

dominar a “cena” e todas as outras. De vez em quando, até usava a máscara de espantalho, 

para ver se espantava “uns passarocos” mas (aqui entre nós) não obtinha grandes resultados. 

Estava cansado. Queria ser finalmente ele. Ser igual a si próprio. Sem disfarces nem mentiras.  

A idade dava-lhe esse estatuto. Poder rir se tinha vontade de rir e chorar se tinha vontade de 

chorar. Ansiava por dizer a verdade, falar do que sentia e de como a vida se revelou e o fez 

chegar àquele momento. Queria viver a sério. Lutar por si. Lutar pela saúde, pela alegria, por 

manter os laços de ternura mais fortes.  

Que raio, tanta corrida para quê?  

Projeto Vamos a Ver...

ATIVADOR PRINCIPAL 
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A frescura da sombra da árvore revigorou-o. Quase sentia a sua força. Quase sentia o poder da 

sua seiva, a humidade das suas raízes, o abraço dos seus ramos. Respirou fundo e olhou para o 

rio que corria sem cessar. Viu um pequeno barco que ondulava suavemente, cujo barqueiro 

também velho, lhe sorria, em tom de convite e pensou:  

-Quem me dera partir e começar de novo. 

Levantou-se, sacudiu-se e aproximou-se do barco. O barqueiro perguntou-lhe: Vamos? 

O Homem velho parou, voltou atrás, quebrou um pequeno ramo da árvore, colocou-o num 

saco com terra e disse ao barqueiro; nunca plantei uma árvore. Não posso deixar de o fazer, 

em nome da terra e da vida. 

O Barqueiro voltou a perguntar-lhe: Vamos? 

E o homem murmurou: Vamos.  

Olharam um para o outro e disseram ao mesmo tempo: E vamos a ver… 

        ME  

 

ACTIVADORES SECUNDÁRIOS 
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Para reforçar os objetivos gerais e específicos do projeto inicial, pretendemos 

 Envolver as Chefias na promoção de dinâmicas de projeto em desprimor de atividades soltas; 

 Promover um maior envolvimento dos animadores na formalização de Projetos; 

 Consolidar a intergeracionalidade e a partilha entre estabelecimentos de apoio à infância e 

pessoas idosas.  

 

O projeto “Vamos a ver…” agora definido para o triénio 2017-2019, marcará a transição (dos 

estabelecimentos LPRCosta, LSJOperário e LAT, de práticas mais estereotipadas e soltas, para práticas 

mais articuladas com os contextos e com as histórias de vida dos utentes, de forma a fazerem mais 

sentido do ponto de vista cultural e recreativo. 

Projeto C... (CONSTRUIR, CUIDAR, COMUNICAR) 
 

 

LSJO

A ÁRVORE

LPRCOSTA

O BARCO

LAT

A MÁSCARA

Projeto C... (CONSTRUIR, CUIDAR, COMUNICAR)

                     ATIVADORES SECUNDÁRIOS 
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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, por parte de pessoas e Instituições. 

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. 

               In Plano de Ação para 2017, da SCMAV 

Para conjugar as necessidades dos nossos trabalhadores, as exigências legais quanto à formação os 

nossos recursos humanos disponíveis para assegurar formação e a Missão da SCMAVedros, surge o 

projeto C. 

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. 

A experiência de 2017, relativamente à implementação do projeto C, foi muito construtiva. Embora não 

fosse possível aplica-lo na sua totalidade, quer no número de ações previstas, quer na totalidade de 

horas por ação, os resultados obtidos, remetem para: 

 Uma maior harmonização entre quem “pensa” as práticas e as teorias que lhes estão 

subjacentes   

 Uma apropriação por parte das DT’s da prática da supervisão, fundamental para garantir a 

atualização da ação geragógica; 

 Uma apropriação por parte das DP’s e Educadoras de Infância, da prática de formação, 

fundamental para garantir a atualização e melhoria da ação pedagógica; 

 Um reforço do papel do técnico, não só como chefe, mas como parceiro na construção do saber 

e saber fazer; 

 Uma maior atenção por parte dos nossos trabalhadores ao quotidiano, desenvolvendo um 

sentido mais crítico; 

 Parceria entre quem faz e quem executa procedimentos. 

Estas as razões que nos levam a prolongar o Projeto C por mais dois anos, permitindo que esta prática 

possa ser gradualmente assumida como necessária, quer nas Creches, quer nos Lares. 

O projeto C, assumido por mais dois anos, contribuirá certamente, através de concentração de esforços 

e cooperação entre os nossos técnicos, para uma maior consolidação da prática do cuidar. 
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APOIO EDUCATIVO E SOCIsAL À INFÂNCIA CRECHES, EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR e 
CATL's 

 

 

 

CRECHE JARDIM DE INFÂNCIA E CATL, O CHARLOT 

 

 

                                                  

Não podemos ensinar uma pessoa diretamente. 

Só podemos facilitar a sua aprendizagem 

Carl Rogers 

 

 

APOIO EDUCATIVO E SOCIsAL À INFÂNCIA

CRECHES

EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR

CATL's

CRECHE JARDIM DE INFÂNCIA E CATL, 

O CHARLOT

Inaugurado a 12 de setembro de 1981
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Queremos: 

 Observar, planificar e intervir melhor; 

 Identificar as necessidades para recuperação dos espaços físicos; 

 Trabalhadores mais conscientes/resilientes na sua intervenção;  

 Privilegiar o trabalho com as famílias, compreendendo os novos contextos familiares 

 

Espaço Físico/obras 

Creche, Jardim - Infância e CATL "Charlot"

Inaugurado 

a 12 setembro de 1981;

Situado no Bairro das Morçoas

Alhos Vedros

4 salas de creche:

1º berçário - 10 crs.

2º Berçário - 14 crs

sala mista - 15 crs

sala de transição -
18crs

3 salas jardim 
infância

sala 3 anos - 25 crs

sala 4 anos - 23crs

sala 5 anos - 24 crs

1 sala CATL

58 crs
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 O Charlot no alto dos seus 36 anos tem o seu património a necessitar de alguma 

intervenção/ação de modo a melhorar as suas condições para o funcionamento. 

Constitui-se como prioritário para esta direção pedagógica incutir melhorias na estrutura para 

que se adequem e produzam melhorias para as crianças.  

. Será necessário desenvolver melhorias nas instalações designadamente quanto a: 

- Melhorar o telheiro e o  seu espaço coberto; 

- Intervir no espaço de recreio; 

- Intervir ao nível das pinturas interiores e no exterior. 

  

Com as Crianças 

 

“Se a criança não receber a devida atenção, em geral, quando adulta, tem dificuldade de amar seus 

semelhantes.” 

Dalai Lama 
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“As nossas crianças não vivem horrores das guerras, não vêem casas destruídas nem corpos 
mutilados, mas têm sua ingenuidade esfacelada, a sua capacidade de brincar ferida, a sua 
imaginação sequestrada pela ansiedade por necessidades não necessárias.  

Não é isso uma forma de horror?” 

 

Desejamos… 

crianças:

+

criativas

+

comprometidas

+

resilientes

+centradas
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Projetos Pedagógicos 

 

"Educação não transforma o mundo. Educação muda pessoas. 

                                  Pessoas transformam o mundo".  

                                         Paulo Freire 

 

Os projetos pedagógicos da Creche, Jardim de Infãncia e CATL “ Charlot” são elaborados pelos 

educadores de infância de cada uma das salas de modo a dar uma resposta educativa a cada 

grupo de crianças. São construídos com base no projeto educativo para 3 anos “DRÁNIMA” que 

tem como componente base o trabalho com o corpo e as expressões, procurando dar resposta 

às questões mais prementes do ser humano e da própria criança que buscam o sentido de 

pertença e do saber quem são. 

 

Considerando que hoje as crianças têm muita oferta tecnológica, expressam-se com base 

nestes “gadgets”, ocupando parte dos seus tempos em absoluta solidão, urge que a escola se 

torne um lugar expressivo e que proporcione à criança um trabalho voltado para a descoberta 

do seu corpo, do seu eu e da busca pela felicidade.  

 

“DRÁNIMA” é um desencadeador de propostas, um arrogante conflituoso, amoroso e um 

resoluto para o desenvolvimento da mente criativa.  

DRÁNIMA capta o nosso mundo em mudança, onde é urgente dotar as crianças de capacidades 

e competências humanas que façam delas boas cidadãs, capazes de intervir e construir uma 

sociedade mais justa e equilibrada, no respeito pelo ser humano, pela natureza, pela cultura, 

pela descoberta, e pela ciência, acreditando que a educação é para a vida. 

Aprender, fazendo.
Desenvolvimento do 
sentido estético e 

artistico

Respeitar a 
natureza

Desenvolver o corpo 
expressando as suas 

capacidades e 
potencialidades

Educar 
para...
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1º Berçário  

Projeto Pedagógico: "Eu sou importante"  

A chegada de um bebé faz com que toda a família se centre neste pequeno ser. "Eu 

Sou importante" pretende que este ser pequenino e que vamos ajudar a crescer 

seja um bom mediador entre a escola e a família. Ajudar a serenar e a entender que 

as mudanças são próprias da vida e que quer os pais como a criança apenas se estão 

a acomodar à nova situação. Traçar caminho, com assertividade, ambiente seguro, 

centrado na criança e boa vinculação são condições que desejamos para fazer da 

nossa criança uma pessoa Importante! 

Equipa: 

Educadora Infância responsável: 

Clara Oliveira 

Auxiliares educação: 

Paula Barbosa 

Sandra Vieira 

 

 

2º Berçário: 

Projeto Pedagógico: "Eu sou curioso" 

Resumo: Os primeiros anos de vida da criança correspondem a uma importante fase 

do seu crescimento, onde através dos seus sentidos ela inicia o conhecimento, a 

adaptação e exploração do mundo exterior. 

O projeto pedagógico da sala do 2ºBerçário intitula-se “Eu Sou Curioso” e tem como 

principal objetivo, contribuir para o desenvolvimento da autoconfiança e da 

autoestima da criança, permitindo que ela construa o seu caminho pessoal, ao 

mesmo tempo que elabora a sua identidade, num ambiente acolhedor, familiar e 

onde as suas necessidades quer físicas, quer psicológicas são satisfeitas. 

Uma das estratégias é proporcionar à criança a liberdade para brincar, explorar o 

seu corpo, o espaço, os materiais, ou seja, o meio envolvente, criando um clima 

acolhedor e securizante. 

Equipa: 

             Educadora de  Infância: 

             Sandra Trindade 

            Auxiliar de Educação: 

            Cristina Macedo 
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            Aj. Ac. Educativa: 

            Paula Gonçalves 

 

 

 

Sala Golfinhos/Mista:  

Projeto Pedagógico: "Eu sou conquistador" 

Resumo: A consciência de si, é inicialmente, consciência do corpo. E com 

autonomia, a criança vai aprendendo a, descobrir-se e a ser capaz de responder às 

suas necessidades. 

O caminho no conhecimento e na manipulação do seu corpo, a criança atualiza e 

exercita os seus instrumentos cognitivos, afetivos e relacionais à conquista da sua 

própria identidade. 

Neste contexto, o projeto pedagógico “ Eu sou conquistador? “, tem por objetivos 

principais, a construção da identidade ou o conhecimento de si próprio e 

desenvolver o gosto pela atividade autónoma, porque estes são essenciais para a 

educação de todas as crianças. Torna-se essencial o nosso papel, que é o de 

mediador, onde temos de proporcionar um clima seguro, coerente e desafiador, 

devendo assegurar à criança as necessidades básicas, atenção, de aceitação, e de 

formação do eu, para se desenvolver harmoniosamente 

Equipa: 

Ed. Infância:  

Luisa Chorincas 

Auxiliar educação: 

Anabela Patrício 

Mª José Guerreiro 

 

 

Sala de Transição/Esquilos 

            Projeto Pedagógico: Eu sou o que eu quiser. 

Resumo: Iniciamos um novo ano letivo e com ele um caminho a percorrer. Este é o 

primeiro ano de um novo Projeto Educativo. 

De acordo com o mesmo irei delinear o Projeto Pedagógico da sala, valorizando o 

drama, o corpo, e proporcionar à criança a descoberta da sua identidade. O ponto de 

partida para o desenvolvimento do mesmo, baseia-se nos sentimentos, nos sentidos 

e tudo o que flui de forma natural na criança. As estratégias utilizadas para trabalhar 

a identidade, são proporcionar á criança o conhecimento sobre sua história de vida, 

a sua família e a comunidade onde está inserida, na medida em que todos estes 

contextos influenciam a sua personalidade. 

Equipa: 
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            Educadora Infância: 

            Irina Reis 

            Auxiliares educação: 

            Joaquina Magro 

            Aj. Ac. Educativa: 

            Cátia Raminhos 

 

 

Sala dos 3 anos/Traquinas 

Projeto Pedagógico: “Eu sou traquina e criativo 

Resumo: 

Sabendo que a criança a partir dos 2 anos começa a utilizar a criatividade para 

expressar, através do faz de conta, o se passa ao seu redor, recorreremos á 

expressão dramática como meio para trabalhar a descoberta do corpo, autoestima, 

autoconfiança e pensamento critico. Assim o Projeto Pedagógico traçado para o 

grupo “Traquinas”, durante o ano letivo 2017/18 , visa  a utilização do corpo como 

promotor do desenvolvimento, tendo como recurso os ativadores previstos no 

Projeto Educativo e as OCEPS.  

             Equipa: 

Educadora Infância: 

Helena Soares 

Auxiliar de educação: 

Ana Subtil 

Olga Ferreira 

 

 

 

Sala dos 4 anos /sala Coelhos 

Projeto Pedagógico "Eu Sou explorador" 

O Projeto da sala dos 4 anos intitula-se “Eu sou explorador” e tem como principal 

objetivo ampliar o conhecimento do mundo, explorando as diversas formas de 

expressão artística. 

Este projeto visa promover a identidade, a criatividade, a sensibilidade, a 

expressividade, os valores humanistas e de cidadania, tendo como recurso os 

ativadores do projeto educativo. 

Assim, este projeto visa através do movimento plástico e estético do corpo com os 

seus gestos, posturas, ritmos e do jogo, formar cidadãos críticos e autónomos, 

participativos no processo social, conscientes dos seus direitos e deveres na 

sociedade, com base no respeito pelo outro e pelo planeta. 
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             Equipa: 

Educadora Infância: 

 Helena Pio 

Auxiliar educação: 

Mª José Nobre 

Susana Claudino 

 

 

 

Sala dos 5 anos /sala Panda 

Projeto Pedagógico: “Eu sou Altruísta” 

Resumo: A educação pré-escolar tem um papel fundamental na construção da 

identidade e autonomia de cada criança. É nesta medida que através do projeto 

pedagógico eu sou altruísta, serão criadas situações em que as crianças 

identifiquem as suas particularidades, gostos e preferências, conhecendo 

habilidades e limites, reconhecendo-se como indivíduo único no meio de tantos 

outros igualmente únicos. 

A expressão corporal constituirá uma estratégia a fim de desenvolver um processo 

de autoconhecimento. 

O "Projeto Pedagógico eu sou Altruísta" procurará também proporcionar 

momentos de interação com o "outro", estabelecendo contato com o meio 

envolvente, pois só assim, a criança pode construir referencias significativas, 

interiorizando valores fundamentais 

             Equipa: 

Educadora Infância: 

 Fátima Ortega 

Auxiliar educação: 

lina Lopes 

Rosa Gonça 

 

Sala do CATL 

Projeto pedagógico: "Eu sou companheiro " 

Resumo: O CATL é constituído por um grupo heterogéneo, com idades 

compreendidas entre os 5 e os 12 anos. Estas crianças encontram-se numa fase do 

seu desenvolvimento cognitivo, emocional e social onde lhes é possível " 

descentrarem-se " do seu egocentrismo e assumirem o ponto de vista do outro ao 

fazer julgamentos morais. Começam a entender a intencionalidade dos atos, 

apercebem-se das consequências distintas que as ações têm, e entendem o motivo 

do outro. 
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A sua organização social é de bando, gostam de se inserir em grupos maiores, serem 

o líder, mas também aceitar liderança. Compreendem regras, cumprem-nas e 

estabelecem compromissos. A pertença a um grupo é fundamental para a sua 

identidade. Tendem a aproximar-se dos outros com gostos ou características com 

quem se identifiquem e as brincadeiras são coletivas e em grupos. 

O Projeto Pedagógico “Eu Sou Companheiro” pretende caminhar, coletivamente, 

nesta construção de saberes, brincadeiras, relações, …, amizades. Deseja 

essencialmente cooperar na formação pequenos cidadãos conscientes com a 

capacidade de se conhecerem e expressarem da forma que lhes for mais 

confortável. De saberem quais as suas limitações e capacidades. 

            Equipa: 

Educadora Infância: 

Luisa Madaleno 

Auxiliar de educação e de ocupação: Fátima Chora e M João Pires 

 

Atividades Extra Curriculares  

 

 

 

 

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

complemento e alargamento da formação da criança. 

Pretendemos recuperar a atividade de expressão musical e apoio ao estudo por considerarmos 

que são um contributo para o desenvolvimento das crianças. 

Não consideramos alargar a oferta de mais atividades extra curriculares, pois face ao número 

de crianças e logística interna julgamos serem as suficientes. 

 

  

Dança 
Criativa

91crs.

Yoga 

e 
meditação

35 crs.

Inglês

35 crs.
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Com a família 

A diversidade da família no contexto atual promove junto da escola a necessidade de saber 

estar, saber ouvir para saber intervir. Neste novo contexto há que saber interpretar as 

motivações das mesmas e o que esperam de nós. Temos consciência que neste limbo de 

entendimento com a mudança teremos de nos adaptar e colaborar para que as crianças sejam 

felizes e não encontrem barreiras ao seu desenvolvimento, tornando fulcral o nosso papel 

junto dos encarregados de educação para que esta ponte seja forte e saudável. 

 A loucura do dia-a-dia envolve as crianças desde o berço, pelo que a escola deverá ser um lugar 

que lhes permita pontilhar alguma calmaria e exercitar as necessidades, expurgando o que as 

perturba. Os educadores têm de se adequar a esta forma nova das famílias e das crianças.   

Temos em cada dia que passa a angústia de não entender a postura das famílias, porque elas 

não respondem ao imaginário de quem para si a criança está em primeiríssimo lugar. Hoje a 

par da maternidade, as carreiras são importantes para os progenitores, dando-lhes pouco 

espaço pra se escutarem e pra perceber o quão efémero é toda esta correria atrás de um 

sucesso que chega e que vai! A criança passou também a fazer parte deste desejo de felicidade 

rápida, de proteção exagerada, sem tempo para as acomodações das tristezas e dos 

desencantos da vida. Assim o nosso papel a par do das famílias altera-se. Nem a nós nos 

compete tudo nem às famílias a responsabilidade de tudo…assim resta-nos entender até onde 

residem as expetativas sobre a escola e qual as expetativas que temos da famílias…Quem pensa 

o quê de quem!? 

Temos como objetivo redescobrir os papéis de cada um de nós neste processo educativo para 

que não se imputem responsabilidades desnecessárias a cada um dos intervenientes e não 

sejamos todos gestores de conflitos. Assim é premente que se clarifiquem procedimentos para 

ambas as estruturas saiba com o que contar. 

A educação é permanente do nascimento até ao fim da vida, por isso, é importante sabermos 

as competências e os limites, fazendo com que a criança seja um mediador positivo entre a 

escola e a família para que se traduzam em crianças saudáveis e proactivas para que se 

transformem em adultos responsáveis e com vontade de mudar o mundo. 

Continuamos a acreditar que as famílias sentindo-se acolhidas e fazendo parte integrante desta 

comunidade, serão capazes também de uma colaboração mais profícua e saudável, que 

produzirá um ambiente coletivo mais cooperativo, no entanto é necessário pesquisar e investir 

para agir de modo mais concertado. 
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Formação 

• Continuidade do Projeto C, de onde se destaca formação ao corpo não docente pelos 

técnicos do Charlot, bem como constituição de grupos de estudo com técnicos e 

DSAU.  

• Frequência de ações de formação externa para técnicos, auxiliares de educação e 

ajudantes de Ação Educativa. 

 

 

 

 

Atividades de Relevo 2018 

  

 

 

 

 

encontros temáticos  acerca do 
papel da familia no contexto 

escolar

criar procedimentos para 
enquadramento familiar

Festas temáticas de e para a 
familia

criação de grupo de trabalho 
para pesquisa acerca do papel 

da escola no novo contexto 
familiar

Objetivos para as 
familias
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5 de Janeiro - Lanche dos 
Reis

Vamos ao Teatro (em data 
a programar)

9 fevereiro - Desfile de 
Carnaval das Escolas

23 Março - Festa do 
Pijama

27 Março - Museu do 
teatro e da Dança ( 
data agendar)
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6 Abril - Festa da 
Primavera e da Familia

semana de 23 a 27 Abril "Nós somos 
Abril" exposição em mural de trabalhos 
das crianças

4 maio - Festa da Dança

Participação na Feira de projetos 
(14 a 18) e na Feira da saúde (em 
data a anunciar)

1 junho - dia Mudial da 
Criança

25 junho a 6 julho saida das 
salas de creche
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A Diretora Pedagógica 

 

 

29 junho - Feira do 
Charlot

Fluviário de Mora/ Oceanário/ 
Aquário Gama

3 julho a 20 julho -
piscinas Montemor

14 setembro " Aniversário do 

Charlot, lanche  

Novembro - Campanha "Vamos 
Plantar Uma Arvore, por um 
futuro Melhor"

11 Novembro, S. Martinho, 
teatro da minha escola, 
Lanche; 

7 Dezembro - Festa de Natal

15 dezembro - desfile dos Pai 
Natal
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CRECHE JARDIM DE INFÂNCIA E CATL, O VARINO 

 

As novas Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar foram aprovadas pelo Despacho 

nº 9180/2016 de 19 de Julho (OCEPE) e vieram substituir as anteriores existentes desde 1997. 

São, não só, uma referência para todos os docentes da rede pré-escolar como também para os 

da Creche e do 1º ciclo, como é referenciado pelas autoras destas novas OCEPE “… a 

importância do brincar ou a unidade da educação para a infância do zero aos seis e a articulação 

com o 1º ciclo”. 

Este documento é um desafio para a comunidade educativa que convida à reflexão conjunta 

entre pais e profissionais. 

“Os educadores de infância sabem que têm uma ação profissional em muitos aspetos similares 

aos docentes de outros setores de educação, mas, tendo em consideração as caraterísticas das 

crianças com que trabalham, os contextos onde desenvolvem a sua ação e as estratégias que 

adotam na sua atividade profissional, apresentam um saber estar e um saber ser específico na 

profissão”. (Oliveira-Formosinho, 2000) 

As novas OCEPE constituem um bom instrumento para reflexão e aprofundamento da 

importância da intencionalidade educativa.  

Esta intencionalidade educativa, esta possibilidade e capacidade de dar um rumo ao processo 

educativo, conduziu-nos a uma leitura da realidade atual, onde o corpo global das crianças é 

frequentemente pouco valorizado. Numa tentativa de dar ao corpo o lugar que ele merece na 

educação pré-escolar e agora que vamos iniciar um novo projeto educativo para os próximos 

três anos, surge o PROJETO DRÁNIMA, (Dar alma ao corpo). 

CRECHE JARDIM DE INFÂNCIA E CATL, 

O VARINO

Inaugurado a 01 de junho de 1982
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Este será o documento orientador para os próximos três anos letivos, (2017/2018-2018/2019-

2019/2020) dos estabelecimentos CHARLOT E VARINO, da Santa Casa da Misericórdia de Alhos 

Vedros.  

Foi traçado e pensado pelas equipas dos dois estabelecimentos, lideradas pelas respetivas 

Diretoras Pedagógicas em articulação e com a supervisão da Diretora de Serviços de Apoio ao 

Utente. 

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. 

DRÁNIMA é um projeto que pretende marcar uma viragem das práticas, dando um maior 

relevo à educação corporal e artística. 

Em 2018, o projeto centrar-se-á na grande pergunta “Quem sou eu? , prevendo-se o 

desenvolvimento de atividades, com base nos ativadores propostos, que são: 

 

 

 

 

Ativadores Principais

Ativador 
Secundário

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

infantil, devidamente elencados no projeto educativo. 

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, bem como 

nos pressupostos de Gabriela de Portugal.  

Quanto à resposta social de Jardim de Infância, aplicaremos as novas orientações curriculares, 

já referidas.  

Relativamente à resposta social de CATL,, tentaremos que o projeto DRÀNIMA, seja apropriado 

pelas dinâmicas dos grupos, no entanto não podemos ignorar a dificuldade de gestão dos 

tempos no CATL, tendo em conta a diversidade dos grupos nos diferentes horários escolares.  

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. 

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 
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Projeto Pedagógico do 1º Berçário/Gato, da resposta social de Creche 
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•Resumo: “Um sistema estável de relações é um pré-requisito… para a
capacidade de assimilar o padrão social de valores aceites, normas, regras de
comportamento, conjunto de proibições, através da imitação, assimilação e
identificação”.

Terapeuta infantil e Pediatra Judit Falk (1979)
Por isso, os bebés e as crianças mais novas aprendem fazendo, porque os seus
jovens cérebros estão particularmente predispostos para a ação. No início de
vida, as descobertas que os bebés fazem sobre si próprios e sobre o seu
ambiente próximo ocorrem através da ação.
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, sentem a textura e a
temperatura de coisas nas suas mãos e pés, ficam paradas a ouvir uma voz ou
uma canção, e põem na boca tudo o que agarram. De fato, não conseguem
resistir a tocar ou/e explorar qualquer coisa ou qualquer pessoa por que se
sintam atraídas. O bebé é visto e aceite como o
ator principal na família e na creche (está a procurar um sentido de si), e assim
todos juntos “trabalhamos” para um harmonioso e equilibrado
desenvolvimento do bebé, enquanto ser humano capaz, confiante e
merecedor de confiança.

•Equipa da sala:
Educadora de Infância Responsável: Alda Nepomuceno
Auxiliares de Educação: Maria Clara Real
Ajudantes de Ação Educativa: Arlette Varela e Mª Clarisse Santos
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Projeto Pedagógico do 2º Berçário/Pinto, da resposta social de Creche  

Projeto Pedagógico da sala Transição/Coelho da resposta social de Creche 

 

Pedagógico da sala dos 3 anos/Urso da resposta social de J.I. 
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•Resumo: Todas as crianças ambicionam descobrir, explorar, ir
conquistando todas as potencialidades das suas ações e alcançar a sua
autonomia. Cabe ao adulto proporcionar à criança momentos e ações
desencadeadoras desse querer fazer, tão notório nesta faixa etária.

Assim, através do drama,
utilizando a expressão corporal vamos encarnar novas personagens, para
que as suas vontades e conquistas sejam bem sucedidas. Assim, surge o
projeto «Eu sou ator…do meu fazer.», que vai de encontro ao projeto
educativo: «Dránima: Dar Alma ao Corpo».

•Equipa da sala:
Educadora de Infância: Domingas Correia
Auxiliar de Educação: Dores Galvão
Ajudante de Ação Educativa: Tânia Barbosa
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•Resumo: Tendo como objetivos criar contextos e propor atividades no âmbito
do drama que facilitem a formação da identidade e em simultâneo
proporcionar a interação com o outro. De forma a contribuir não só na
construção da sua personagem, mas também na personagem do outro, numa
construção do EU inserido e intervindo no meio que o envolve.
Surge assim, o projeto pedagógico «Eu sou ator…no meu mundo.», que vai de
encontro ao projeto educativo «Dránima: Dar Alma ao Corpo». Que tem como
objetivo tornar crianças mais expressivas, mais conscientes de si e do seu corpo.

•Equipa da sala:

• Educadora de Infância: Antónia Almeida

• Auxiliares de Educação: Margarida Narciso e Rosa Gonçalves
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Projeto Pedagógico da sala dos 4 anos/Girafa da resposta social de J.I.  
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O •Resumo: No processo de desenvolvimento desta faixa etária onde é
característica constante a ambivalência entre a realidade e a imaginação, entre
comportamentos aceitáveis e inaceitáveis, entre a perseverança e a
inconstância, achei pertinente o título do projeto: “ Eu sou ator…quando
quero”.
O Drama aparece, deste modo, como estratégia para as crianças se
encontrarem, se estabilizarem e tomarem consciência do seu querer. Assim,
neste ano letivo, procuraremos com uma prática coerente, assertiva e afetuosa,
de uma forma lúdica e expressiva, respeitando as orientações curriculares para
o pré- escolar, proporcionar atividades e momentos que ajudem, de alguma
forma a tornar as crianças mais expressivas, mais resilientes e mais conscientes
do seu corpo e suas potencialidades.

•Equipa da sala:
Educadora de Infância: Vera Beja
Auxiliares de Educação: Mª Cidália Santos e Mª da Luz Libório



 Santa Casa da Misericórdia de Alhos Vedros 
 

 
 

 

36 

Projeto Pedagógico da sala dos 5 anos/Pré da resposta social de J.I. 
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•Resumo:“Que vai ser quando crescer?
Vivem perguntando em redor. Que é ser? (…)”

Verbo Ser - Carlos Drummond de Andrade Numa
procura do SER através do Corpo e valorizando as expressões, nomeadamente o
Drama, o Projeto Educativo para o triénio 2017/2020: “Dránima… Dar Alma ao
Corpo”, pretende para este ano letivo encontrar, por assim dizer resposta à
questão “Quem sou eu?” …. Assumindo diferentes
personagens, vivenciando diferentes situações, apreendendo diferentes
linguagens expressivas, procuraremos que as crianças descubram, utilizem e
conheçam os seus potenciais corporais. Assim, pelo reforço da identidade e
incremento da autoestima poderão transformar as suas ações em conhecimento
disponível para que, no futuro, possa pensar e atuar de forma autónoma e
responsável.

•Equipa da sala:
Educadora de Infância: Lídia Barata
Educadora de Infância em Estágio Profissional: Sónia Cerqueira
Auxiliar de Educação: Umbelina Samina
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Projeto Pedagógico da sala do CATL da resposta social de CATL

 

 

 Atividades extracurriculares (Periodicidade semanal) 

 

 Passeios e Atividades a realizar  
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•Resumo: Tendo em consideração que estas crianças passam a maior parte de dia
a realizar atividades dirigidas, quer na escola, quer nas atividades de
enriquecimento curricular e ainda noutras sugeridas pelas famílias. Onde pouco
ou nada podem fazer por iniciativa própria. Temos que lhes proporcionar
momentos onde possam ser os protagonistas da sua própria história, que tenham
opções de escolha, que possam explorar a sua criatividade. Mesmo pequenos que
sejam, esses tempos devem ser profundos e expressivos. Nasce
então o projeto pedagógico: “Eu sou ator…nos tempos livres!” baseado no projeto
educativo: “Dránima: Dar Alma ao Corpo”. Uma das estratégias que
seleccionaremos é a possibilidade de exprimir-se e adquirir conhecimentos
através do Drama. Onde a criança pode saber quem é, qual o seu papel e colocar-
se no lugar de outra personagem. Em paralelo, a criança será convidada a
conversar, a partilhar ideias, a expressar-se utilizando o seu corpo. Com o drama e
através dele, a criança aprende a negociar, explicar, ceder, tomar decisões,
tomando consciência das dimensões da sua identidade.

•Equipa da sala:

• Educadora de Infância: Fernanda Carvalho

• Auxiliares de Educação: Mª Helena Silva e Ana Paula Soeiro

Na Creche:

Música e Expressão 
Artistica

Dança Criativa

Yoga

Atividades 
Gimnodesportivas

No Jardim de Infância:

Música e Expressão 
Artistica

Dança Criativa/Zumba Kids

Yoga

Atividades 
Gimnodesportivas 

Inglês

Sevilhanas

No CATL:

Música e Expressão 
Artistica

Dança Criativa/Zumba 
Kids

Atividades 
Gimnodesportivas 

Inglês

Sevilhanas

Yoga
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Janeiro 

 

Fevereiro: 

 

Março:

 

Teatro e Lanche de convívio com as famílias no Dia de Reis, no dia 8

Participação no Projeto Biblioteca Viva, desenvolvido pela CM 
Moita

Visita ao Museu Nacional do Teatro e da Dança, no dia 26

Desfile de Carnaval pelas ruas da Vila da Moita, 
dia 9

Baile de Carnaval durante a tarde

Comemoração do Dia do Pai, dia 19

Comemoração do Dia da Árvore e da Primavera, dia 
21

Comemoração do Dia do Teatro

Visita ao Pavilhão do Conhecimento/ Oceanário, dia 28
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Abril: 

 

Maio: 

 

 

Feira do Livro Infantil, de 2 a 6

Atividade intergeracional com o LAT e o CATL

Festa da Dança, dia 27

Comemoração do Dia da Mãe

Feira de Projetos, de 14 a 18

Festa de Finalistas, dia 18

Visita à Quinta do Ouriço, dia 23
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Junho: 

 

Julho: 

 

 

36º Aniversário do VARINO, dia 1

Dia Mundial da Criança, dia 1

Festa de Verão, dia 1

Acampamento com as salas de Pré e CATL, data a determinar

Ida à Praia do Rosário, salas de Creche

Piscinas, salas de J.I. e CATL

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

 

 

 Calendário de reuniões, com: 

 DSAU e Diretora Pedagógica – mensal; 

 Conselho de Educadoras e Diretora Pedagógica – diárias; 

 Corpo não docente (Auxiliares de Educação e Ajudantes de Ação Educativa) e Diretora 

Pedagógica – bimensal; 

 Encarregados de Educação dos utentes do 1º e do 2º Berçários e Diretora Pedagógica, 

entrevistas individuais no início do ano letivo; 

 Encarregados de educação, a equipa de cada sala e a Diretora Pedagógica, em Outubro, 

para apresentação do Projeto Pedagógico; 

 Reuniões individuais com os Encarregados de educação, Educadora de Infância e 

Diretora Pedagógica, sempre que solicitadas; 

 Representantes do Projeto de Intervenção Precoce Caminhar e a Diretora Pedagógica, 

para a apresentação e organização dos casos, sempre que necessário; 

 Parceiros sempre que necessário e solicitado; 

 

 Formação Interna e Externa 

 

A experiência deste ano letivo no que diz respeito à formação de docentes e não docentes foi 

positiva, embora não tivesse sido concretizada na sua plenitude. No entanto, todas as ações 

realizadas remetem-nos para a necessidade de continuidade. 

Encerramento para férias: Final de Ano Letivo
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O ano de 2018 continuará a assumir as reuniões formativas/ações de formação que serão 

apresentadas no próximo plano de formação, através do projeto C. 

  

 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 

 Cercimb 

 Instituto de Emprego e Formação Profissional do Barreiro e Seixal; 

 Cooperativa RUMO 

 

A nossa relação com os parceiros continua “saudável”. 

Temos tido apoio logístico, com cedência de materiais e transporte para a realização de eventos 

e saídas/visitas de estudo por parte dos nossos parceiros. Continua a ser uma mais-valia as 

nossas participações em Projetos dinamizados por estes, incluindo o intercâmbio de estagiários 

no estabelecimento, face aos quais mantemos uma permanente abertura, embora não pondo 

em causa a nossa gestão interna. 

Continuamos 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.  
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 Manutenção e Melhoria do espaço 

 

À semelhança dos anos anteriores damos relevo a uma grande quantidade de pequenas coisas 

que se vão reabilitando, na medida das possibilidades. 

No entanto, não podemos deixar de reiterar a enorme necessidade de fazer uma intervenção 

profunda a nível das casas de banho dos utentes. Esperamos que logo que haja uma 

oportunidade, consigamos resposta a esta situação.  

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. 

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

a desenvolver uma boa prática pedagógica indo ao encontro do novo projeto educativo 

“DRÁNIMA”. 

 

 

A Diretora Pedagógica 
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AÇÃO SOCIAL, APOIO ÀS PESSOAS IDOSAS 
 

 

 

 

Quando olho para a minha vida, diria que o futuro sempre me aconteceu, e eu não dei por isso. Nunca 
tive uma meta (…) Portanto, quando dava por isso, o futuro já cá estava. De maneira que estou 
tranquilo. Queria ter uns anos mais, queria ter uns anos mais.” 

Diário de Notícias (2001) 

 João Lobo Antunes 

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

 

 

 

“O Valor das coisas não está no tempo em que duram, 

mas na intensidade com que acontecem. Por isso, 

existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e 

pessoas incomparáveis” 

 

AÇÃO SOCIAL, APOIO ÀS PESSOAS IDOSAS

ERPI'S (ESTRUTURAS RESIDENCIAIS PARA PESSOAS IDOSAS)

CENTROS DE DIA

SAD (SERVIÇOS DE APOIO DOMICILIÁRIO)

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

Inaugurado a 18 de março de 1976

http://anabelamotaribeiro.pt/68646.html
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1. O Lar Pedro Rodrigues Costa 

O Lar Pedro Rodrigues Costa desenvolve a sua ação junto da comunidade de Alhos Vedros, tendo vindo 

a consolidar os serviços prestados ao longo dos anos, bem como a melhorar as condições físicas do 

estabelecimento a fim de prestar melhores serviços. 

O Lar caracteriza-se hoje em dia pelos seguintes aspetos: 

                                 

 

 

2. As Resposta Sociais de Apoio à Terceira Idade 

O Lar Pedro Rodrigues Costa desenvolve a sua ação centrado na comunidade, desde a sua fundação, 

dispondo de respostas sociais de apoio à terceira há já mais de 40 anos. 

Atualmente, podemos sintetizar a nossa ação da seguinte forma: 

                   

 

 

Lar Pedro Rodrigues Costa

Situa-se na Rua 5 de Outubro, em Alhos Vedros

Tem um quadro de pessoal de cerca de 60 pessoas

Dispõe das seguintes facilidades:

27 quartos duplos, 2 quartos triplos, 1 quarto individual e WC's de apoio

4 salas de estar, 1 refeitório, 1 bar, 2 salas de animação, 1 ginásio e 1 jardim interior

4 enfermarias, 1 gabinete médico e 1 gabinete de enfermagem

Lar Pedro Rodrigues Costa

ERPI

Acordo para 60 
utentes em regime 
de Internamento

CDIA

Acordo para 24 
utentes em Centro 

de Dia

SAD

Acordo para 50 
utentes em Apoio 

Domiciliário
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3. Objetivos Gerais para 2018 

Temos como metas para o próximo ano civil as seguintes: 

 Dar continuidade à recuperação do edificado; 

 Dar continuidade ao trabalho de parceria com as famílias; 

 Consolidar as parcerias comunitárias existentes; 

 Melhorar as condições de trabalho; 

 Envolver mais os trabalhadores na sua ação prática; 

 Melhorar a qualidade dos serviços prestados; 

 Dar continuidade ao projeto formativo (Projeto C); 

 Promover a interdisciplinaridade através da inserção da técnica de reabilitação e da 

ajudante afeta à animação na construção e desenvolvimento dos processos de utente; 

 Aplicação de programas e metodologias validadas em 2017; 

 Desenvolvimento de novos instrumentos de trabalho. 

 

4. Objetivos Específicos para 2018 

O Lar Pedro Rodrigues Costa caracteriza-se por um conjunto de respostas socais, com serviços diretos 

e específicos de apoio à pessoa idosa, tais como: 

 Estrutura Residencial para Pessoas Idosas; 

 Centro de Dia; 

 Apoio Domiciliário. 

Para além destes três serviços específicos, estão ainda definidas outras duas áreas de apoio direto aos 

utentes e que são transversais às respostas sociais, nomeadamente: 

 Área da saúde; 

 Área da animação sociocultural e ocupação de tempos livres. 

 

Não obstante o já definido, existem ainda setores laborais de apoio geral aos serviços diretos, que são: 

 Cozinha; 

 Lavandaria; 

 Serviços Gerais. 

Apresentamos as nossas intenções para os diversos serviços e setores do LPRC, a concretizar no próximo 

ano: 
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5. Atividades de relevo para 2018 

• Melhoria do ambiente físico do estabelecimento (relativo a condições climatéricas);

• Aquisição de ajudas técnicas de apoio ao funcionamento;

• Criação de uma copa específica para o pessoal do setor;

• Melhoria de espaços fisicos referentes à resposta social.

ERPI

• Reorganização de espaços para desenvolvimento da atividade do serviço;

• Implementação dos planos de trabalho já definidos;

• Incremento da atividade ocupacional do serviço.
CDIA

• Melhoria das condições de transporte de refeições;

• Implementação de procedimentos de acordo com as normas HACCP;

• Fardamento e identificação do pessoal afeto ao serviço.
SAD

• Dar continuidade à definição de procedimentos internos à área da saúde;

• Melhorar a articulação entre os diversos serviços;

• Apostar na melhoria dos serviços prestados aos utentes mais debilitados.
Saúde

• Dar continuidade à atividade desenvolvida;

• Manutenção dos ateliers de ocupação de tempos livres já existentes;

• Participação em eventos internos e externos definidos anualmente;

• Continuidade do Projeto "Vamos a ver...";

• Desenvolvimento de projetos de animação específicos.

Animação

• Definição de procedimentos;

• Implementação de procedimentos de acordo com as normas HACCP;

• Criação de placard de ementas para os diversos intervenientes.
Cozinha

• Continuação da reestruturação do setor;

• Aumentar a proximidade entre o setor e a costura;

• Dar continuidade à reformulação de marcação de roupas;

• Criação de procedimentos internos.

Lavandaria

• Reestruturação da organização funcional do setor;

• Definição de procedimentos.

Serviços 
Gerais
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12 a 18 de 
Março - Semana 
Comemorativa 
do Aniversário 

do Lar

18 de Março -
Almoço de 
Familiares

25 a 27 de Maio 
- Feira Medieval

Junho (data a 
confirmar) . 
PicNic com 
familiares

12 de Junho -
Santos Populares

31 de Outubro -
Baile de Bruxas

Mês Outubro -
Mês do Idoso

10 de Novembro 
- Noite de Fados

14 de Dezembro 
- Festa de Natal

15 de Dezembro 
- Jantar de 
Familiares
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6. Interação com os familiares 

Na concretização dos objetivos já definidos em torno dos familiares dos nossos utentes, podemos 

sistematizar o planeamento da ação da seguinte forma: 

 

 

 

 

 

A Diretora Técnica 

Interação 
com os 

familiares

Atendimento 
personalizado 

através dos diversos 
canais de 

comunicação

Promover a 
participação ativa 
dos familiares das 

atividades diárias do 
estabelecimento

Desenvolver 
eventos que 
permitam a 

participação dos 
familiares

Complementar a 
vivência na 

instituição dos 
nossos utentes com 
a presença assidua 
dos seus familiares
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LAR (ERPI) CENTRO DE DIA E SAD , ABRIGO DO TEJO 

 

O presente plano pretende enunciar as orientações planeadas para 2018 nas respostas sociais 

de ERPI (Estrutura Residencial para Pessoas Idosas), Centro de Dia e Apoio Domiciliário, para 

além dos setores de cozinha, lavandaria e limpeza. 

Por este motivo, ao longo do presente plano, iremos verificar aspetos que são comuns a todas 

as respostas sociais e a todos os setores. 

Apresentamos o “Lar Abrigo do Tejo”, como um lar familiar, acolhedor e promotor da 

autonomia, uma vez que a sua arquitetura térrea, assim o permite. Deparamo-nos com o facto 

de nos encontrarmos numa zona privilegiada, onde o rio nos convida todos os dias a potenciar 

as capacidades dos utentes, quer através das caminhadas, quer através de pequenos passeios. 

Utentes abrangidos em acordo com o CDSSS, por resposta social: 

RESPOSTAS SOCIAIS 

ERPI (1) Centro Dia Apoio Domiciliário 

 

60 Utentes 

 

35 Utentes 

 

50 Utentes 

(1) Estrutura Residencial para Pessoas Idosas 

Quadro 1  

Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) 

 

LAR (ERPI) CENTRO DE DIA E SAD 

ABRIGO DO TEJO

Inaugurado a 31 de JULHO de 1988
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Tendo em conta as orientações já referenciadas em anos anteriores, pretendemos continuar 
com: 

1) Formação através das Equipas de Saúde da Santa Casa da Misericórdia de Alhos Vedros, 
integrada no Projeto C; 

2) Reuniões formativas, integradas no Projeto C, cujas temáticas irão de encontro a alguns 
conceitos relacionados com a humanização de cuidados, individuais e personalizados, bem 
como a gestão de boas práticas nesta área; 

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

4) Reorganização do Plano de turnos; 

5) Supervisão semanal com vista à continuidade da construção do Manual de Procedimentos;  

6) Construção do Manual de Procedimentos; 

7) Aplicação do Manual de Acolhimento dos Utentes; 

 

Na continuidade das alíneas 2 e 5, verifique-se o quadro seguinte: 

 

Quadro 2 

Em conformidade, surge o plano individual de cuidados para cada utente, onde a 

consciencialização na atitude no cuidar, humanizar e dignificar é o nosso compromisso. Através 

Reuniões Formativas

(Levantamento de questões que remetem para a sensibilização e regulamentação de alguns 
principios, conceitos e valores)

Formação assente em 
temáticas pré definidas

Encontros por turnos com 
as Ajudantes de lar

Supervisão nos setores 
diretos e indiretos no 

cuidado ao utente

Reuniões de Serviço

(Conteúdos que se prendem com a organização diária e dinãmica de serviços)

Reuniões Trimestrais 
com as Ajudantes de Lar 
e Ajudante de Enfermaria

Reuniões semestrais com 
os setores da cozinha, 
lavandaria e limpeza;

Encontros para 
planeamento de turno 
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de uma pequena entrevista com o utente e família, centramo-nos na pessoa idosa enquanto 

promotora do seu projeto de vida. 

Com a elaboração daquele plano, minimizamos a “mecanização de tarefas” e pronunciamos a 

articulação entre equipas por forma, a que seja possível continuarmos com a dignidade e 

humanização que nos carateriza. 

Como instrumento orientador das boas práticas, plano de trabalho e individualidade, iremos 

dar continuidade à construção do Manual de Procedimentos, que nesta fase ainda está 

orientado para o trabalho direto das Ajudantes de Lar e Centro de Dia. Contudo, pretendemos 

alargar a aplicação deste Manual à resposta social de Apoio Domiciliário. Certos de que, este 

Manual, também dará ênfase, aos setores da cozinha, lavandaria e limpeza. 

De encontro com a continuidade deste Manual, cuja construção e registo será de atualização 

permanente, serão efetuadas as supervisões semanais, integradas no Projeto C, com o intuito 

de conciliar as temáticas teóricas com a componente prática.  

Em suma, apresentamos o quadro que se segue: 

 

 

Projecto C

Reuniões
Formativas

Desenvolvimento de temáticas 

Aplicação de conceitos 

Supervisão 
Semanal

Levantamento e 
correção de práticas

MANUAL 

DE 

PROCEDIMENTOS 
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Por forma a integrar e facilitar a admissão do utente na Estrutura Residencial, prevemos a 

aplicação do Manual de Acolhimento do utente, sendo este um instrumento facilitador, quer 

para o utente, quer para famílias e trabalhadores. Este Manual fará um resumo de algumas 

situações que pretendem esclarecer as dinâmicas do Estabelecimento. 

No seguimento, surge também a necessidade do Manual de Acolhimento do trabalhador. Este, 

por seu lado, promove o recurso às boas práticas, para além de apresentar, sumariamente, os 

planos de turno e funções da Ajudante de Lar, com recurso aos procedimentos, acima 

evocados. 

Já em relação ao processo do utente, iremos manter a nossa orientação para a individualidade, 

com foco na elaboração de um processo mais completo e alargado. Falamos da colaboração da 

equipa, na vertente da reabilitação e animação, com ênfase numa breve avaliação do estado 

atual do “novo utente”, bem como uma descrição da situação social do mesmo.  

Assim, pretendemos desmistificar conceitos centrados na velhice, enquanto doença e 

dependência de outros, aliadas ao termo “ainda consegue…?” e promover o idoso como capaz 

de recuperar, ou manter a sua qualidade de vida. 

 

Animação 

 

A animação destinada a idosos deve ter como objetivo ajudar a pessoa idosa a encarar o seu 

envelhecimento como um processo natural, de forma positiva e adequada, a reconhecer a 

necessidade das praticas diárias como atividades físicas e mentais. 

A animação dispõe de atividades ligada às artes plásticas e à motricidade, fazendo com que os 

idosos melhorem e mantenham a sua autonomia, e capacidade de movimento. Visto que os 

utentes dispõem de muito tempo livre é necessário desenvolver temas de ocupações que 

deem resposta aos seus interesses pessoais, sociais e culturais contribuindo para a 

autoestima na pessoa idosa. 

Deste modo é de salientar a relevância da implementação de atividades em Estruturas 

Residenciais e respostas sociais de Centro-de-Dia, reconhecendo a importância deste ambiente 
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na forma como as pessoas envelhecem. É, pois, fundamental para manter a melhor qualidade 

de vida das pessoas idosa, possibilitando a participação social, económica e cívica na sociedade.  

A Animação Sociocultural, procura organizar as atividades educativas e culturais com a maior 

participação possível das pessoas e também é uma forma de intervenção sociopedagógica. 

Assim, apresentamos os ateliers existentes no LAT: 

Ateliers desenvolvidos: 
 

“Integração nas TIC (Tecnologias de Informação e Comunicação)” 

Esta atividade tem como objetivo o desenvolvimento de competências e a aquisição de saberes junto 

das novas tecnologias, permitindo ao utente tornar-se autónomo ao trabalhar com o computador no 

programa Word, ganhando prática para assuntos do seu interesse. 

 

“Cantares populares do LAT” 

A partir desta atividade constrói-se um grupo de cantares populares misto com os utentes do LAT. 

 

“Sabores caseiros dos Avós” 

Com esta atividade pretende-se fazer a confeção de bolos, doces, salgados, entre outros que serão 

vendidos no Bar. 

 

“Movimento sénior e Hidroginástica” (Parceria com a Câmara Municipal da Moita)) 

Momentos dedicados à ginástica e piscina. Neste atelier os utentes beneficiam da atividade física o que 

contribui para o bem-estar físico e emocional dos mesmos. Esta atividade acontece em parceria com a 

CMM. 

 

 “Todos a jogar” 

“Todos a jogar” pretende proporcionar aos utentes uma atividade lúdica e terapêutica que lhes 

proporcione estímulos físicos e mentais, tentando diminuir os declínios naturais do envelhecimento e 

proporcionando um ambiente de diversão e companheirismo com jogos de mesa tradicionais. 

  

“Vamos ao mercado” 

O objetivo é juntar um grupo de utentes e ir ao mercado que é realizado às terças e quintas-feiras num 

recinto junto ao LAT. 
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“Artes de lavores e têxteis” 

Esta atividade é frequentada pelas utentes do LAT que criam trabalhos feitos em croché, arraiolos, ponto 

de cruz, tapetes, malas de trapilho e arranjos de roupa. 

 

“Matiné” 

Momento de convivência entre os utentes, onde serão ouvidas músicas ao gosto dos mesmos para 

aproveitarem, dançarem e recordarem o passado e idas aos bailes. 

 

“Construções em reciclagem” 

Com esta atividade pretende-se que os utentes aprendam técnicas de construção de casinhas, 

monumentos, ou edifícios públicos utilizando materiais reciclados. 

 

“Para lá da Moita” (Parceria com a Junta de Freguesia da Moita) 

Uma vez que todas as quartas-feiras nos é disponibilizado pela Junta de Freguesia da Moita uma carrinha 

de nove lugares, serão realizados passeios com os utentes. 

 

“O nosso Bar” 

O bar do LAT está aberto todos os dias da semana e dispõe de uma máquina de café e vários produtos 

para consumo dos utentes, familiares e colaboradores. Conta com a colaboração dos utentes do Centro 

de dia do LAT. 

 

“Registo de atividades do LAT” 

Registo dos acontecimentos do LAT: atividades, aquisições, desenvolvimentos, desafios e todos os 

registos que sejam significativos para o LAT. 

 

“Palavras Cruzadas & sopas de letras” 

É uma boa maneira de estimular cognitivamente os idosos em grupo ou individualmente, com temas da 

natureza ou utensílios da vida diária que estimule o idoso na procura e conclusão.   

 

Datas mensais, previstas para as atividades: 
 

Janeiro 

 03 Passeio ao Fórum Montijo 
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 10 Participação dos Alunos da Escola Técnica Profissional da Moita na Janeiras 

 17 Visita aos Bombeiros Voluntários da Moita 

 Data a designar - Exposição no Posto de turismos na Moita  
 

 
 
Fevereiro  

 07 visita à lota de Setúbal 

 12 Baile de Carnaval 

 14 Dia dos namorados 

 21 Exposição no Fórum Cultural José Manuel Figueiredo 

 28 Passeio pela zona Ribeirinha de Alcochete 
 

 
Março  

 07 Passeio pela zona Ribeirinha do Montijo 

 14 Visita ao Varino da SCM AV  

 19 Dia do pai 

 21 Visita à Biblioteca Bento de Jesus Caraça na Moita  

 30 Temática alusiva à Pascoa 
 
Abril  
 

 11 Visita à Biblioteca do Vale da Amoreira 

 18 Passeio pela zona Ribeirinha de Setúbal 

 25 Desfile da Liberdade, 25 de Abril 
 
 
Maio 

 03 Entrega de pequenos presentes efetuados pelos utentes em lembrança do Dia da 
Mãe 

 02 Passeio a Évora 

 09 Passeio ao Rosário 

 16 Piquenique pela zona Ribeirinha do Barreiro  

 23 Visita ao Lar São José Operário da SCM AV 

 30 Passeio ao Parque Zeca Afonso – Baixa da Banheira  
 
 
Junho  
 

 06 Passeio ao Parque da Comenda 

 13 Piquenique ao Rosário 

 20 Visita ao Estaleiro Naval do mestre Jaime Costa em Sarilhos Pequenos 

 27 Piquenique pela zona Ribeirinha da Baixa da Banheira  
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Julho  
 

 04 Piquenique pela zona Ribeirinha de Alcochete 

 11 Passeio ao Parque das Nações em Lisboa 

 18 Passeio à Serra de Sintra 

 25 Passeio à Serra da Arrábida 
 
Agosto 
 

 Período de férias do Animador 
 
 
Setembro 
 

 12 Visita ao Estaleiro Naval em Sarilhos Pequenos 

 19 Piquenique na praia do Rosário  

 26 Visita à Biblioteca do Vale da Amoreira  
 
 
 
Outubro  
 

 03 Piquenique na praia do Rosário 

 10 Passeio no Varino Boa Viagem da Câmara Municipal da Moita 

 17 Passeio ao Fórum Montijo 

 24 Visita à Biblioteca do Vale da Amoreira 
 
 
Novembro  
 

 09 Comemoração do Dia de São martinho 

 14 Visita à Biblioteca Bento de Jesus Caraça na Moita 

 21 Visita ao Fórum do Montijo  

 28 Passeio Pela Vila de Alcochete 
 
 
Dezembro  
 

 03 Início da Decoração de Natal no Lar Abrigo do Tejo 

 15 Almoço de Natal com os utentes e familiares 

 20 Festa de Natal no Lar Abrigo do Tejo  
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Saúde 

O setor da saúde, conta com a articulação entre as 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:  

1) Orientação das consultas médicas a todos os utentes; 

2) Agendamento de consultas no ato da admissão do “novo utente”; 

3) Constituição do processo de Saúde do utente; 

4) Planeamento e marcação de exames médicos; 

5) Cuidados de enfermagem, com respetivo registo diário; 

6) Organização, requisição e controlo da medicação; 

7) Situações de rotina, organização do material para a higiene e cuidados de imagem. 

 

 

Sobre o processo de saúde, individual do Utente, o mesmo é completo com a avaliação, 

consultas médicas e exames de diagnóstico, bem como a guia de tratamento, para além dos 

questionários e testes de avaliação física e cognitiva.  

Na continuidade do Projeto C, uma parte do conteúdo definido nas reuniões formativas, será 

com a participação dos enfermeiros enquanto técnicos de saúde que assegurarão “as jornadas 

de saúde”.  

Com esta ajuda, pretendemos esclarecer e dar a conhecer questões relacionadas com a saúde 

do utente, bem como comportamentos mais ajustados às problemáticas sentidas diariamente: 
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Quadro 3 

 

Resposta Social  - Centro de Dia 

O Centro de Dia, funciona de Segunda a Sexta (incluindo feriados) das 08.00h às 20.00h, pelo 

que consegue responder aos horários de muitos familiares e, desta forma, dar oportunidade 

ao cuidador informal, de manter o seu familiar por mais tempo em casa.  

Reforçamos que os utentes do Centro de Dia podem levar a refeição ao fim de semana, sendo 

as refeições distribuídas em articulação com o apoio domiciliário. 

Em conformidade com a categoria de Ajudantes de Lar planeamos também, para esta resposta 

social, as reuniões de serviço e formativas inseridas no Projeto C.   

É de sublinhar o facto desta resposta social ter apoio logístico no mesmo Estabelecimento que 

acolhe a resposta social de lar, aproxima dinâmicas de funcionamento, pelo que fará sentido a 

aplicação dos Manuais para Acolhimento do trabalhador e dos Procedimentos. 

Seguem-se as atividades orientadas por esta resposta social:  

   

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).

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
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Figura 1 
 

Parece-nos importante reforçar que, existe um cruzamento entre as atividades aqui definidas 

e as descritas na área da animação. 

Prevê-se para 2018, uma reestruturação desta resposta social. 

 

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. 

Neste tipo de resposta, surgem como serviços básicos a alimentação, higienes, pessoal e 

habitacional, e tratamento de roupa, sendo estes os mais solicitados, uma vez que a família 

tenta ajustar as suas necessidades “físicas” às necessidades económicas. Todavia, temos 

também os serviços extra como, acompanhamento nas refeições, Apoio Psicossocial, Manicura 

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

Ajudas Técnicas, entre outros.  

Estes últimos serviços, embora estejam disponíveis para todos os utentes, não acontecem ao 

mesmo tempo, pois são pontuais consoante o tipo de serviço, saúde do utente e saúde do 

cuidador informal. 

“Eu caminho, 
tu caminhas, 

ele caminha...”

“Artes de 
lavores e 
têxteis”

“Bem Estar”
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No Apoio Domiciliário, já está aplicado o Manual de Acolhimento do trabalhador, bem como 

o Livro do Utente. 

Este livro, tem permitido o registo diário dos serviços ao utente, privilegiando a comunicação 

entre as ajudantes familiares e os familiares dos utentes. Podemos considerar este tipo de 

instrumento uma mais-valia, uma vez que permite o acesso mais fácil à informação sobre a 

condição do utente, mesmo quando a família não pode estar presente “fisicamente”. 

 O Projeto C, também está dirigido para as Ajudantes Familiares, sendo que irá decorrer com a 

mesma organização das respostas sociais de ERPI e Centro de Dia.   

Pretendemos continuar com:             

- Reuniões de serviços e formativas, cuja temática será 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 para concretização de trabalho comunitário. Para tal, iremos continuar 

a contar com os nossos parceiros, nomeadamente: 

Câmara Municipal da Moita (Projeto Movimento Sénior e hidroginástica); Centro de Saúde da 

Moita; Junta de Freguesia da Moita (Projeto “Para Lá da Moita”) e GNR 
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LAR (ERPI) CENTRO DE DIA E SAD, S. JOSÉ OPERÁRIO 

 

O Lar S. José Operário encontra-se localizado na freguesia da Baixa da Banheira e tem três 

Respostas Sociais, cuja dinâmica é desenvolvida em torno do apoio às pessoas idosas, sendo 

que prestamos apoio a:  

Os Estabelecimentos da Santa Casa da Misericórdia de Alhos Vedros surgem como estruturas 

capacitadas de forma a conseguirem responder às necessidades dos seus utentes e das suas 

famílias. Não podemos contudo deixar de referir o estado de cada vez maior dependência dos 

utentes, nem deixar de salientar que este envelhecimento é também percetível nos próprios 

trabalhadores do Estabelecimento, o que se manifesta de formas diversas, nomeadamente a 

nível do atendimento. 

A abordagem do Utente enquanto pessoa, com bases assentes na humanização do cuidar é um 

dos nossos principais focos para o ano de 2018 tal como já tinha sido no ano anterior. 

 

 

 

LAR (ERPI) CENTRO DE DIA E SAD 

S. JOSÉ OPERÁRIO

Inaugurado a 29 de JANEIRO 2005

Estrutura Residencial Pessoas Idosas

60 Utentes

Centro de Dia

20 Utentes

Apoio Domiciliário

20 Utentes
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Assim, em 2018, procuraremos focar-nos em: 

 

 

*1 Saliento ainda que no Plano de Formação para 2018, iremos contar com o envolvimento das 

equipas de saúde nomeadamente Enfermeiros(as) e das Diretoras Técnicas dos três Lares da 

nossa Instituição, bem como da DSAU. 

 

Objetivos para a Resposta Social de ERPI (Estrutura Residencial para Pessoas Idosas) 

 

1 - Melhorar os instrumentos 
organizacionais que facilitem o 

desempenho e intervenção 
junto dos utentes nas diversas 

respostas sociais.

2 - Enriquecer o Plano de 
Formação para 2018, continuando 
a dinamizar  reuniões formativas 

com as equipas do 
Estabelecimento, centradas nas 

boas práticas do cuidar.*1

3 - Investir na continuidade da 
realização de reuniões periódicas 
com todos os sectores, na optica 

de uma maior otimização e 
funcionalidade dos serviços 

prestados.

4 - Rever e atualizar  as funções 
das várias categorias profissionais 

do Estabelecimento.
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Objetivos para a Resposta Social de SAD (Serviço de Apoio Domiciliário) 

O Serviço de Apoio Domiciliário funciona todos os dias da semana (incluindo Sábados, 

Domingos e Feriados) de forma, a que os idosos que optam por se manter nas suas casas, 

possam continuar a fazê-lo com dignidade, por via do suporte social. 

Nessa conformidade, disponibilizamos como serviços; 

A alimentação, higiene pessoal e habitacional, o tratamento de roupa e também 

serviços como acompanhamento nas refeições manicura e pedicura, apoio 

psicossocial, vigilância e apoio noturno, disponibilização de ajudas técnicas e 

acompanhamentos ao exterior, entre outros, apesar de estes serem serviços com 

pouca solicitação. 

 

Em 2018: 

 Procuraremos aumentar o número de utentes na Resposta Social de SAD 

 Investiremos na Formação das Ajudantes Familiares, através do Projeto C 

 Tentaremos melhorar o processo de Supervisão da equipa de SAD 

 Investiremos no trabalho de parceria 

 Enriqueceremos o processo de utente 

 Aplicaremos o Livro de Utente a todos os beneficiários do SAD 

1 - Aplicar o Manual de 
Acolhimento do utente 

de ERPI

2 - Finalizar e aplicar o 
Manual de Acolhimento 

dos Trabalhadores de 
ERPI

3 - Melhorar e 
enriquecer o processo 

de Utente de ERPI

4 - Reorganizar o Plano 
de  Turnos

6 - Reforçar a implementação do 
Projeto C, através de reuniões 

formativas dinamizadas pela DT , 
centradas na interiorização de 

procedimentos

5-- Valorizar, reorganizar 
e  rentabilizar o 

contributo da Técnica de 
Reabilitação e da 
Ajudante de Lar e 

Centro de Dia afeta à 
área da animação

7 - Assumir e institucionalizar a 
Supervisão às trabakhadoras do 

apoio direto, decorrente do 
Projeto C, 

Continuar a 

definir 

Procedimentos 
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 Aplicaremos o Programa de Acolhimento para Ajudantes Familiares. 

Objetivos para a Resposta Social de Centro de Dia 

O Centro de Dia funciona de segunda a sexta – feira (incluindo feriados) das 08.00h às 20.00h, 

nas instalações do LSJO. Apesar da Resposta Social não estar aberta ao fim de semana, os 

utentes que assim o desejem, podem solicitar a refeição ao fim de semana, que lhes será 

entregue pelo SAD. 

São objetivos do Centro de Dia. 

 Prestar serviços que satisfaçam necessidades básicas; 

 Prestar apoio psicossocial ; 

 Fomentar relações interpessoais ao nível dos idosos e destes com outros grupos, a fim 

de evitar o isolamento 

Neste contexto organizacional, o utilizador do serviço tem direito a participar nas atividades, 

de acordo com os seus interesses e possibilidades. 

Perspetiva-se que 2018 seja o ano de reorganização do Centro de Dia, dinâmica que poderá 

prolongar-se para 2019.  

Assim, para o ano de 2018 pretendemos: 

 

 

Reorganização 
do Centro de 

Dia

Organização e 
registo 

documental

↓

Enriquecimento   
do processo de 

utente 

↓

Revisão e 
construção de 

novos 
instrumentos de 

controlo de 
atividades

↓

Recurso à 
Metodologia de 

Projeto para 
formalização e 
dinamização de 

Projetos de 
Animação

UTENTES

↓

Valorização do 
processo de 

acolhimento e 
da história de 

vida

↓

Integração total 
em Ateliers

↓

?articipação 
ativa no projeto 
"Vamos a ver..."

TRABALHADORA
S

↓

Formação 

Projeto C

↓

Formação em 
práticas de 
Animação
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Serviços Gerais 

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

decorrerão reuniões trimestrais conjuntas, para além do acompanhamento e supervisão 

direcionada para os registos feitos diariamente (a nível da cozinha HACCP).   

Haverá continuidade da realização de reuniões trimestrais entre a Diretora técnica, a 

Encarregada de Serviços Gerais e os utentes acerca da temática da alimentação. 

Pretende-se uma maior atenção à realidade física do estabelecimento, vistoriando e 

estabelecendo ponte com os respetivos setores responsáveis a nível da conservação e 

manutenção. 

Sector da Saúde 

Para além dos procedimentos já adotados e que incluem: 

 Aplicação de escalas de avaliação do utente: 

1) Braden (Úlceras de Pressão) 

2) Morse (Risco de Queda) 

3) Barthel (Atividades de Vida Diária); 

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

cardíaca, frequência respiratória); 

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

diabéticos, em ocasiões pontuais ou de hipo/hiperglicémias; 

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

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

entre outros); 

 Arquivar toda a informação dos utentes no processo individual; 

 Atualização dos processos clínicos dos nossos utentes, estando em todos a situação 

clínica descrita de forma pormenorizada e a respetiva medicação atualizada, 

permitindo uma maior clareza e simplificação do processo; 

 Consultas médicas para os utentes com necessidade de serem observados pelo médico 

assistente ao serviço no LSJO, prevenindo processos de doença e promovendo a saúde; 

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

Dia; 

 Efetuar cuidados específicos de enfermagem aos utentes que apresentem 

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

de injeções intramusculares e subcutâneas, avaliação de sinais vitais, entre outros; 

 Realização dos cuidados necessários para prevenção/tratamento das úlceras de 

pressão; 

 Planeamento de dietas adequadas a cada utente de ERPI e Centro de Dia; 
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 Promoção de hábitos de vida saudável. 

 Sempre que se verifique a necessidade realização de sessões de educação para a saúde 

junto dos utentes, sendo o método a utilizar através de ensinos específicos e pontuais, 

de forma individual e direcionada para a aprendizagem por exemplo nos utentes que 

tomem insulina. 

Pretendemos em 2018, rentabilizar e dar uma maior visibilidade ao setor da saúde, 

nomeadamente no que diz respeito à participação dos enfermeiros no quotidiano do 

estabelecimento, através de: 

 Uma maior participação na organização geral do estabelecimento, através do 

enriquecimento do processo de saúde; 

 Maior controlo do estado geral de saúde dos utentes de ERPI e Centro de Dia, através 

de avaliação semestral, recorrendo aos instrumentos já definidos para o efeito; 

 Uma maior proximidade da equipa da saúde com os cuidadores formais, a fim de lhes 

proporcionar o esclarecimento de dúvidas;  

 Maior envolvimento com os familiares, de forma, a que estes possam participar em 

tomadas de decisão relacionados com a saúde dos seus progenitores.  

 Assunção de espaços destinados à formação, sob a forma de Jornadas de saúde, 

inseridas no Projeto C. 

 

Reabilitação Psicomotora 

Queremos rentabilizar à participação da Técnica de reabilitação psicomotora no 

estabelecimento, através de: 

 

 Reorganização do processo de sistematização de informação; 

 Participação ativa no Processo de Admissão de utente de ERPI e Centro de Dia; 

 Avaliação psicomotora do utente, em articulação com o clínico do estabelecimento; 

 Articulação com a Animação 

 Continuação das démarches focalizadas no envelhecimento ativo, tendo em conta a 

realização de atividades que envolvam a sua destreza física; 

 A manutenção e a reabilitação fazendo-se uma adequação dos exercícios 

tendo em conta as necessidades de cada utente; 

Incentivando os utentes na realização das suas AVD`S (Atividades da vida 

diárias); 

 Continuidade no salão de atividades (exercícios de alongamento ou 

fortalecimento) dirigidas a todos os utentes. Esta estimulação é para 
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todos os utentes, o que irá ajudar a uma melhor qualidade de vida do 

ponto de vista da funcionalidade corporal/ condicionamento físico, 

integração social e autoestima; 

 Continuidade da aplicação do método Snoezelen a alguns utentes dado 

que se conseguem resultados muito positivos em utentes com processos 

demenciais sendo que neste método o que se pretende é a recriação de 

um ambiente agradável e isolado das atrações exteriores (sala 

multissensorial), onde o objetivo principal é o da estimulação. 

 

Formação / Ações de sensibilização para as boas práticas 

No Plano de Formação para 2018, sob a forma de sensibilização para as boas práticas e 

construção de novos procedimentos, iremos contar com o envolvimento das equipas de saúde 

nomeadamente enfermeiros (as) e das Diretoras Técnicas dos três Lares da nossa Instituição, 

bem como da 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:  

 Prevenção de Infeções e Contaminações; 

 Prevenção de Úlceras de pressão; 

 Diabetes; 

 Cuidados de proteção pessoal; 

 Primeiros Socorros; 

 Quedas e infeções do trato urinário; 

 Mobilizações/transferências/posicionamentos; 

 Medidas de atuação em situações de urgência. 

No âmbito do Projeto C , asseguraremos: 

 Supervisão periódica às ajudantes de lar e Centro de Dia; 

 Reuniões Formativas mais efetivas às ajudantes de Lar e Centro-Dia e SAD, sobre o ato de 

cuidar, tendo em conta a aplicação e construção de mais procedimentos; 

No âmbito de parcerias, disponibilizaremos: 

 Ações com temáticas adequadas aos outros Setores dos Serviços Gerais, como por 

exemplo questões de higienização e de proteção pessoal. 

 

Familiares dos nossos utentes 
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Pretendemos envolver os familiares nas atividades, valorizando o lazer e aliviando a carga 

pesado do quotidiano, ao mesmo empo que beneficiam de tempo de qualidade junto dos seus 

progenitores. 

 

Reuniões destinadas à Organização 

 Reuniões mensais, de planeamento com a DSAU e Diretoras Técnicas dos outros 

estabelecimentos da SCMAV. 

 Atendimento semanal à comunidade (3ªs feiras) no período da manhã. 

 Atendimento semanal (3ª feira) no período da tarde, aos familiares que o solicitem, 

dos Utentes das três Respostas Sociais. 

 Contacto permanente entre a Diretora técnica os utentes e os familiares. 

 Reuniões Formativas, conforme plano de formação 

 

Manutenção e aquisições: 

É necessário continuar a intervir de forma concertada, na manutenção dos materiais que tem 

vindo a desgastar-se, mau grado as inúmeras dificuldades financeiras que existem na nossa 

Instituição. 

 

Parcerias e Envolvimento do LSJO em Projetos Comunitários 

Para além de uma articulação e entreajuda entre os estabelecimentos e os projetos 

comunitários da SCMAV, nomeadamente, através do BAT e ECO-LAR, damos relevo às parcerias 

com: 

 A Câmara Municipal da Moita através dos Projeto Movimento Sénior e Hidroginástica, 

Boccia e “Hora do conto” e “Está na hora da leitura, e disponibilização de transportes 

para passeios e comemorações. 

  A União de Freguesias da Baixa da Banheira e do Vale da Amoreira, em diversas 

atividades e programas comunitários;  

 A Rumo, através da promoção de Estágios Profissionais aos seus formandos;  

 A Polícia de Segurança Pública, através da cooperação em matéria de segurança e em 

algumas ações comunitárias; 

 Os Centros de Saúde da Baixa da Banheira e do Vale da Amoreira, no desenvolvimento 

de trabalho articulado nos Cuidados Continuados de Saúde; 

 O Agrupamento de Escolas da Moita como entidade parceira na formação em contexto 

de trabalho aos seus alunos. 
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Animação 

Nas atividades que iremos desenvolver no decorrer do ano de 2018, temos intenção de 

continuar o trabalho já iniciado para desenvolver ações conjuntas entre os nossos utentes e os 

outros Estabelecimentos da nossa Instituição. 

Relativamente ao Projeto “Vamos a ver …” que iniciou em Fevereiro de 2017, dado a 

potencialidade do mesmo tendo em conta a possibilidade de múltiplas abordagens, foi 

considerado pelos intervenientes, que teríamos vantagem na sua continuidade. Assim, passa a 

ser um projeto trianual, prolongando-se a sua duração por mais dois anos, o que permite que 

cada estabelecimento possa explorar as temáticas dos outros, à vez. Assim, o LSJO, 

desenvolverá no ano de 2018, o subprojecto “A Árvore”. 

 A Árvore será assim o tema para a construção do grande livro da Árvore, onde para 

além dos aspetos plásticos do tema, irão ser desenvolvidas sessões onde existirá uma 

exploração verbal que decorrerá das conversas que irão ser dinamizadas ao longo das 

diversas sessões com os utentes. 

No decorrer de 2018, como é habitual, proporcionaremos alguns passeios e atividades 

indicadoras de comemoração e ou eventos, bem como ateliers, assim distribuídos: 

 Coro do Lar São José Operário 

O grupo coral do LSJO junta-se semanalmente para ensaiar, sob a orientação de dois 

voluntários. 

 “Matinées de Cinema no LSJO” 

Os filmes que serão projetados no auditório do LSJO em 2018, estarão sujeitos a um programa 

que será afixado no Placard Informativo. 

 Ateliê  “Jogatanas” 

Ateliê de jogos de mesa e jogos tradicionais, onde se pretende a manutenção das capacidades 

cognitivas, promovendo a socialização a tolerância e o respeito pelos outros. 

 O dia dos Aniversários 

No final de cada mês serão comemorados os aniversários dos nossos utentes que fazem anos 

nesse mês, numa festa, onde envolveremos todos os utentes trabalhadores, familiares e 

amigos.  
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 Ateliê “Manejando” 

Neste ateliê, os utentes poderão realizar vários tipos de trabalhos, com diversos materiais, 

privilegiando a reciclagem. 

 Ateliê “Exercitando”  

Atividade semanal, no salão do Lar, destinada ao envolvimento de grandes grupos em 

exercícios simples que promovam um estilo de vida um pouco mais ativa. Pretende-se também 

que uma vez por semana (de acordo com as condições climatéricas) se realize uma caminhada 

no exterior. 

 Equipa de “Boccia Sénior do LSJO” - Parceria com a CMM 

O Boccia chegou até nós por iniciativa da Câmara Municipal da Moita, no entanto, a equipa 

Sénior do LSJO tem tido lugares de destaque nos torneios em que participa, tendo uma enorme 

motivação para a continuidade da modalidade.  

 Movimento Sénior - Ginástica e Hidroginástica - Parceria com a CMM 

Tal como em anos anteriores ao abrigo do Programa Movimento Sénior, em parceria com a 

Câmara Municipal da Moita, irão decorrer ás 6as feiras aulas de Ginástica nas instalações do 

Lar São José Operário, existindo também às 3as feiras, aulas de hidroginástica, na Piscina 

Municipal de Alhos Vedros. 

 

 O Bar do nosso Lar 

O Bar do nosso Lar (como carinhosamente é apelidado por nós) não sendo um ateliê, é um 

espaço de convívio e de ponto de encontro, muito propício à motivação para o quotidiano. 

Nota: 

1) Todas as atividades proporcionadas aos utentes, previstas ou não previstas, serão 

divulgadas no Quadro de informações do nosso Lar, sendo alguns dos trabalhos 

realizados expostos na Vitrina das exposições 

2) O plano de atividades pode estar sujeito a alterações de datas e/ou eventos. 
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Atividades de relevo para o ano de 2018. 

Janeiro 
05 - Comemoração do “Dia de Reis” 
08 - Passeio ao “Fórum do Montijo” 
30 - Comemoração do 13º aniversário do Lar 
 
Fevereiro 
14 - Comemoração do Dia de São Valentim 
08 - Passeio à Zona Ribeirinha do Barreiro  
? - Torneio de Boccia 
13 - Comemoração do Carnaval 
 
Março 
08 - Comemoração do “Dia da Mulher” com um “almoço de Mulheres” no LSJO   
20 - Passeio ao Parque da Cidade do Barreiro  
? -  Torneio de Boccia 
 
 
Abril 
12 - Passeio Fórum Montijo   
02 - Sinalização/comemoração da Páscoa 
? - Torneio de Boccia 
25 - Desfile da Liberdade “Comemoração do 25 de Abril” na Moita  
 
 
Maio 
07 - Sinalização do “Dia da Mãe” 
14 - Passeio ao Parque Zeca Afonso na Baixa da Banheira 
24 - Passeio à Praia de Alburrica no Barreiro 
? - Torneio de Boccia 
 
Junho 
07 - Piquenique no Gaio Rosário 
22 - Comemoração e Arraial dos Santos populares no LSJO  
 
Julho 
06 - Passeio e almoço na Atalaia 

https://www.google.pt/imgres?imgurl=http://www.supercoloring.com/sites/default/files/silhouettes/2015/05/seniors-dark-orange-silhouette.svg&imgrefurl=http://www.supercoloring.com/pt/silhuetas/idosos&docid=O2fQ6-K_j1uHaM&tbnid=yosnIPitnV6JWM:&vet=10ahUKEwiqwNqDoZvXAhUCshQKHdKjBs8QMwhSKCMwIw..i&w=558&h=800&hl=pt-PT&bih=922&biw=809&q=silhuetas de idosos&ved=0ahUKEwiqwNqDoZvXAhUCshQKHdKjBs8QMwhSKCMwIw&iact=mrc&uact=8
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15 - Realização de jogos tradicionais na parte exterior do Lar 
26 - Sinalização do “Dia dos Avós” 
 
Agosto 
09 - Realização de jogos tradicionais na parte exterior do Lar 
23 - Passeio à Mata da Machada 
 
Setembro  
08- Realização de jogos tradicionais na parte exterior do Lar 
15 - Passeio ao Parque da Cidade do Barreiro 
 
Outubro 
01- Celebração do Dia Mundial da Música 
1 a 31 de outubro – Integração nas Comemorações do Mês do Idoso” 
• Participação em passeios e atividades 
 
Novembro 
12 - Comemoração da Festa de S. Martinho – Tarde com fados 
? - Torneio de Jogos de Mesa 
 
Dezembro 
06 - Tarde com “música” 
15 - Festa de Natal do LSJO  
24 - Ceia de Natal 
31 - Sinalização da Passagem do Ano 
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Há anos escrevi que não se pode dizer com os olhos aquilo que se nega com a palavra. 
Diria que foi a experiência da doença que me tornou mais sensível. Como se tivesse 
esticado a corda do violino e esta vibrasse ao menor toque, com maior intensidade e 
frequência. Por isso, mais do que uma mudança sofri uma evolução, que introduziu 
outra doçura na relação com as pessoas.” 

Revista E (2014) 

João Lobo Antunes 

                                                                                                                                          

SAUDE – CUIDADOS CONTINUADOS 

UCCI – Francisco Marques Estaca júnior 

 

 

 

A baixa taxa de natalidade e o aumento da esperança de vida contribuem para um aumento do 

envelhecimento da população e, consequentemente, para problemas de saúde que lhe estão 

associados. O envelhecimento da população e os estilos de vida menos saudáveis acentuam o aumento 

da prevalência de doenças crónicas.  

A Unidade de Cuidados Continuados “Francisco Marques Estaca Júnior” designada UCCI-FMEJ está 

integrada na Rede Nacional de Cuidados Continuados (RNCCI) e presta cuidados de saúde, apoio social 

e psicológico a utentes vulneráveis, em situação de risco, dependência física e funcional temporária ou 

permanente que requerem necessidade de cuidados em internamento. 

SAÚDE

UNIDADE DE INTERNAMENTO DE MÉDIA DURAÇÃO E REABILITAÇÃO

UNIDADE DE INTERNAMENTO DE LONGA DURAÇÃO E MANUTENÇÃO

UNIDADE DE INTERNAMENTO DE CUIDADOS PALIATIVOS

UCCI

UNIDADE DE CUIDADOS CONTINUADOS INTEGRADOS

FRANCISCO MARQUES ESTACA JÚNIOR

Inaugurado a 16 de julho de 2011

http://expresso.sapo.pt/sociedade/2015-12-31-Joao-Lobo-Antunes-O-pessimismo-e-uma-profecia-que-se-cumpre
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A UCCI-FMEJ é um equipamento caracterizado por três tipologias: 

1 - Unidade de Média Duração e Reabilitação – UMDR com acordo para 30 utentes onde se prevê um 

internamento de 30 a 90 dias; 

Tem ainda dois quartos (4 camas) a nível particular que dá resposta a utentes que se encontram a 

aguardar vaga na RNCC ou que após o seu internamento solicitam integrar estes quartos a nível 

particular para adquirirem uma maior autonomia para regressar ao domicílio; 

2 - Unidade de Longa Duração e Manutenção – ULDM com acordo para 30 utentes em que se prevê um 

internamento de 90 a 180 dias; 

3 - Unidade de Cuidados Paliativos – UCP que deixou de estar integrada na RNCCI desde que foi criada 

a Rede Nacional de Cuidados Paliativos e tem acordo para 20 utentes prevendo-se um internamento 

por 30 dias, podendo, no entanto, haver uma prorrogação por mais 30 dias;  

A Admissão de doentes é efetuada após referenciação dos Hospitais ou Centros de Saúde através de 

avaliação médica, enfermagem e social, coordenada pela Equipa Regional (ECR) e pela Equipa 

coordenadora local (ECL). 

Toda a atividade relacionada com os utentes, admissões, agudizações prorrogações, transferências e 

altas são registadas na plataforma informática da Rede e geridas pela coordenação da equipa 

coordenadora local. 

Pretende-se com este documento programar ações de intervenção nas várias áreas profissionais que 

integram esta equipa multidisciplinar para o ano de 2018. 

 

  

A DIREÇÃO TECNICA  

A Direção Técnica pretende dar continuidade ao modelo de gestão partilhado, permitindo uma maior 

otimização de recursos. A sustentabilidade financeira continuará a ser uma preocupação constante, 

perspetivando-se, o envolvimento de todos os profissionais.  

Assim durante o ano de 2018 pretende-se manter a taxa de ocupação acima dos 85% o que permite 

receber a totalidade das verbas do acordo; 

O controlo dos custos, através da sensibilização dos trabalhadores no combate ao desperdício dos bens 

e energias (iluminação, aquecimento, produtos) bem como a utilização adequada dos produtos; 

Potenciar a articulação com a Direção Clinica, Coordenadores de Enfermagem e Encarregada Geral; 

Efetuar acolhimento a utentes/familiares. Entrega de guia de acolhimento, informações sobre UCCI-

FMEJ, legislação da RNCCI e visita às Instalações; 

Atender familiares de utentes e elementos da comunidade que solicitem informações; 
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Articulação com equipas de gestão de alta, ECL e/ outros parceiros; 

Manter bom relacionamento com a equipa coordenadora local perspetivando o seu apoio nos 

constrangimentos identificados diariamente quer a nível de referenciação, datas de internamento, 

altas, pedidos de prorrogações e transferências; 

Pretende-se a estabilização da equipa de enfermagem e a de Auxiliares de Ação médica que tem sofrido 

constantes alterações quer devido à abertura de vagas nos hospitais quer devido ao elevado número 

de absentismo;  

Melhorar a prestação de cuidados aos utentes. A melhoria contínua é um dos objetivos pretendidos, 

identificando ações preventivas e corretivas;  

Dar continuidade ao manual de procedimentos definindo instruções detalhadas de atuação perante 

determinadas ações perspetivando alcançar a uniformidade na execução de uma função; 

Manter e implementar um novo ritmo às reuniões de equipa multidisciplinar estabelecendo objetivos 

concretos e realistas, com avaliação regular da progressão do utente para a obtenção dos objetivos 

estabelecidos;  

Efetuar avaliação de desempenho dos profissionais; 

Efetuar avaliação do grau de satisfação dos utentes/familiares; 

Rececionar analisar e dar resposta às reclamações dos utentes/familiares, efetuando o devido 

encaminhamento para as devidas Instâncias;  

Implementar plano de formação incentivando a formação contínua de todos os profissionais da UCCI a 

fim de adequar e melhorar o seu desempenho e as suas competências. O plano de formação é 

apresentado à Mesa Administrativa no início do ano para aprovação.   

A DIREÇÃO CLÍNICA 

A atividade médica está 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 2018 melhorar: 

-Melhorar as avaliações clinicas de todos os utentes e as atualizações clinicas no aplicativo do SGTD e 

no TSR; 

- Espírito de equipa; 

- Partilha; 
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-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 

-Acessibilidade 

-Produtividade 

-Qualidade técnica e científica 

-Efetividade 

-Eficiência 

-Satisfação  

ENFERMAGEM    

O presente plano de atividades de Enfermagem, como documento de gestão previsional, tem como 

desiderato programar estrategicamente a intervenção de Enfermagem no desenvolvimento de 

atividades e ações a decorrer em 2018, 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. 

A coordenação de enfermagem propõe-se manter dotações de enfermagem, de acordo com os rácios 

da rede, 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 2018, esperamos conseguir estabilizar o quadro de enfermagem, de forma a conseguir 

a atingir os objetivos, assim durante o próximo ano propomo-nos a: 



 Santa Casa da Misericórdia de Alhos Vedros 
 

 
 

 

78 

 

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; 

d) Atualização do processo do circuito de medicamento; 

e) Atualização e elaboração de normas e procedimentos inerentes ao funcionamento da unidade e 

cuidados de enfermagem; 

f) Criação de grupos de trabalho associados 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, implica 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 2018, adotando a formação que se adeque as 

necessidades da unidade; 

- Promoção dos 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: 

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: 

- Promover o acolhimento dos utentes nas diferentes valências.  

- Promover o acolhimento em equipa multidisciplinar com a presença integrante de um 

enfermeiro da unidade ou na sua impossibilidade do enfermeiro coordenador; 
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- Dinamizar a figura do enfermeiro gestor de caso, de forma a facilitar a comunicação entre a 

equipa; 

- Gestão de conflitos, será uma temática por nós abordada, na 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; 

- Explicitar as normas de controlo de infeção associadas aos cuidados de saúde e reforçar o seu 

cumprimento; 

- Reformular os circuitos existentes de forma a reduzir o tempo gasto nos mesmos;  

- Ajustar e reforçar os comportamentos economicistas e de poupança; 

- Utilização do TSR no circuito da gestão do medicamento; 

D - Atualização do processo do circuito de medicamento; 

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 a melhorar a segurança e eficácia do circuito do medicamento. 

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. 

A atualização do manual de normas e procedimentos, que 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: 

- Atualização do manual de normas e procedimentos; 

F - Criação de grupos de trabalho associados à segurança do doente 
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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 vissem aumentar a 

segurança dos cuidados que prestam, bem como possuir indicadores de qualidade. 

Propomo-nos a: 

-Dar continuidade á comissão de infeção 

- Dar continuidade ao grupo dinamizador de “feridas e ulceras de pressão” 

- Dinamizar um grupo 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; 

- Desenvolver um modelo de avaliação de desempenho; 

 

H - Promoção da independência ajustada e qualidade de vida dos utentes 

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 meias 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; 

 FISIOTERAPIA 
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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.  

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. 

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. 

Unidade de Cuidados Paliativos (UCP) 
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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. 

Utentes em Regime Particular 

 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 um número de sessões de fisioterapia consoante a avaliação da Médica Fisiatra e 

pedido dos Cuidadores do utente. 

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 e de caminhadas no espaço exterior. 

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. 

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 
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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 Neurodegenerativas, 

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, pode 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.  

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.   

O 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 
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o utente mas também familiares e cuidadores para que estes saibam como ajudar e facilitar a 

comunicação entre todos.  

 

Objetivos para 2018 na unidade de média duração: 

 Avaliação dos 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; 

 Gestão do horário de sessões de intervenção; 

 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; 

 Acompanhar os utentes com disfagia ou persbifagia durante o período de almoço, sempre que 

se justifique. 

 Construção do material de intervenção; 

 Atendimento a familiares; 

 Trabalho em equipa com as diversas valências (equipa médica, psicologia, fisioterapia, terapia 

ocupacional, serviço social, enfermagem e animação sociocultural;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. 

 

 

A TERAPIA OCUPACIONAL 

A Terapia Ocupacional enfoca a relação dos indivíduos com as ocupações, aplicando os conhecimentos 

para auxiliar as pessoas a assumir papeis que dão suporte à participação na vida e à saúde. 

O Terapeuta Ocupacional enfatiza a capacidade de os clientes se envolverem em ocupações que 

permitam uma participação desejada ou necessária em diferentes contextos, seja em casa, no trabalho, 

no lazer em outras esferas da comunidade” (AOTA, 2002). 

A Terapia Ocupacional ao longo do ano de 2018 pretende atingir objetivos através avaliação e 

implementação de uma diversidade de atividades que promovam a autonomia nas atividades de vida 

diária (AVD’s) e atividades instrumentais da vida diária (AIVD’s) e o bem-estar físico e psicológico dos 

utentes na Unidades Francisco Estaca Júnior UCCI-FMEJ. 

Atuação do Terapeuta Ocupacional  

O foco da atuação da Terapeuta Ocupacional será com os utentes da Unidade de Média Duração e 

Reabilitação (UMDR). O terapeuta ocupacional tem um papel preponderante na reabilitação funcional 

dos utentes avaliando e habilitando os mesmos para ocupações significativas que por alguma razão 

patológica ou não comprometem a ter um bom desempenho ocupacional e satisfatório no dia-a-dia.  
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Intervém ao nível do desenvolvimento de competências, recuperação de funções perdidas e prevenção 

de disfunções ou compensação de funções através de técnicas específicas, estratégias de desempenho 

ou produtos de apoio adequados. 

Metodologia de trabalho da Terapia Ocupacional 

 Realização de uma pequena entrevista/avaliação com recurso a instrumentos de avaliação 

adequados, para conhecer a história pessoal/clinica do mesmo; 

 Estabelecer conjuntamente com o utente/família objetivos terapêuticos destacando e 

ordenando as prioridades; 

 Criar, estimular e desenvolver condição e/ou situações que favoreçam o desencadeamento do 

processo terapêutico; 

 Selecionar e aplicar métodos e técnicas apropriadas tendo em conta a história clinica, tais como: 

 Mobilização passiva/ativas ou ativas assistidas; 

 Exercícios para melhoria da força muscular nos membros superiores; 

 Exercícios para melhoria das amplitudes articulares dos membros superiores; 

 Exercícios de destreza manual e coordenação motora; 

 Exercícios para a memória; 

 Treinos de AVD’s em contexto quarto (autocuidados) e refeitório (alimentação); 

 Sessões de cuidados da imagem (tratamento das unhas das mãos e depilação 

facial que decorrerá na sala da cabeleireira quando solicitado. 

 Sessões de reminiscência  

 

 Implementação de sessões de grupo para promover a interação social entre os utentes, 

algumas dessas sessões contarão com o apoio da Animação, decorrerão no espaço salão 

(sessões de movimento com recurso a musica, jogos lúdicos bingo/boccia, sessões de arte 

plástica e sessões de saberes populares); 

 Desenvolvimento de jogos tradicionais e saídas ao exterior envolvendo elementos da equipa 

multidisciplinar; 

 Avaliações mensais no Gestcare CCI: Aplicativo de Monitorização da RNCCI e no TSR. 

 Dar estratégias ao utente para um desempenho ocupacional facilitador; 

 Realizar treinos de prestação de cuidados conjuntamente com família (cuidadores) sempre que 

necessário; 

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.  
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É importante salientar que a pessoa é um ser holístico e que todas a áreas física, cognitiva e espiritual 

estejam equilibradas, para que haja reabilitação de sucesso.  

SERVIÇO SOCIAL 

 

O Técnico do Serviço Social tem as seguintes funções: 

1. Acolhimento ao Utente e Cuidador com o intuito de apoiar psicossocialmente o Utente e seu 

cuidador, informar sobre normas de funcionamento de ordem prática, recolha de informações 

pessoais do Utente, nomeadamente, construção do diagnostico social; 

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. 

O planeamento da alta deve ser adequado à realidade socioeconómica 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, entre outras). 

O Serviço Social propõe para 2018: 

1) Acolhimento ao Utente; 

2) Acolhimento ao cuidador com a equipa multidisciplinar; 

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) Informação sobre os direitos e deveres dos Utentes; 

8) Preenchimento de requerimentos, nomeadamente: Complemento por dependência, pensão social, 

de invalidez ou velhice, Rendimento Social de Inserção; 

9) Participação na reunião multidisciplinar, semanalmente; 

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. 
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PSICOLOGIA CLÍNICA  

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, os níveis de depressão e 

ansiedade, que por sua vez afetam 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.  

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 homeostase 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 
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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 2018, relativas às diferentes tipologias de 

internamento da UCCI:   

 1. Unidade de Média Duração e Reabilitação “UMDR” (internamento entre 30 e 90 dias)  

Lotação: 30 utentes  

1.1. Avaliação Psicológica dos utentes – inicial e regular, até término do internamento, com registos na 

RNCCI sempre que as alterações o justifiquem;  

1.2. Construção do processo individual do utente;  

1.3. 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);  

1.4. Sessões de intervenção psicológica e estimulação cognitiva individual e/ou em grupo (sempre que 

se reúnam condições para a sua realização) com o desenvolvimento do “Programa Bússola”;  

1.5. Sessões de esclarecimento;  

1.6. Apoio e aconselhamento no âmbito da psicologia a profissionais e técnicos da UCCI, relativo aos 

casos existentes;  

1.7. Reuniões Multidisciplinares;  

1.8. Realização da Ata das Reuniões Multidisciplinares.  

  2. Unidade de Longa Duração e Manutenção “ULDM” (internamento superior a 90 dias)  

Lotação: 30 utentes  

2.1. Avaliação Psicológica dos utentes – inicial e regular, até término do internamento, com registos na 

RNCCI sempre que as alterações o justifiquem;  

2.2. Construção do processo individual do utente;  
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2.3. 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);  

2.4. Sessões de intervenção psicológica e estimulação cognitiva individual e/ou em grupo (sempre que 

se reúnam condições para a sua realização) com o desenvolvimento do “Programa Bússola”;  

2.5. Sessões de esclarecimento;  

2.6. Apoio e aconselhamento no âmbito da psicologia a profissionais e técnicos da UCCI, relativo aos 

casos existentes;  

2.7. Reuniões Multidisciplinares;  

2.8. Realização da Ata das Reuniões Multidisciplinares.  

 3. Unidade de Cuidados Paliativos “UCP” (sem limite de tempo de internamento)  

Lotação: 20 utentes  

3.1. Avaliação Psicológica dos utentes – inicial e regular, até término do internamento, com registos na 
RNCCI sempre que as alterações o justifiquem;  

3.2. Construção do processo individual do utente;  

3.3. Apoio, Acompanhamento e Aconselhamento Psicológico aos utentes e respetivas famílias durante 
o internamento;  

3.4. Apoio e Acompanhamento Psicológico durante o Processo de Luto;  

3.5. Sessões de esclarecimento;  

3.6. Apoio e aconselhamento no âmbito da psicologia a profissionais e técnicos da UCCI, relativo aos 
casos existentes;  

3.7. Reuniões Multidisciplinares.  

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 

.   
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 Formação na área da Psicologia Clínica e da Saúde  

No âmbito da Formação pretende-se, em 2018, 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, caso a Exma. Mesa Administrativa em conjunto com a Direção, assim o designe.   

 Programa de Intervenção no Luto  

Os cuidados paliativos preconizam a aceitação da condição humana frente à morte, oferecendo ao 

paciente fora das possibilidades de cura, aos seus familiares e amigos, as condições necessárias ao 

entendimento da sua finitude, pois, nesta perspetiva, a morte não é uma doença a ser curada, mas o 

fim do ciclo vital.   

O suporte ao paciente é oferecido por meio de uma equipa multidisciplinar constituída por médico, 

enfermeiro, psicólogo, assistente social, fisioterapeuta, conselheiro espiritual ou capelão.  

As unidades são locais próprios e adequados aos pacientes em CP, os quais necessitam experienciar o 

seu próprio processo de luto, lidar com as perdas e amenizar o sofrimento. Este espaço faz-se 

necessário, de modo a que os sentimentos de solidão e derrota possam ser atenuados, dando lugar a 

momentos de cumplicidade, de intimidade e sofrimento psíquico dividido com o outro.  

Torna-se importante, portanto, criar um espaço seguro para a expressão de sentimentos e 

pensamentos que fazem parte deste momento.  

Correspondendo ao exposto, durante o internamento, deve avaliar-se a possibilidade de um luto 

complicado ou patológico, dando seguimento ao acompanhamento num programa estruturado de 

intervenção no luto.  

Deve promover-se a comunicação entre a equipa e o doente e seus familiares ou cuidadores, para 

planear desde o início a intervenção no luto.  

Assim, a família e o doente terão oportunidade de ser acompanhados psicologicamente durante todo 

o processo e, prolongar após a morte do doente, intervindo no luto.  

 Orientação e acompanhamento de Estágio Profissional da Ordem dos Psicólogos Portugueses  

Desde Maio de 2017 que se encontra a decorrer, nesta UCCI, a orientação e acompanhamento de um 
estágio profissional de admissão à Ordem dos Psicólogos, o qual tem como data de término o mês de 
Maio de 2018. 

 Programa de Estimulação Cognitiva “Programa Bússola”  
 
O Programa Bússola resulta da necessidade de estimulação cognitiva de adultos internados em UCCI e 

outras unidades de saúde, visando suprir as lacunas sentidas na abordagem psicológica a doentes com 

incapacidade funcional, nos quais as capacidades cognitivas se possam encontrar afetadas.   
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Este programa contempla atividades de estimulação que pretendem combater a deterioração cognitiva, 

bem como otimizar capacidades remanescentes e reabilitar as capacidades cognitivas transitoriamente 

afetadas, aumentar a qualidade de vida e diminuir a sintomatologia depressiva, que se sabe condicionar 

o estado psicológico para a reabilitação física.  

 

O programa é composto por 18 sessões delineadas de forma a intervir em capacidades cognitivas 

específicas como a Linguagem, a Perceção, o Raciocínio, a Memória, a Atenção e Concentração, bem 

como favorecer a adaptação à doença, promover treino emocional, estimular a criatividade, a interação 

social, a adaptação situacional e coordenação psicomotora.  

  

 Grupo de apoio a cuidadores – «Vamos conversar?»  

 

 O Grupo de Apoio para Cuidadores tem como objetivo principal criar uma rede de suporte, de apoio 

emocional e de interajuda para os cuidadores informais. Permitirá também a expressão de necessidades 

dos cuidadores e procurará uma reflexão compreensiva que possa promover o bem-estar 

biopsicossocial de quem convive, por vezes durante anos, de forma indireta, com a doença.   

O grupo reunirá quinzenalmente (em horário a definir), com base na partilha responsável dos 

cuidadores, da sua experiência pessoal e do seu sentir. Estes encontros visam também evitar o 

isolamento, muitas vezes sentido por parte dos cuidadores na sua vivência individual, proporcionando 

momentos de partilha, de autoajuda e de perceção mais objetiva de outras realidades.  

Pretende ser um espaço de encontro, de consolidação de interações de suporte social e de aquisição 

de conhecimentos para os cuidadores, que vivenciam muitas vezes, um internamento de longa duração 

 

ANIMAÇÃO SOCIO-CULTURAL 

Na continuação do trabalho que se tem vindo a desenvolver e tendo como base os objetivos iniciais da 

ação da Animação na UCCI pretende-se desenvolver novas e diversas atividades de modo a 

proporcionar aos utentes, divertimento, satisfação e assim contribuir para potencializar os utentes e 

aumentar a sua auto estima para um equilíbrio físico e emocional e manter/recuperar as capacidades 

cognitivas e a retoma da sua autonomia. 

No sentido de enriquecer e qualificar o trabalho no ano de 2018, a Animação está disposta a utilizar 

conhecimentos que lhe sejam inerentes numa perspetiva de abertura á inovação e ao reforço na 

qualidade da Animação. 

Os utentes têm durante o 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 pretende colmatar esses momentos decorrendo a nossa ação em espaço aberto 

(salvo raras exceções: atividades especificas orientadas e individuais), encontrando-se disponível às três 

Tipologias. 

OBJECTIVOS 
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 Proporcionar aos utentes a descoberta de novas competências ao nível dos conhecimentos, 

memorias/lembranças e aumento da autoestima e valorização do individuo;  

 Socializar e interagir utentes e visitantes, trabalhar a reminiscência;  

 Apoiar as iniciativas de indivíduos singulares através de varias ações, nomeadamente exposição 

dos seus trabalhos no sentido de valorizar conhecimentos; 

 Proporcionar uma relação mais estreita entre a UCCI e as instituições, associações da 

comunidade em geral que possam colaborar na nossa área; 

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. 

Recorre-se 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 falar dos seus saberes e reconhecer 

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; 

o Jogo “Quatro em linha”;  

o Puzzles; 

 

 Física Motora: privilegia-se a atividade física e o movimento, estimulando os utentes a 

manifestarem-se fisicamente. Para isso recorremos a bolas, garrafas com areia, ringues, panos, 

etc.. 

o Caminhadas 

o Jogos Tradicionais 

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; construção de painéis temáticos; 

Através desta vertente pretende-se que o utente liberte as suas emoções e a sua criatividade, 

envolvendo-se e valorizando a sua autoestima. 
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 Comunitária: pretende-se desenvolver atividades de diversão, convívio, divulgação de 

conhecimentos e partilha. 

É uma área vocacionada para a verdadeira essência da Animação, diversão e entretenimento. 

Visa em 2018: 

o Festas, Cinema, Exposições, Fotografia, Exposição dos trabalhos de utentes, 

Movimento e Dança; 

o Convite de outras entidades; 

o Jardinagem; 

Este envolvimento será sempre proposto antecipadamente á consideração da Direção da Unidade, no 

sentido de ser aprovado a fim de se concretizarem as ações. 

Estas atividades serão registadas no aplicativo TSR e devidamente impressas. 

RECURSOS HUMANOS: Animadora; utentes; outros profissionais; e entidades do exterior. 

RECURSOS MATERIAIS: salão; leitor de CD; computador; máquina fotográfica; tecidos; bolas; colas; 

tintas; lápis; cartolinas; vários tipos de papel; jogos; plasticina; barro; lãs; linhas; tecidos; fitas; etc. 

 

AVALIAÇÃO 

O Plano da Área da Animação será avaliado através da auscultação dos utentes e ainda dos outros 

profissionais que se envolvam. 

Terá suporte em registo fotográfico e registado no Aplicativo do TSR/ Aplicativo Gestcare : Aplicativo 

de Monitorização da RNCCI. 

 

 

 

A Diretora Técnica 
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Projetos Comunitários 
Sonho com o dia em que todos se levantarão e compreenderão 

que foram feitos para viverem como irmãos. 

 

     Nelson Mandela 

Loja Solidária 

 

 

  

 

A Loja Solidária da Santa Casa da Misericórdia de Alhos Vedros visa promover a partilha e a reutilização 

de bens como roupas, têxteis para lar, brinquedos e mobiliário que reúnam condições de serem 

reaproveitados.  

Situa-se na Avenida General Humberto Delgado, estando aberta ao público 2ª e 6ª Feiras entre as 15h 

e as 17h30, 3ª e 4ª Feiras entre as 11h e as 13h00. 

Tem como objetivos gerais: Contribuir para a melhoria das condições de vida das famílias, através da 

doação de bens; Promover a troca, o aproveitamento e a reutilização dos bens; Fomentar o 

envolvimento da sociedade civil na responsabilidade social. 

Depois de doados os bens são triados, e separados de acordo com o género e faixa etária a que 

pertencem, posteriormente são expostos nas prateleiras, de acordo com as necessidades.  

O funcionamento da Loja Solidária é assegurado por uma Equipa de voluntárias, atualmente constituída 

por doze elementos.  

PROJETOS COMUNITÁRIOS

LOJA SOLIDÁRIA
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Objetivos Metas Calendarização 

Promover a coesão da Equipa 

de voluntárias 

 

 

Momentos de reflexão/convívio 

com a equipa de voluntárias; 

 

 

Semestralmente 

Capacitar a Equipa de 

Voluntárias para 

aperfeiçoamento de técnicas 

de abordagem aos 

beneficiários 

Sessões de esclarecimento e 

transmissão de novos 

conhecimentos  

 

Trimestralmente  

Promover a Igualdade de 

Oportunidades no acesso à 

Loja  

Em colaboração com a U. 

Freguesias do Gaio-Rosário e 

Sarilhos Pequenos desenvolver a 

atividade “A Loja Social vai a 

Sarilhos”- Feira Social; 

 

Data a definir  

Incentivar a doação de outra 

tipologia de bens, como por 

exemplo de produtos de 

higiene 

Organização de campanhas de 

recolha pontuais; 

 

Data a definir  

Participação em Campanhas 

promovidas por outras IPSS  

 

Doação de bens a IPSS que 

identifiquem necessidades  

 

Data a definir 

     Projeto Eco-Lar 

 

O Projeto Eco-Lar resulta de uma parceria entre a Santa Casa da Misericórdia de Alhos Vedros 

e as autarquias do concelho da Moita. Tem como objetivo promover a higiene habitacional em 

domicílios em condição de insalubridade grave que representem perigo para saúde pública, em 

agregados familiares que se encontrem em situação de vulnerabilidade socioeconómica.  

PROJETO ECO-LAR
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Após a sinalização dos casos é realizada uma avaliação pelo Técnico afeto ao projeto e por 

representantes de Entidades/Instituições locais a fim de intervir de forma integrada. 

Este projeto é levado a cabo por uma equipa de auxiliares de serviços gerais que realizam a 

limpeza habitacional que pode ser pontual ou mensal, de acordo com as necessidades 

identificadas e a disponibilidade da Equipa. 

A Câmara Municipal da Moita tem uma intervenção direta neste Projeto assegurando as 

desinfestações e/ou remoção de lixo/monos, após avaliação técnica. 

 

Para o ano de 2018 pretendemos realizar as seguintes ações:  

1) Realizar visitas domiciliárias conjuntas às habitações sinalizadas;  

2) Constituir o processo do Utente; 

3) Realizar relatórios de visita sempre que a situação o exija;  

4) Realizar mensalmente, reuniões de articulação com a Câmara Municipal da Moita; 

5) Realizar reuniões quinzenais com a Equipa Eco-lar para avaliar as intervenções/ 

manutenções efetuadas; 

6) Desenvolver uma base de dados onde constem os beneficiários do Projeto Eco-Lar (base 

de dados desenvolvida em articulação com a C.M.Moita); 

7) Elaborar o Relatório anual de atividades; 

8) Realizar uma reunião anual com os Parceiros para discussão dos resultados. 

 

Banco de Ajudas Técnicas 

 

 

O Banco de Ajudas Técnicas - BAT da Santa Casa da Misericórdia de Alhos Vedros funciona nas 

instalações da Loja Solidária, tem como objetivo colmatar as necessidades da população que 

BANCO DE AJUDAS TÉCNICAS
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se encontra em situação de dependência temporária ou permanente e que se encontrem no 

seu domicílio. Este projeto destina-se à população residente na área geográfica do Concelho 

da Moita. 

O BAT é composto por camas articuladas manuais, colchões anti-escaras, cadeiras de rodas, 

cadeiras sanitárias, andarilhos e canadianas. 

O material é cedido por empréstimo, mediante o pagamento de um valor simbólico mensal, de 

acordo com a tipologia do material solicitado.  

 

Cabe ao técnico afeto ao projeto: 

 Realizar um atendimento com Utente e/ou seus cuidadores para sinalização da 

situação de dependência do Utente e o material pretendido; 

 Elaborar o processo do utente; 

 Inserir o Pedido na Base de dada criada para o efeito; 

 Ceder por empréstimo as ajudas técnicas, tendo em conta o número de inscrição, o 

grau de dependência do Utente e a sua situação social, familiar, económica e 

habitacional; 

 Articular com as Juntas de freguesia as entregas das Camas articuladas. 

 

 

Objetivos para 2018: 

1) Dar resposta, com a maior brevidade, a todos os casos sinalizados; 

2) Incentivar a reparação das ajudas técnicas, para que possam reunir condições de serem 

reutilizadas consoante as necessidades. 
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Direção de Serviços Administrativos e Financeiros 
Nota Prévia 

 

Abordamos a proposta de orçamento para 2018 tendo por base uma análise a análise dos dados 

financeiros conhecidos ao momento neste ano de 2017, bem como dos quatro anos anteriores, com a 

frieza dos números que ilustram a nossa dura realidade financeira que passa ao lado do nosso trabalho 

social, ao lado dos sorrisos, dos abraços, do conforto do dia a dia dos nossos 663 utentes. 

 

Assim olhemos os números que abaixo se apresentam pelas grandes rubricas orçamentais, conscientes 

de que só podemos consumir o que faturamos, pelo que iniciamos pelos proveitos. 

 

Os proveitos resultam da relação direta do total de Utentes e Médias de Mensalidades e da influência 

do controlo das suas frequências nos valores de Acordos de Cooperação recebidos, neste sentido e 

verificando a evolução dos últimos 5 anos em termos gráficos: 

 

 

 

Verificamos o contínuo decréscimo de frequência/ocupação, em paralelo com a redução dos Acordos 

de Cooperação, parte dela imposta pela tutela independentemente da manutenção dos custos de 

funcionamento, principalmente em termos dos recursos humanos e de funcionamento. 
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Em termos globais: 

 

Em termos globais em 5 anos perdemos em média 34 utentes e vimos os Acordos de Cooperação serem 

reduzidos em 33 Utentes. Podendo concluir ainda que por mês nestes 5 anos faturámos menos 20 

mensalidades. 

 

Onde se verifica a queda na procura? 

 

 

Sem dúvida na 3ª Idade e nas respostas em que os Utentes ainda terão alguma mobilidade, 

nomeadamente C. Dia e SAD. Sendo que na infância o ponto critico é o Pré-escolar e o CATL, respostas 

em que a nível do concelho existem mais opções para as famílias. 

 

E as receitas diretas? As Mensalidades? 

Anos Ocupação Acordo Coop. Diferença

2013 697 720 -23

2014 699 700 -1

2015 682 700 -18

2016 665 700 -35

2017 663 687 -24

Total Geral 3406 3507 -101

Diferencial -34 -33

Ano

Resposta Social Valores 2013 2014 2015 2016 2017

CATL Ocupação 84 80 91 90 96

CATL Acordo Cooperação 100 90 90 90 90

CATL Soma de Campo1 -16 -10 1 0 6

Cdia Ocupação 79 75 71 65 60

Cdia Acordo Cooperação 85 75 75 75 69

Cdia Soma de Campo1 -6 0 -4 -10 -9

Creche Ocupação 97 94 96 95 97

Creche Acordo Cooperação 85 85 85 85 85

Creche Soma de Campo1 12 9 11 10 12

ERPI Ocupação 178 175 177 178 175

ERPI Acordo Cooperação 180 180 180 180 180

ERPI Soma de Campo1 -2 -5 -3 -2 -5

Pré-Escolar Ocupação 146 142 138 139 143

Pré-Escolar Acordo Cooperação 150 150 150 150 143

Pré-Escolar Soma de Campo1 -4 -8 -12 -11 0

SAD Ocupação 113 133 109 98 92

SAD Acordo Cooperação 120 120 120 120 120

SAD Soma de Campo1 -7 13 -11 -22 -28
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Verifica-se no quadro acima que a evolução das médias das mensalidades, com exceção do C. Dia, se 

carateriza pela descida generalizada, conforme se ilustra seguidamente: 

  

 

 

Mas façamos ainda outra leitura:  

 

 

Média de Valor médio Ano

Resposta Social 2013 2014 2015 2016 2017

CATL 101,71 € 102,11 € 99,04 € 99,83 € 97,75 €

Cdia 265,05 € 262,27 € 263,52 € 261,68 € 271,20 €

Creche 140,09 € 131,41 € 128,51 € 139,04 € 135,13 €

ERPI 642,55 € 653,13 € 629,06 € 636,98 € 617,39 €

Pré-Escolar 124,36 € 115,25 € 109,13 € 104,68 € 110,59 €

SAD 181,09 € 167,79 € 164,08 € 172,42 € 171,83 €

2013 2014 2015 2016

Serviços Prestados 38,78% 39,07% 37,98% 37,57%

Infância 19,69% 18,63% 19,18% 19,25%

3ªIdade 70,04% 70,70% 69,42% 67,98%

Saúde 10,26% 10,67% 11,40% 12,77%

Subsídios à Exploração 61,22% 60,93% 62,02% 62,43%

Infância 18,50% 17,98% 17,43% 16,80%

3ªIdade 35,34% 35,34% 35,11% 34,01%

Saúde 46,16% 46,68% 47,46% 49,19%
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Da totalidade dos nossos Proveitos, as nossas receitas diretas representam perto de 40%, sendo que os 

apoios e subsídios estatais continuam a ter um papel fundamental (60%) na nossa “subsistência”. 

Não podemos deixar de referir que estes apoios, através dos acordos existentes nada têm a ver com a 

realidade dos dias de hoje para além de na sua generalidade não serem atualizados há 20 anos, no caso 

da área dos idosos, e de oito anos na área da saúde.   Para além deste fato é necessário termos em 

atenção a alteração de regras de funcionamento e controlo desses apoios, com implicações diretas na 

sua diminuição. Não só o controlo de frequências nas respostas sociais dos nossos Estabelecimentos 

cuja tutela é feita pela Segurança Social, como nos prazos de internamento e referenciações a nível dos 

Cuidados Continuados, cuja ocupação abaixo dos 85% neste último quadrimestre perspetiva uma 

redução de quase 30 mil euros no subsidio, só compensado pela gestão das quatro camas particulares. 

 

Perante esta realidade, está considerado apenas um acréscimo de 0.5% nas receitas e os subsídios 

mantêm-se pelos valores e dotações atuais, já quanto aos outros rendimentos e ganhos, de importância 

reduzida, e porque resultam de atividades secundárias, de reembolsos e/ou donativos, mantém-se com 

valor estimado até ao final do corrente ano. 
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Cada vez mais na realidade do nosso dia a dia se confirma que quanto aos custos, os de funcionamento 

direto são compensados e os restantes não o são. 

E quais são os nossos custos diretos? 

As compras de materiais perecíveis/desgaste rápido, as aquisições de serviços, e os custos da nossa 

mão-de-obra. Estes são os nossos custos diretos, são os custos que diariamente contraímos para que 

os Estabelecimentos e Respostas Sociais possam funcionar, que percentual e evolutivamente abaixo se 

repartem. 

 

SERVIÇOS PRESTADOS 2.494.347,56 €                

Mensalidades/Matriculas de utentes 2.479.833,97 €                

Quotizações e Jóias 5.881,83 €                        

Serviços Secundários 54.607,40 €                      

Descontos Abatimentos 45.975,65 €-                      

SUBSIDIOS À EXPLORAÇÃO 4.222.871,26 €                

Subsídio do Estado e outras entidades oficiais 4.222.871,26 €                

ISS,IP - Centro Distrital 2.392.509,53 €                

Autarquias 72.610,72 €                      

I.E.F.P. 7.681,07 €                        

ARSLVT 1.726.223,64 €                

7515 -  €                                  

7516 23.846,31 €                      

Outros rendimentos e ganhos 251.921,42 €                   

RENDIMENTOS E GASTOS  Orçamento Ano 2018

2013 2014 2015 2016

Custo mercad. vendidas / matérias consum. 10,21% 10,98% 11,62% 11,09%

Infância 5,93% 5,92% 5,58% 4,90%

3ªIdade 31,96% 31,87% 31,03% 30,78%

Saúde 12,12% 12,21% 13,40% 14,32%

Custos com pessoal 67,39% 68,35% 68,58% 69,84%

Infância 13,56% 14,04% 13,38% 13,20%

3ªIdade 24,37% 24,76% 24,73% 24,57%

Saúde 12,08% 11,20% 11,90% 12,23%

Fornecimentos e Serviços Externos 22,40% 20,66% 19,81% 19,07%

Infância 5,55% 5,84% 5,84% 5,88%

3ªIdade 19,49% 17,79% 18,52% 17,83%

Saúde 24,95% 26,37% 25,64% 26,29%
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Importa referir que já no decorrente da execução orçamental do ano ainda em curso, foi estabelecido 

pela Mesa Administrativa como objetivo uma redução na ordem dos 10% nos custos diretos. Este 

objetivo demasiado ambicioso, não foi concretizado, no entanto foi possível reduzir em 5.6% e 2.3% nas 

compras e nos serviços externos respetivamente ao que foi inicialmente orçamentado, com destaque 

para a energia e outros fluidos com menos 8.4%, em resultado das medidas de gestão tomadas. Não 

obstante para 2018 todos os custos estão acrescidos de mais 1 ponto percentual. 

 

Conscientes das alterações sociais e remuneratórias que se avizinham foi já considerado um acréscimo 

de 5% nos custos totais com pessoal, em virtude da anualização do aumento da massa salarial face à 

nossa adesão ao IRCT/2016, a novos reajustes, do salário mínimo, da taxa de contribuição para a 

segurança social e outras medidas de gestão de recursos humanos. 

 

Incapacidade de solvabilidade de Custos Indiretos: 

Amortizações e Juros, estes são os custos que na previsão orçamental não conseguimos garantir. 

 

Qual o papel da área da Direção de Serviços Administrativos e Financeiros para 2018? 

 

Os Serviços Administrativos Centrais 

 

A realidade atual e a necessidade cada vez mais sentida de informação clara e precisa das várias áreas, 

obriga à redefinição e clarificação de procedimentos existentes e criação de outros, com vista à melhoria 
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da eficiência e eficácia, é fundamental uma mudança de atitude e postura que se pretende proactiva e 

dinâmica. Estão a ser previstas medidas de recolocação com vista a um melhor aproveitamento das 

capacidades dos recursos humanos existentes, bem como um estudo de medidas de gestão de recursos 

humanos, para o qual será fundamental o apoio do gabinete jurídico da UMP.  

 

Em termos sectoriais continuam atuais os seguintes objetivos: 

 

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 dos processos 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 polivalente, 
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 e idade dos mesmos, 
priorizar as várias necessidades e renovar candidaturas a apoios financeiros; 

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 e promover nova candidaturas ao 
Programa “frota solidária” da Fundação Montepio; 

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, 
continuar a assegurar mensalmente listagens de dívidas de Utentes e das medidas 
adotadas para a respetiva cobrança; 

o A nível de Atendimento, continuar a promover atitudes proactivas no contato direto e 
telefónico com os vários interlocutores, contribuindo para o funcionamento e 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 a proposta de Orçamento que se coloca à apreciação, é mais uma vez um Orçamento 

realista em função da atualidade e da realidade da Santa Casa.  
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Orçamento 

 

SERVIÇOS PRESTADOS 2.494.347,56 €                

Mensalidades/Matriculas de utentes 2.479.833,97 €                

Quotizações e Jóias 5.881,83 €                        

Serviços Secundários 54.607,40 €                      

Descontos Abatimentos 45.975,65 €-                      

SUBSIDIOS À EXPLORAÇÃO 4.222.871,26 €                

Subsídio do Estado e outras entidades oficiais 4.222.871,26 €                

ISS,IP - Centro Distrital 2.392.509,53 €                

Autarquias 72.610,72 €                      

I.E.F.P. 7.681,07 €                        

ARSLVT 1.726.223,64 €                

7515 -  €                                  

7516 23.846,31 €                      

Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas 758.302,94 €                   

Mercadorias -  €                                  

Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 758.302,94 €                   

Fornecimentos e serviços externos 1.218.648,23 €                

Subcontratos -  €                                  

Serviços especializados 483.964,48 €                   

Trabalhos especializados 79.175,16 €                      

Publidade e propaganda 1.533,02 €                        

Honorários 301.962,07 €                   

Conservacao e Reparação 72.653,31 €                      

Outros 28.640,92 €                      

Materiais 59.154,78 €                      

Ferr. e Utensílios Desg. Rápido 7.407,25 €                        

Livros e Documentação Técnica 579,12 €                            

Material de Escritorio 27.579,47 €                      

artigos para oferta 927,18 €                            

material higiene, conforto e limpeza 8,28 €                                

Outros 22.653,49 €                      

Energia e fluidos 304.026,41 €                   

Electricidade 170.522,81 €                   

Combustíveis 32.443,45 €                      

Água 22.061,86 €                      

Outros Fluídos/Gás Butano e Propano 78.998,29 €                      

Deslocações, estadas e transportes 3.402,34 €                        

Deslocacoes e Estadas 3.174,20 €                        

Transportes de Pessoal -  €                                  

Outros 228,14 €                            

Serviços diversos 368.100,22 €                   

Rendas e Alugueres 23.609,63 €                      

Comunicação 39.831,94 €                      

Seguros 13.848,46 €                      

Contencioso e Notariado 1.025,38 €                        

Limpeza, higiene e conforto 153.924,32 €                   

Outros serviços 135.860,50 €                   

Gastos com pessoal 4.853.839,21 €                

Verbas p/ Representação/ orgãos sociais -  €                                  

Remunerações do pessoal 3.891.440,66 €                

Indemnizações 6.375,07 €                        

Encargos sobre remunerações 871.670,25 €                   

Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais 37.280,20 €                      

Outros gastos com o pessoal 47.073,03 €                      

Outros rendimentos e ganhos 251.921,42 €                   

Outros gastos e perdas 68.298,57 €                      

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 70.051,28 €                      

Gastos/reversões de depreciação e de amortização 263.676,98 €                   

Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 193.625,70 €-                   

Juros e rendimentos similares obtidos 1,08 €                                

Juros e gastos similares suportados 186.842,52 €                   

Resultado liquido do período 380.467,14 €-                   

RENDIMENTOS E GASTOS  Orçamento Ano 2018


