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Nota Introdutória 
 

Caros Irmãos 

Vimos desta forma colocar à apreciação da Assembleia Geral, o Plano de Ação e Orçamento 
para 2016, conforme estipula o nosso Compromisso, ainda em vigor, na sua alínea c) do art.º 
23º. 

Sendo este o primeiro documento previsional elaborado pela nova Mesa Administrativa, tal 
como foi referido no Programa Eleitoral, este sustenta-se numa ação de continuidade daquilo 
que foi o trabalho realizado pela Mesa Administrativa anterior. 

Todavia não deixa de ter, como não poderia deixar de ser, a sua identidade estruturada no 
programa atrás referido. 

Ao fim de um ano de trabalho a situação financeira da Santa Casa não melhorou, agravando-se 
inclusive nalgumas situações. 

Aliás, como se tem verificado ao longo dos anos e em especial nos últimos, a nossa situação 
financeira não é dissociável da situação social do país e muito especificamente da região em 
que estamos inseridos. Região de gente que sempre viveu do seu trabalho e que continua a ser 
flagelada de forma intensiva por esta e todas as crises pelo que o nosso país tem atravessado. 
Para além disso os dias de hoje são muito diferentes do que eram há anos atrás, o que é 
natural, mas, tomando como análise o Apoio a Pessoas Idosas, se por um lado a esperança de 
vida tem aumentado o que é de referir como positivo, por outro, os nossos utentes são cada 
vez mais pessoas dependentes, com uma muito menor autonomia e assim com necessidades 
de apoios mais permanentes e assíduos e, com outras caraterísticas. Esta situação, aliada às 
dificuldades das famílias em suportar mais encargos com os seus familiares idosos, conjugada 
com a cada vez maior demissão do Estado do seu papel social, colocam-nos perante um grave 
paradigma de sustentabilidade. 

Perante tal situação entendemos que tem de haver um reforço do papel social do Estado, 
propondo-nos assim a encetar todos os esforços, junto do Secretariado Distrital de Setúbal da 
UMP, bem como da própria União das Misericórdias Portuguesas, para que os acordos de 
cooperação estabelecidos com o Estado, através da Segurança Social e que têm mais de vinte 
anos, sejam revistos de forma a dar resposta às necessidades atuais e assim, para que a nossa e 
outras Misericórdias na mesma situação, possam contribuir para uma vida mais digna e 
qualificada dos seus idosos. 
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Importa todavia referir que esta situação não se verifica somente no Apoio às Pessoas Idosas, 
tem também incidência, de forma diferente, no Apoio Educativo e Social à Infância e não se 
verifica na nossa unidade de saúde a UCCI. 

Perante estes factos a nossa persistência e tenacidade leva-nos a encarar este desafio com o 
otimismo e dinamismo com que nos candidatámos para quatro anos de responsabilidades 
acrescidas. Perspetivamos assim em 2016 trabalhar com maior incidência: 

Na formação dos trabalhadores, recorrendo principalmente aos meios humanos que dispomos 
e das entidades com as quais temos relações de cooperação; 

Na criação e desenvolvimento de normas e procedimentos que sistematizem os serviços 
prestados e orientem os utentes e trabalhadores; 

Na conclusão, do processo de modernização ao nível da estrutura informática e da 
comunicação entre os serviços; 

No desenvolvimento e procura do financiamento para a centralização das lavandarias; 

Nas pequenas obras de reparação e manutenção, recorrendo principalmente á qualidade dos 
serviços do nosso setor operário. 

Estamos certos que, com o apoio e dedicação que carateriza a generalidade dos nossos 
trabalhadores, o acompanhamento e sensibilidade dos familiares dos nossos utentes e a nossa 
dedicação voluntária, conseguiremos superar mais uma fase difícil que a nossa Misericórdia 
atravessa. 

   

Alhos Vedros, 3 de Novembro de 2015 

A Mesa Administrativa  
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PLANO DE AÇÃO PARA 2016 

 

É imperativo sermos iguais sempre que a diferença 
nos inferioriza. É imperativo sermos diferentes, 
sempre que a igualdade nos descaracteriza. 

Boaventura de Sousa Santos 

 

Desenvolvendo a Santa Casa da Misericórdia de Alhos Vedros, a sua dinâmica no âmbito da 
Ação Social, Educação, Saúde e Intervenção Comunitária, corre o risco de, num campo diverso e 
multifacetado, ter dificuldade em encontrar uma matriz de ação, coesa e organizada.  

Sendo um suporte de cidadania, com uma longa história, é obrigatório que seja hoje, um misto 
de práticas e modelos, aparentemente inconciliáveis. 

Falamos de tradição e modernidade, de modelo assistencialista e bio-psico-social, entre outros 
aspetos. No entanto é assim que construímos os nossos percursos, numa dinâmica interativa, 
complexa e adaptativa ao mundo em que vivemos, que é ao mesmo tempo âncora e vazio. A 
nossa instituição penta secular, através dos seus Estabelecimentos, reflete a experiência do 
saber fazer e a seriedade e a ética de quem trabalha com e para humanos. 

Falhas? Quem não as tem? Não poderemos nunca ignorar as dificuldades que a atualidade nos 
apresenta a muitos níveis, mas também não podemos deixar de encarar os obstáculos como 
desafios que poderão contribuir para a superação dessas mesmas dificuldades. 

O nosso campo de ação, os utentes, o nosso terreno a desbravar (com um enorme potencial), 
os nossos trabalhadores. 

São eles que são a nossa cara, são eles que cuidam, são eles que transformam as práticas 
devotadas ao silêncio, em boas práticas. Para isso precisamos de fazer boas escolhas, de 
aprender a gerir e a separar o que é importante do que é urgente, de nos disponibilizarmos 
para dar uma maior tónica à supervisão, à avaliação e à formação. 2016, será um ano de 
trabalho de sistematização das normas e procedimentos, de produção de instrumentos 
facilitadores da organização, de avaliação e de esforço para dignificar e reforçar o desempenho 
das equipas. 

Os nossos estabelecimentos de apoio às pessoas idosas, sobrecarregados com utentes em 
dificuldades diversas e com graus elevados de dependência, obrigam-nos a esforços 
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suplementares, para acompanhar o ritmo das suas necessidades e a repensar a razão da nossa 
ação. 

Os nossos estabelecimentos de apoio à infância, com cartão de identidade bem atualizado 
quanto a provas dadas à comunidade, continuam a caminhar para a construção de um projeto 
único, de valor humano, digno da Misericórdia de Alhos Vedros. 

Em todas as áreas da nossa intervenção, caminharemos lado a lado com os familiares dos 
utentes. As características das famílias que habitualmente constituíam o universo de suporte 
dos utentes nas diversas respostas sociais, mudou. Hoje as famílias são mais do que nunca 
bombardeadas com informação, estão sujeitas a cada vez mais pressões, (o que as leva a 
permanecer em elevados níveis de stress), têm pouco tempo para gerir calmamente as suas 
relações, e sobretudo e paradoxalmente, estão cada vez mais intervenientes e presentes nos 
Estabelecimentos. Em conjunto, encontraremos formas de contornar inseguranças e de 
aprimorar o nosso acolhimento. 

Trabalhando sem cessar, para qualificar os nossos serviços, de forma a oferecer segurança aos 
nossos utentes e a conquistar a confiança a quem deposita em nós o que tem de mais precioso, 
continuaremos o percurso de todos os que já passaram, tentando honrar a Digníssima Mesa 
Administrativa e a própria Misericórdia. 

 

A DSAU 

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

 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR     

 CATL’s           

 

Grande parte das coisas que preciso de saber sobre a vida, sobre o 
que fazer e como ser, aprendi no jardim-de-infância… 

A sabedoria afinal, não estava no topo de uma montanha 
chamada Universidade, mas sim na caixa de areia da minha escola. 

 Aprendi… 

A compartilhar…A não fazer batota… a não magoar os outros… a 
arrumar o que desarrumei…A limpar o que sujei…A não tirar o que 
não me pertence… a pedir desculpa quando magoo alguém… 

Robert Fulghum 
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CRECHE, JARDIM DE INFÂNCIA E CATL, “O CHARLÔT”, 

Alhos Vedros, inaugurado em 12 de Setembro de 1981 

 
“ Aqueles que passam por nós, não vão sós, não nos deixam sós. 

Deixam um pouco de si, levam um pouco de nós.” 
Antoine Saint Éxupéry 

A Creche, Jardim de Infância e CATL Charlot, é um estabelecimento para a infância da Santa. 
Casa da Misericórdia de Alhos Vedros, situado no Bairro das Morçoas, em Alhos Vedros. Com 
seus 34 anos de idade, com as suas venturas e desventuras, está plenamente integrado como 
um espaço de desenvolvimento local, de educação pré-escolar. 

O mundo em constante mudança, envolve crianças diferentes todos os dias e o desafio que se 
coloca a todos nós é conseguir um atendimento individualizado e estruturado para a pessoa. 
Cabe-nos saber estar, saber intervir, saber aglutinar e deixar uma marca positiva nas famílias 
que passam por nós. 

 A nossa missão cada vez mais atualizada num contexto de muitos constrangimentos sociais, 
empurra-nos para atingir patamares mais elevados de ação. É preciso que sejamos claros na 
observação que fazemos para podermos planificar e agir. 

A partir desta observação, definimos o caminho por onde vamos conduzir os que nos 
procuram, definindo objetivos e estratégias de intervenção junto das crianças, famílias e 
trabalhadores. 

Queremos que cada um se sinta parte integrante desta Casa, de forma a ter o seu espaço de 
ação e intervenção. Queremos que as crianças sejam um “motor de busca” e resposta para as 
suas próprias necessidades, que se motivem e despertam para os problemas que terão de 
ultrapassar. Queremos, neste Outono social, que se volte a perspetivar uma primavera, onde 
todos tenhamos os direitos e deveres garantidos, onde o ato de ser feliz não tenha de ser uma 
história de faz de conta. 

Queremos dar visibilidade ao Charlot, parte integrante da SCMAV e transportar para fora 
aquilo que é tão impercetível ao olhar… 

Contamos no presente ano letivo trabalhar em função das necessidades que sentimos e nas 
que nos “atrapalham” o ser! 

 

 Ambiente Físico 

O Charlot com os seus 34 anos, apresenta algumas mazelas que o tempo não deixa esconder.  
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Estamos necessitados de muitas reparações, de uma nova ordem e de aquisição de materiais 
que facilitem a laboração dos trabalhadores e o desempenho das crianças. 

Temos vindo a colmatar pequenos nadas, mas que mostram alguma diferença! 

 Pintaram-se paredes; 

 Recuperaram-se mobiliários; 

 Remodelou-se a casa de banho da creche;  

 Criou-se um novo espaço o fundo de corredor do jardim de Infância;  

 Encerrou-se o telheiro; 

 Adquiriu-se mobiliário novo para o refeitório novo.  

Estes aspetos que serão aprofundados no próximo balanço de atividades, estão agora a ser 
referidos como forma de compromisso de melhorar aquela que é a nossa “casa”. 

O nosso empenho assenta num binómio que para esta direção técnica e pedagógica se tornou 
num pilar de ação; evoluir nas práticas educativas e contribuir diretamente com a melhoria do 
nosso ambiente físico de trabalho. Assim sendo, continuamos e procuraremos estabelecer 
com cada família uma parceria efetiva de colaboração, onde esta preocupação esteja presente 
na conduta de todos. Esta é uma casa de e para todos, logo somos todos responsáveis por 
cuidar dela. Assim, neste quadro de grandes necessidades estamos temos como objetivos de 
continuidade:  

 Dar início ao arranjo parcelar de cada uma das salas, através da angariação de fundos 
para posteriormente se poder adquirir mobiliário que equipe e dote as salas de melhor 
funcionamento. Assim perspetivamos que a creche merecerá a nossa atenção nos 
próximos tempos; 

 Após se ter conseguido no ano transato, que uma arquiteta tenha desenhado um 
projeto para o nosso recreio exterior, pretendemos fomentar e desenvolver um 
conjunto de ações que vise a melhoria urgente deste espaço que serve exatamente 
crianças e trabalhadores. Desejamos que seja um esforço de e para todos onde toda e 
qualquer colaboração será certamente bem-vinda. Sofremos a retirada da areia e 
aguardamos pela retirada das estruturas lúdicas envelhecidas e desadequadas do 
espaço. Consideramos pelos valores de investimento que deveremos fasear esta 
tarefa. 

 Temos como objetivo a colocação de pavimento adequado à prática do movimento, no 
espaço polivalente recentemente fechado, assim como a solução para a sua cobertura. 

Queremos acreditar que devagar, mas com uma liderança positiva e assertiva vamos 
conseguindo envolver todos os que queiram sentir o Charlot como uma casa que acolhe e que 
espera retorno dos seus intervenientes. 
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 Com as Famílias 
 

“Todas as pessoas foram um dia crianças,  
mas poucas se lembram disso.” 

Antoine Saint Exupéry 

Para a equipa técnica-pedagógica do Charlot, a família é tão importante como os filhos que 
nos entregam para cuidar. Temos como principio que a família tem de ser tão bem acolhida 
como a criança e que devemos cuidá-la todos os dias. As famílias gerem um enorme conflito 
porque pelas circunstâncias da vida entregam o seu bem mais precioso – os filhos, a quem 
não conhecem. Este conflito de sentimentos pode e deve ser contrariado por um clima de 
acolhimento e aceitação das diferenças e dos valores que cada uma transporta dentro de si a 
par de um envolvimento da mesma pela parte de quem os está a receber.  

O envolvimento parental pela escola está assente em cada um dos intervenientes junto da 
criança. É preciso que as orientações sejam claras, fundamentadas e que o projeto que se 
apresente á família seja claramente elucidativo do que nós esperamos dela e o que 
poderemos oferecer. As famílias querem que nós cuidemos do seu filho, que ele seja 
“amado”, compreendido e que simultaneamente seja ajudado para encontrar o 
desenvolvimento adequado á sua faixa etária. Ou seja as famílias querem sentir que o bem-
estar dos filhos é acautelado. 

Investir em tempo de qualidade, com atendimentos personalizados e repletos de conteúdo 
poderá certamente trazer ganhos ao estabelecimento de relações mais sólidas entre escola e 
família. Assim, continuaremos a: 

 Promover ações para as famílias, dando valor aos dias de calendário a celebrar: 
S. Martinho, Natal, Passagem de Ano, Dia do Pai, dia da Mãe, dia dos avós, 
Festa de Natal; 

 Promover ações de participação ativa dos familiares em atividades para as 
crianças: Carnaval, Festa da Dança, Desfile dos Pai Natal, e demais atividades 
de projeto, etc.; 

 Promover ações de cariz lúdico/formativo: Massagem para bebés; concerto 
p/bebés; Workshop de Zumba; workshop Dança Social; etc. 

 Promover ação formativa sobre “A criança”, mediante a necessidade 
apresentada pelas famílias em reunião de pais, conduzida pelos técnicos da 
instituição ou outro a ser convidado; 

 Promover eventos onde se possam cruzar todos os intervenientes no processo 
educativo para angariação de fundos; 
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 Convidar os encarregados de educação, familiares e amigos a dinamização de 
atividades junto das crianças: Conto, expressões, teatro, canto, etc. 
 

 Com as crianças 

“As coisas essenciais são invisíveis aos olhos.” 
Antoine de St. Exupéry 

As crianças mudaram, costumam queixar-se pais e avós! Também os profissionais 
responsáveis encontram grandes diferenças entre as crianças de hoje e as de ontem. Mas 
então, que quererá isto dizer? As crianças mudaram, sim, porque a vida das famílias e o modo 
como são encaradas também mudou. Mudou o ritmo de vida, mudou a forma como a criança 
é vista e entendida, mudou o acesso aos brinquedos e às brincadeiras, mudaram as 
brincadeiras, mudou o controlo que se tem sobre as crianças, mudou o acesso às tecnologias… 
Mas uma coisa é certa, por mais que a vida e os contextos mudem, a criança continua a 
necessitar de brincar para aprender. 

A criança brinca por necessidade natural, de se mostrar ao mundo, para resolver problemas e 
conflitos, para se afirmar, e como forma de se posicionar neste mundo todos os dias. Para 
aprender! 

Arnold Stern disse “ que a brincar também se aprende”, e a verdade é que quase todos nós, 
de uma forma lúdica, aprende mais e melhor. 

A nossa principal missão é promover aprendizagens significativas e conducentes à formação 
do Ser. Ser implica que a própria criança encontre espaço de afirmação, de culto e de 
descoberta. A promoção da positividade, da valorização dos pequenos nadas e de que o 
amanhã pode ser melhor, conduz á descoberta de como posso fazer melhor, definindo o 
homem como ser interventivo e capaz de imputar mudanças. 

Promover crianças resilientes, criativas, capazes de “dar” a volta à vida é e deverá ser um dos 
nossos objetivos.  

Temos de educar para ajudar a estruturar cidadãos com alta capacidade de adaptação. 
Acreditamos que isso pode efetivar-se através de um trabalho onde a promoção do Ser seja 
efetivo. Antoine St. Exupéry afirmou que “As coisas essenciais são invisíveis aos olhos.” E nós 
acreditamos que dotaremos estes meninos de valores e formas de estar no mundo que 
poderão num futuro torná-los diferentes pela sua forma de agir e pensar.  

Assim planificaremos o presente ano letivo, com base na Missão da nossa Casa, aqui no 
concelho e num espaço mais alargado. Saber os pilares que nos sustentam, vai ser o ponto de 
partida para colocar às crianças questões pertinentes que as levem a pensar o poder que uma 
comunidade pode e deve ter junto dos seus semelhantes. Mais uma vez a aprendizagem do 
ser, advêm de propostas educativas coerentes e clarificadoras do papel que cada um pode ter.  
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Cada Projeto pedagógico, vai corresponder através de um currículo estruturado, adequado à 
faixa etária a que reporta, sobre esta Missão. 

No projeto educativo para 3 anos, foram definidos ativadores de apoio para facilitar a 
construção e execução dos projetos pedagógicos permitindo uma linha condutora entre eles. 

Assim sendo, estão consignadas, para o atual ano letivo: 

 Atividades curriculares 

 Atividades socioeducativas 

 Atividades extra curriculares: Dança criativa, expressão musical, yoga, expressão 
músico dramática (creche), Inglês, Apoio ao estudo (CATL) 

 Atividades de relevo 
 

 
Projetos Pedagógicos 

1º Berçário – “Uma missão para a vida” 

Resumo: Um filho é uma gota de amor que transborda na vida da família. Acolher este filho, 
implica saber lidar com angústias, desejos e expetativas colocadas naquele tesouro. A nós 
cabe-nos garantir a segurança, os cuidados e uma ação concertada que vise o 
desenvolvimento da criança tão pequena e articularmo-nos com esta família que desbrava 
caminho no ato de educar. Assim consolidar rotinas estruturadas, criar relações de 
intencionalidade e afeto será ao missão de agora e para uma vida.  

Equipa da Sala  

2ºBerçário – “Uma missão de encantar”  

Resumo: é um projeto que servirá para orientar o trabalho de sala, tendo como base o projeto 
educativo “ Uma casa Mãe”. Centrado na criança, numa atitude positiva dando-lhe espaço e 
tempo, permitindo-lhe a descoberta de si e do mundo que a rodeia, num clima de afeto, 
segurança e estabilidade. Tendo como suporte o modelo adotado e através de atividades 
adaptadas às capacidades e necessidades, planificaremos (para o grupo, pequeno grupo, e 
para o individual), promovendo sempre a interação entre os pares e os adultos. 
Desenvolveremos atividades multifacetadas, adaptadas à especificidade da faixa etária.  

Equipa da Sala 

Sala Mista/Golfinhos – “Uma missão para acolher” 

Resumo: Ao elaborar o presente Projeto Pedagógico, tivemos em conta a faixa etária das 
crianças, nível de desenvolvimento e necessidades. Procuraremos estabelecer um conjunto de 
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objetivos e estratégias que contemplem o estabelecimento de relações de afeto, e de 
experimentação.  

Planificaremos atividades, tendo em conta a diversidade etária, as necessidades e abordagens 
apelativas à criança pequena, tais como: jogos motores, histórias, expressões; 

Tendo em conta o modelo base que temos para a creche, unificaremos as atividades através 
dos ativadores, em conformidade com o projeto educativo. 

Equipa da Sala:  

Sala Transição/Esquilos – “Uma Missão de afetos” 

Resumo: O projeto “Uma Missão de Afetos” visa proporcionar um atendimento individual á 
criança num clima de segurança afetiva e física, promovendo o seu desenvolvimento global.  

Através do olhar, do toque, da verbalização da ação, consubstanciado no modelo de ação para 
o trabalho em creche e articulando com os ativadores do projeto Educativo “Uma casa Mãe”, 
faremos atividades: Musicais, para promover a atenção, a acuidade auditiva, plásticas, para se 
desenvolver as motricidades finas e largas, jogo para sensibilizar para as regras e os limites, 
histórias e canções para dinamizar ampliar, solidificar a linguagem e o vocabulário, atividades 
de movimento e relaxamento, proporcionando á criança sensações de prazer e bem-estar, 
entre outras que corroborem o desenvolvimento integral da criança. 

Equipa da Sala 

Sala 3 anos/Traquinas – “Uma missão para crescer…” 

Resumo: Sendo o jardim-de-infância um universo social que favorece novas interações, o 
projeto delineado para este ano letivo, tem como objetivo a construção da identidade numa 
relação com o meio social com vista à construção de uma autoimagem positiva alicerçada nas 
relações estabelecidas com o grupo. Investiremos num ambiente que acolha as 
particularidades de cada um dos intervenientes, que promova o reconhecimento das 
diversidades aceitando-as e respeitando-as e que contribua para a construção da unidade 
coletiva, desenvolvendo as dimensões que lhe são essenciais nomeadamente: dimensão 
intelectual, afetiva e social. 

Equipa da Sala 

Sala 4 anos/Coelhos – “Uma Missão de Vida” 

Resumo: “Uma missão de vida” o projeto pedagógico elaborado para a sala dos Coelhos – 4/5 
anos é instrumento de trabalho cuja elaboração assentou no projeto de estabelecimento, 
unificado através dos ativadores propostos. A missão leva-nos a pensar nas necessidades do 
grupo de crianças e seu desenvolvimento que encontra no modelo de escola ativa a condução 
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das práticas pedagógicas. A construção do currículo para os 4 anos assenta nas orientações 
curriculares para a educação pré-escolar e visa: estabelecer e aprender com o grupo as 
diferenças, os afetos, a solidariedade e a construção do caminho com atividades significativas 
e que proporcionem à criança a vontade de aprender fazendo. 

Equipa da Sala  

Sala 5 anos/Pandas – “Uma missão para o Futuro” 

Resumo: Uma missão para o futuro é um projeto delineado para as crianças dos 5 anos, cuja 
missão é intervir junto da criança, de modo a que esta tenha uma voz participativa no seu 
desenvolvimento e crescimento como pessoa, desenhando um ambiente organizado atrativo 
e entusiasmante. Seguindo o modelo da escola ativa e tendo como base as orientações 
curriculares, construiu-se um currículo adaptado de forma a dar resposta por um lado às 
necessidades do grupo e por outro ao projeto educativo. Utilizando o equilíbrio das 
atividades, vamos dinamizar ações que conduzam a criança num universo expressivo que 
potencie os seus conhecimentos. 

Equipa da Sala  

 

Sala CATL – “Uma Missão de Compromisso” 

Resumo: O projeto pedagógico “ Uma Missão de Compromisso” foi construído em colaboração 
com o grupo recorrendo a alguns instrumentos de monotorização e avaliação do MEM 
(Movimento Escola Moderna) nomeadamente as “Reuniões de Conselho” e a um quadro de 
registos de vontades e intenções. O nosso modo de ação e a forma como iremos desenvolver o 
projeto, assenta nos princípios da Escola Ativa. 

Tivemos como base o projeto educativo “Uma Casa Mãe, com Missão” que pretende dignificar, 
e dar visibilidade à intervenção que esta instituição tem na comunidade. 

O projeto abraça a missão de promover espaços e tempos de convivência com o compromisso 
de todos terem voz ativa para exporem as suas escolhas e saberem como e quando podem 
fazer a diferença nas condutas. 

As relações interpessoais são pilares importantes no seu desenvolvimento e essenciais na 
promoção de uma experiência de vida, que se pretende equilibrada e saudável. 

Algumas das atividades principais a desenvolver com o grupo para a prossecução do mesmo 
serão: 
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Um dicionário temático sobre as nomenclaturas, assentes nas nomenclaturas do que são obras, 
missão,…,. Um teatro escrito encenado, divulgado e apresentado às famílias. Participar na 
“Missão de Amor” que o Charlot pretende realizar na época natalícia, entre outras. 

Como suporte ao desenvolvimento e execução das atividades propostas no projeto vamos 
recorrer às técnicas de desenvolvimento de criatividade associadas à Escrita Criativa, com o 
turbilhão de ideias, jogos de linguagem, analogia inusual, palavra puxa palavra e abecedário 
temático. 

Equipa da Sala 

 Formação 

O plano formativo junto dos trabalhadores tem sido quase que inexistente. Alguns 
educadores de infância têm feito, per si, formação que visa colmatar ou refrescar 
conhecimentos adquiridos na formação de base.  

Continuam ligados ao Movimento de Escola Moderna os educadores que se revêm naquela 
opção pedagógica e que fazem desta participação, uma busca e ajuste das suas práticas assim 
como de partilha com educadores que usam o método puro.  

Pela minha postura e forma de liderança tenho-me esforçado por trabalhar com a equipa de 
educadoras, fazendo durante a semana, nas reuniões de trabalho formação nas mais diversas 
áreas, e assim sendo, irei protagonizar para o presente ano letivo, duas formas de enquadrar 
o que faço, formalizando junto das educadoras dois modelos de formação em contexto de 
trabalho: 

 Formação em áreas de conteúdo específicas, para as respostas sociais com que 
trabalhamos e para os educadores de Infância (pesquisar com os educadores áreas de 
sensibilidade); 

 Formação para auxiliares de educação, dando resposta a práticas assertivas e 
ajustadas ao modelo da creche e à metodologia do Jardim de Infância, (farei chegar à 
diretora de serviços de apoio ao utente, o calendário em que as mesmas decorrerão e 
quais as temáticas a abordar). 

 Tentarei formalizar com o corpo técnico do Charlot um grupo de estudo, em que 
mensalmente se consiga tratar de um assunto teórico-prática, que sirva para nos 
realizar e melhorar enquanto profissionais de educação; 

 Sempre que haja oportunidade convidaremos técnicos ou pessoas com capacidade de 
partilhar com os trabalhadores saberes e práticas. 

 Dinamizar também junto dos trabalhadores momentos de puro lazer que possam 
incentivar cada um a ser melhor e mais proactivo. 
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 Plano de Atividades de Relevo 
 
Janeiro 

 6 janeiro “uma missão de solidariedade” – Dia de Reis - Lanche com familiares e toda a 
comunidade educativa; 

 O teatro vem á escola – atividade dirigida para a resposta social de creche 

 Teatro de fantoches- animação dirigida aos idosos do LPRC, animado pelos educadores 
de infância da creche 
 
Fevereiro 

 4 fevereiro – ”O principezinho”, teatro Espelho Mágico, Setúbal,  atividade dirigida ao 
jardim de infância; 

 5 fevereiro - Desfile Carnaval das Escolas da Freguesia de Alhos Vedros;  
 
Março 

 Jantar Medieval 

 19 março – dia do Pai; 

 Concerto para Bebés 

 Páscoa – comemorações das festividades da Páscoa; 
 
Abril 

 Desfile da Liberdade; 

 29 abril – festa da Dança; “Uma Missão de Alegria” 
 
Maio 

 2 maio – dia da Mãe 

 Feira projetos educativos; 

 Feira Medieval; 

 Passeio à Tapada de Mafra 

 Visita á quinta pedagógica dos Olivais – Sala transição e golfinhos; 
 

      Junho 

 1 junho – Dia Mundial da Criança; 

 Reuniões de Pais 

 Qta. Pedagógica do Ouriço 

 Semana de saídas das salas de creche 
 

Julho 

 1 julho - Feira do Charlot; 

 5 a 22 julho – Piscinas; 

 Comemoração do dia dos avós “Uma Missão de Ternura 
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Setembro 

 Admissão novos utentes 

 12 setembro Aniversário do Charlot 

 Organização administrativa de processo utente 

 Organização das atividades extracurriculares 

 Elaboração do Projeto pedagógico 
 
Outubro 

 Entrega projeto pedagógico 

 Reunião de encarregados educação para todas respostas sociais entre 21 e 30 outubro 

 30 outubro –Noite do pijama “ Uma Missão de aventura”– atividade dirigida aos 4/ 
5anos e CATL – cinema, teatro e dormida 
 
Novembro 

 Animação de um conto – animação dirigida aos idosos dos Lares da SCMAV, animado 
pela ed. Clara Oliveira 

 13 novembro - Uma missão de compromisso “ Outono tempo de castanhas” Evento 
dirigido a toda a comunidade educativa familiares e amigos. 

 Teatro para as crianças elaborado pelos técnicos da instituição 

 30 novembro - Participação no aniversário da Biblioteca de A. Vedros – 5 anos 
 
Dezembro 

 Bailado de Natal (aguardar agenda) 

  11 dezembro - Desfile dos Pai Natal- atividade dirigida a todas as salas de jardim de 
Infância e CATL e familiares - desfile nas ruas de A. Vedros onde serão entregues 
mensagens de Natal à população, no Lar Pedro Rodrigues Costa, Serviços 
Administrativos e ao comércio local; 

 18 dezembro – festa de Natal – Ginásio Atlético Clube, Bª Banheira, 21h. 

A Diretora Pedagógica 

 

CRECHE, JARDIM DE INFÂNCIA E CATL, O VARINO, 

Moita, inaugurado em 01 de Junho de 1982 

O principal objetivo da educação é criar 
pessoas capazes de fazer coisas novas, e não 
simplesmente repetir o que as outras 
gerações fizeram. 

    Jean Piaget 
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O Varino tem um Projeto Educativo para o triénio 2014/2017 que se intitula: “Uma Casa Mãe”. 
O projeto compartilhado com Charlot, prevê explorar, neste ano letivo de 2015/2016, a 
dimensão da Missão da Misericórdia, adaptada à realidade das crianças, daí que se denomine, 
“Uma Casa Mãe …com Missão”. 

Segundo o Padre Vítor Melícias, (In Projeto Educativo Uma Casa Mãe, 2014/2017, página 9) 
“Misericórdia ou Santa Casa, é no mais genuíno sentido das palavras, a casa ou o espaço 
comum onde todos e cada um podem dar e receber, consoante as suas possibilidades ou 
necessidades”. Pensamos neste projeto para valorizar a nossa Instituição junto das crianças e 
famílias. A “Casa Mãe”, é a representação simbólica da Santa Casa da Misericórdia de Alhos 
Vedros, com 515 anos, uma casa que merece respeito pela sua antiguidade, pela sua obra, pela 
sua resistência aos tempos, pelas pessoas que fazem dela uma Casa única e maravilhosa. 

“Esta Casa com tão grande história, abarca uma missão cheia de Valores, despertando para o 
que há de melhor e verdadeiro no Ser humano. Assim, parece-nos que chegou o momento de 
realização de um Projeto que conduza à união, à cooperação para podermos reforçar a nossa 
identidade. Tal parece-nos ainda mais premente, uma vez que é fundamental defender o nosso 
legado histórico, identidade, missão e valores. Fazer o Bem, ser solidário, continua nos dias de 
hoje a fazer sentido, pelo que temos que continuar a adaptar as 14 obras da Misericórdia à 
atualidade, dando-as a conhecer a quem nos procura, a quem passa por nós.” In Projeto 
Educativo 2014/2017. 

Este Projeto que foi traçado e pensado para e pelos dois estabelecimentos de infância, O Varino 
e o Charlot, pretendendo ser uma homenagem às três décadas de trabalho e de resposta à 
comunidade educativa centrada no concelho da Moita. 

Projeto que prevê atividades conjuntas, entre os dois estabelecimentos de infância, ao longo do 
triénio e reuniões técnicas entre o corpo docente dos dois estabelecimentos.  

O Projeto Educativo Uma Casa Mãe no 1º, no 2º e no 3º ano respetivamente, irá centrar-se na 
exploração educativa de conceitos como a Cidadania, a Identidade e as Expressões, 
apresentando os seguintes lemas: 

 “Descobrir o passado para melhor desenhar o futuro…”  

 “Com uma missão de ontem, hoje e amanhã…” 

 “Redescobrindo os valores da pessoa humana!” 

No presente ano letivo, o projeto prevê o desenvolvimento de atividades com base nos 
ativadores propostos, que são: 

 Na Pintura: “Jogos Infantis”, de Pieter Bruegel, 1560; 
 Na Poesia: O Poema “Sê” de Pablo Neruda; 
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 Nos áudio visuais: O filme “A Lenda dos Guardiões”, de Zack Snyder, 2010, baseado na 
série de livros infantis Guardians of Ga`Holle; 

Estes ativadores comuns, serão pontos de partida para atividades partilhadas e servirão para os 
educadores adaptarem à especificidade dos seus grupos, temas ou assuntos difíceis de abordar 
a crianças tão pequenas. O quadro é denso, porém “vê-se” a época, os trajes, a ocupação das 
crianças, os jogos, o ambiente… o poema centra-se na pessoa, na sensibilidade de ser e de 
poder ser, o filme aborda a estrutura social de uma comunidade de corujas, para quem uma 
árvore é uma casa mãe… 

Acrescentamos ainda um número vasto de músicas e livros de literatura infantil. Consideramos 
fundamental abrir as possibilidades do conhecimento das crianças nestas artes, uma vez que a 
música e a literatura são artes universais. 

Para além de através do projeto educativo apresentarmos as formas de exploração a partir dos 
ativadores enunciados, na planificação das atividades diárias realizadas pelas Educadoras de 
Infância nos projetos pedagógicos de cada sala, estão presentes uma vasta gama de músicas 
infantis e outras e livros infantojuvenis que aprofundam os valores, o conhecimento do mundo, 
o desenvolvimento pessoal e social, e as expressões, que nos propomos trabalhar e 
desenvolver neste ano letivo.   

A feira do Livro que apresentamos aos utentes e famílias todos os anos na 1ª semana de Abril 
que comemora o Dia do Livro Infantil é uma mostra de valorização do Livro Infantil na vida 
diária do Varino.  

 

As boas relações existentes com as famílias dos utentes são um ponto forte a destacar. Estas 
são participativas e comprometidas com as ações desenvolvidas pelo Varino. 

Uma boa receção e um bom acolhimento a todas as famílias quer as que frequentam o 
estabelecimento, quer as que nos procuram pela primeira vez é uma prioridade para nós, no 
sentido de nos darmos a conhecer, de melhor servir, de melhor informar, de melhor 
disponibilidade e de um maior envolvimento junto da comunidade educativa. Acreditamos que 
podemos melhorar, indo ao encontro das necessidades de quem nos procura ou/e precisa dos 
nossos serviços. Temos esperança no envolvimento parental e na comunidade e no seu 
compromisso para participarem e se envolverem no processo educativo, porque só assim, 
fortaleceremos os laços entre a Santa Casa da Misericórdia de Alhos Vedros, as famílias e a 
comunidade. 

Ao nível dos espaços exteriores, dando continuidade ao trabalho de manutenção já 
desenvolvido, pretendemos substituir a areia existente por uma nova e adquirir outros 
equipamentos lúdicos e de recreio, para que este espaço se apresente aprazível, atraente e que 
corresponda às necessidades das crianças. Estes espaços, servirão também como suporte na 
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relação entre a criança e a natureza num equilíbrio ecológico que contribua para crescer de 
forma saudável.  

Como refere o Projeto educativo 2014/2017, na página 68 “A educação dos cidadãos deve 
perdurar durante toda a vida para se tornar uma mais-valia para a sociedade civil e para a 
democracia, em que todos participam na construção de uma sociedade responsável e solidária, 
respeitadora dos direitos fundamentais de cada um.”  

Os Projetos pedagógicos de cada sala e de cada resposta social foram elaborados de acordo e 
indo ao encontro do projeto educativo, de forma a cruzarem-se. Assim, passamos a apresentar 
os projetos pedagógicos em síntese. 

 Síntese dos Projetos Pedagógicos 

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

“Missão: Brincar e Mimar” 

Resumo: 

Os Bebés aprendem fazendo, porque os seus cérebros estão particularmente predispostos para 
a ação. No início da vida, as descobertas que os bebés fazem sobre si próprios e sobre o seu 
ambiente próximo ocorrem através da ação – mexer os braços, olhar as mãos, dar pontapés, 
rolar, alcançar, agarrar e empurrar objetos, cheirar, ouvir, tocar, mastigar, saborear, gatinhar, 
levantar-se. Antes das crianças começarem a falar, é também através da ação que expressam 
aos adultos atentos, aquilo que vão descobrindo e sentindo – chorando, balanceando, 
retesando-se, voltando as costas, fazendo caretas, agarrando-se, abraçando, brincando às 
escondidas, chupando e olhando. 

O seu envolvimento ativo com adultos disponíveis e respondentes e com materiais 
interessantes e desafiantes proporciona-lhes uma base de experiência para interpretarem o 
mundo.  

Os bebés para aprenderem e crescerem, precisam de um ambiente emocionalmente rico que 
Erik Erikson (1950) descreveu como aquele que apoia a confiança em vez da desconfiança. O 
alicerce do desenvolvimento humano saudável é “a confiança que nasce do cuidado”, como 
Erikson refere. “A primeira aquisição social do bebé é, então, a sua capacidade de deixar a mãe 
fora do alcance da visão sem ansiedade excessiva ou raiva, porque esta passou a ser não só 
uma certeza interna mas também algo externo previsível”. 

As crianças que estabelecem relações mútuas afirmativas com os pais ou educadores ganham a 
partir dessas relações a coragem de que precisam para explorar o mundo que existe para além 
da mãe. É este ambiente que pretendemos assegurar à criança como alicerce para a sua 
conquista. 
Equipa da Sala 



 
Santa Casa da Misericórdia de Alhos Vedros 

20 

Projeto Pedagógico do 2º Berçário/Pinto, da resposta social de Creche  

“Missão: Andar a Brincar” 

Resumo: 

 As crianças até aos 3 anos aprendem com todo o seu corpo e todos os seus sentidos. 

 As crianças até aos 3 anos aprendem porque querem. 

 As crianças até aos 3 anos comunicam aquilo que sabem. 

 As crianças até aos 3 anos aprendem num contexto de relações de confiança. 

As crianças mais novas recolhem informação a partir de todas as suas ações – olhando para a 
cara da mãe, do pai ou de outra pessoa que cuida deles, brincando com as suas mãos, dando 
golos pela caneca/copo, metendo um livro ou um brinquedo na boca, esfarelando bolachas, 
chapinhando na água, ou andando com um boneco ao colo. 

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

Jean Piaget (1952, 1966) utilizou o termo sensório motor para caraterizar esta abordagem 
direta e física da aprendizagem. Sensório refere-se ao modo como as crianças recolhem 
informação sobre o mundo através dos sentidos; motor refere-se ao modo como aprendem 
através da ação física. 

A premente necessidade que as crianças têm de agir e aprender assume a forma de um contato 
direto que utiliza as ferramentas que estão ao seu alcance imediato – olhos, nariz, ouvidos, 
boca, mãos e pés. Observam pessoas, animais de estimação ou objetos em movimento, 
examinam padrões de luz e sombra, sentem a textura e a temperatura das coisas nas mãos e 
nos pés, ficam paradas a ouvir uma canção ou uma história e põem na boca quase tudo o que 
conseguem agarrar… 

Assim, pretendemos criar um espaço estimulante à aprendizagem, acolhedor, afetivo, seguro 
para crianças e famílias, um espaço de implementação e respeito pelos quatro princípios do 
modelo de Emmi Pickler. Pretendemos acima de tudo que nesta parceria com as famílias haja 
uma partilha para que ambas possam usufruir do melhor que cada uma tem para dar, sendo a 
criança a maior beneficiada. 

Equipa da Sala 

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

“Missão: Brincar a Falar” 

Resumo: 
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Neste ano letivo pretende-se que com uma prática coerente, assertiva, muito afetuosa e lúdica 
consigamos ajudar este grupo, com todas as suas diferenças, a terem um desenvolvimento 
global harmonioso. 

Sendo a nossa missão brincar a falar, reporta-nos para a importância das rotinas em Creche. A 
interiorização e assimilação destas, ajuda as crianças a encontrarem a confiança necessária ao 
seu desenvolvimento: 

 Cognitivo, adquirindo os conceitos básicos e o desenvolvimento da linguagem; 

 Psicomotor, adquirindo uma maior autonomia, controlo e conhecimento do seu corpo; 

 Afetivo, adquirindo uma autoestima positiva. 

Equipa da Sala 

Projeto Pedagógico da sala dos 3 anos/Urso da resposta social de J.I.  

“Missão: Brincar com as Histórias” 

Resumo: 

Brincando com e às Histórias, ou brincando simplesmente, constroem-se enredos, 
desempenham-se diferentes papéis, ligam-se ideias, costuram-se conhecimentos, constroem-se 
parcerias, resolvem-se problemas, lida-se com a dor e a frustração. Brincando com e às 
histórias podemos “imaginar o sítio onde vamos poisar” (Filme: Lenda dos Guardiões), 
podemos procurar SER “o melhor no que quer que seja” (Poema: SÊ de Pablo Neruda), podemos 
“dar e receber consoante as possibilidades ou necessidades” (Padre Vítor Melícias). 

Nesta interação entre imaginação, fantasia e realidade buscaremos novas possibilidades de 
interpretação, de expressão e ação pelas crianças, assim como novas formas de construir 
relações sociais com crianças e adultos. Procuraremos que as crianças desenvolvam 
competências linguísticas e de diálogo, desenvolvam melhores competências sociais e de 
resolução de problemas, aumentem a sua criatividade e tendam a ser mais cooperativas. 

Deste modo, tendo presente o Projeto Educativo “Uma Casa Mãe…”, que no presente ano 
letivo preconiza “Uma Casa Mãe… Com Missão”, assim como o conhecimento do grupo e as 
Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar, surge o Projeto Pedagógico da Sala do 
Urso, 3 anos, que terá como título “Missão: Brincar com as Histórias”.  

Equipa da sala 

Projeto Pedagógico da sala dos 4 anos/Girafa da resposta social de J.I.  

“Missão: Brincar a Descobrir” 

Resumo: 
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Tem como base fundamental as orientações curriculares do Ministério da Educação e o projeto 
educativo “Uma Casa Mãe”. 

Pretende-se com este projeto que as crianças contribuam para um mundo melhor, mais 
desenvolvido, mais sustentável, mais exigente e mais solidário. Teremos que ser bem 
informados, conscientes, participativos, críticos, atentos, que respeitem os outros e tudo o que 
os rodeia. 

Teremos sempre em conta que brincar é tão necessário ao desenvolvimento da criança como 
falar, comer, dormir, etc. É a partir desta atividade que a criança alimenta o seu sistema 
emocional, psíquico e cognitivo. 

Para podermos concretizar este projeto, iremos ter como suporte, três ativadores: o filme “A 
Lenda dos Guardiões”, a poesia “Sê” de Pablo Neruda e a pintura “Jogos Infantis” de Pieter 
Bruegel. Estes ativadores irão permitir que se realizem atividades que despertem a curiosidade, 
o desejo de saber mais e dar extrema importância à Missão da nossa “Casa Mãe” que é praticar 
o BEM! 

Equipa da sala 

Projeto Pedagógico da sala dos 5 anos/Pré da resposta social de J.I. 

“Missão: Brincar a sério” 

Resumo: 

Para o presente ano letivo 2015/2016 o projeto educativo tem como titulo “Uma Casa Mãe… 
Com Missão”, que incorpora três palavras-chave: Cidadania, Identidade e Expressões. A missão 
de formar cidadãos autónomos, críticos, criativos, possuidores de competências e capacidades 
necessárias a um bom desempenho pessoal, social e profissional.  

Para a sala dos 5 anos – Pré-Primária foi escolhido como tema do projeto, “MISSAO: BRINCAR A 
SÉRIO”. 

Este tema surge da preocupação em dar ao grupo um vasto leque de experiências, para que se 
tornem crianças mais criativas, centradas, expressivas e com capacidade de superar os seus 
medos. Facilitar a aquisição de comportamentos de autoconfiança, de autoestima e de 
autonomia, assim como a relação com o outro e com o meio envolvente. Para além das 
medidas de prontidão cognitivas, que não serão descoradas, existem alguns indicadores 
comportamentais na preparação destas crianças para a vida escolar que podem indicar o nível 
de desenvolvimento e maturação para esta transição, como a superação das suas expectativas. 
Este projeto terá sempre em conta as Orientações Curriculares, nomeadamente as áreas do 
conhecimento do mundo, área de formação pessoal e social e a área das expressões.  
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 Pretende-se despertar para o saber, para o conhecimento, e que os desperte para a vida, 
incutindo os valores de partilha, amizade, respeito, solidariedade, para que se tornem crianças 
mais resilientes, mais centradas, capazes de resolver os seus problemas, tornando-se mais 
criativas. 

Equipa da sala  

Projeto Pedagógico da sala do CATL da resposta social de CATL 

“Missão: Brincar ao compromisso ” 

Resumo: 

O Projeto tem como base abordar a missão. Pretendemos descobrir qual a nossa missão visto 
que no ano letivo transato, descobrimos a nossa história.  

Tendo por base os levantamentos de intenções com as crianças, famílias e equipa, bem como 
os objetivos definidos para o CATL. Como suporte e apoio à nossa prática recorremos aos 
ativadores previstos no projeto educativo, pretendendo-se que as crianças sejam mais criativas, 
mais centradas, mais estáveis, mais expressivas e mais resilientes. Os ativadores irão ajudar a 
estimular a criatividade, autonomia e cidadania. 

Assim, tendo em conta esta faixa etária tão abrangente /dos 6 aos 10 anos), onde as crianças 
são muito curiosas por natureza, vamos apresentar-lhes atividades que permitam alargar o seu 
conhecimento e compreender o mundo físico e biológico. Estas atividades permitirão que as 
crianças desenvolvam as suas capacidades de pensar, raciocinar, observar, capacidades estas 
que se revelarão importantes em todos os aspetos das suas vidas. 

Equipa da sala 

 Atividades extra curriculares 

As atividades na Creche, Jardim de Infância e CATL têm uma periodicidade semanal para que as 
atividades inerentes à sala, desenvolvidas pelas Educadoras de Infância possam processar-se 
normalmente, sem que haja sobrecarga para a criança. No entanto, as atividades de Danças de 
Salão e Sevilhanas são uma exceção, acontecendo duas vezes por semana. 

Assim disponibilizamos: 

Na Creche: 
 Expressão, Música e Afetos 
 Danças de Salão 
 Yoga 
 Ginástica Infantil 
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No Jardim de Infância: 
 Expressão, Música e Afetos 
 Danças de Salão 
 Yoga 
 Ginástica Infantil 
 Inglês 
 Sevilhanas 
 Ballet 

 
No CATL: 
 Danças de Salão 
 Ginástica Infantil 
 Inglês 
 Sevilhanas 
 Ballet 
 Expressão, Música e Afetos 

 Atividades/Eventos com as Famílias e com a comunidade 
 Lanche e convívio no Dia de Reis em Janeiro; 
 Desfile de Carnaval em Fevereiro; 
 Comemoração do Dia do Pai em Março; 
 Comemoração do Dia da Primavera e da Floresta em Março; 
 Feira do Livro Infantil em Abril; 
 Comemoração da Páscoa em Abril; 
 Festa da Dança em Abril; 
 Comemoração do Dia da Mãe em Maio; 
 Participação na Feira de Projetos Educativos em Maio; 
 Participação no Sarau de Ginástica em Maio; 
 Comemoração do Dia da Criança em Junho; 
 Comemoração do 34º Aniversário do Varino em Junho; 
 Festa de Verão em Junho; 
 Festa da Castanha/Magusto em Novembro; 
 Comemoração do Natal em Dezembro; 
 Colaboração com o Projeto Biblioteca Viva da C.M.Moita; 
 Colaboração com todos os outros estabelecimentos da Santa Casa da Misericórdia de 

Alhos Vedros, por exemplo com atividades intergeracionais; 
 Colaboração com a Loja Solidária da Santa Casa da Misericórdia de Alhos Vedros; 

 

 Passeios e Atividades a realizar por sala/resposta social 
Janeiro: 
 Lanche de convívio no Dia de Reis, no dia 6; 
 O Teatro vem à Escola com a peça “Afinal o Ibis” do grupo Andante Associação Artística; 
 Ambifalco, A Falcoaria (Património Cultural Imaterial da Humanidade) vem visitar o 

Varino; 
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 Visita ao Museu da Criança com a exposição “Vermelho/Uma viagem através da cor” 
Fevereiro: 
 Desfile de Carnaval pelas ruas da Vila da Moita; 
 Baile de Carnaval; 

 
Março: 
 Comemoração do Dia do Pai; 
 Visita à exposição “Obras de arte que contam histórias” no Centro de Arte Moderna na 

Gulbenkian; 
Abril: 
 Feira do Livro Infantil; 
 Comemoração da Páscoa; 
 Visita à Badoka Parque, salas J.I. e CATL; 
 Festa da Dança, dia 29; 
Maio: 
 Comemoração do Dia da Mãe; 
 Feira de Projetos Educativos na Moita; 
 Visita à Quinta do Ouriço, sala de transição; 
 Visita ao Lagus Campo & Aventura nos Olhos de Água, Palmela; 
 Participação em Sarau de Ginástica; 
Junho: 
 Comemoração do 34º Aniversário do Varino, dia 1; 
 Comemoração do Dia Mundial da Criança, dia 1; 
 Visita à Quinta do Ouriço, sala do 2º Berçário; 
 Festa de Verão; 
 Ida à Praia do Rosário, salas de Creche; 
 Visita à Caravela Vera Cruz, grupo de CATL; 

 
 

Julho: 
 Piscinas, salas de J.I. e CATL; 
 Atividades variadas de exterior, todas as respostas sociais; 
Agosto: 
 Encerramento para férias; 
Setembro: 
 Admissão de novos utentes e famílias em todas as respostas sociais; 
Outubro: 
 O teatro vem à Escola “Dona Bô e o Sr. Niz – Animateatro, Grupos de Creche; 
 Assistir à peça de teatro “O Principezinho” no Fórum Luísa Todi em Setúbal, grupos dos 

4 e 5 anos; 
Novembro: 
 Jantar/convívio de Magusto para utentes, famílias, amigos e trabalhadoras; 
 Biblioteca Viva, Projeto da C.M.Moita para as salas de J.I.; 
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Dezembro: 
 Festa de Natal; 
 Visita do Pai Natal; 
 Atividade de Solidariedade para as famílias carenciadas, antes do Natal com a 

colaboração da loja social da SCMAV; 
 O grupo do CATL visita uma aldeia SOS em Cascais e desenvolve uma atividade de 

solidariedade; 

 

 Calendário de reuniões 
 Com a DSAU e a Diretora Pedagógica – mensal; 
 Com o Conselho de Educadoras e a Diretora Pedagógica – diárias; 
 Com o corpo não docente (Auxiliares de Educação e Ajudantes de Ação Educativa) e a 

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

individuais no início do ano letivo; 
 Com os Pais, a equipa de cada sala e a Diretora Pedagógica, em Outubro, para 

apresentação do Projeto Pedagógico; 
 Reuniões individuais com os Pais, Educadora de Infância e Diretora Pedagógica sempre 

que solicitadas; 
 Com o Projeto de Intervenção Precoce Caminhar e a Diretora Pedagógica, para a 

apresentação e organização dos casos; 
 Reuniões com os Parceiros sempre que necessário e solicitado; 

 

 Formação Interna e Externa 

Continuamos a cooperar com os Parceiros no sentido da dinamização da Formação Profissional 
e Pessoal, numa perspetiva de troca de experiências/conhecimentos, da possibilidade de 
encontros válidos para todos os intervenientes. 

 Parceiros 
 Centro Distrital da Segurança Social de Setúbal; 
 Câmara Municipal da Moita; 
 Juntas de Freguesia do Concelho da Moita; 
 Escola Profissional da Moita 
 Escola Superior de Educação de Setúbal 
 Agrupamentos de Escolas do Concelho da Moita 
 Centro de Formação de Docentes dos Concelhos da Moita e Barreiro 
 Centro de Saúde da Moita 
 Cercimb 
 Instituto de Emprego e Formação Profissional do Barreiro; 



 
Santa Casa da Misericórdia de Alhos Vedros 

 
 

27 

 Cooperativa RUMO 

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

Desde ao apoio logístico com cedências de materiais e transporte para a realização de eventos 
e saídas/visitas de estudo, passando pela participação em Projetos dinamizados pelos 
parceiros, pelo intercâmbio de estagiários no estabelecimento em contexto prático, como em 
tantas atividades partilhadas. Estamos sempre recetivos aos convites e propostas que nos 
apresentam, porque acreditamos que vivenciando/partilhando diferentes situações do dia-a-
dia, isso nos vai ajuda a potenciar o convívio, a partilha, a ajuda, e a conhecer o melhor o 
OUTRO.  

 Estágios 

Continuaremos a articulação com as entidades promotoras de estágios para receber jovens de 
múltiplas áreas e cursos. 

Recebemos estagiários para a vertente prática dos cursos ao longo do ano. 

 Obras, Manutenção e Aquisições 

As pequenas obras e a manutenção dos materiais ou equipamento existente, são uma exigência 
constante num estabelecimento que tem trinta e três anos de existência. Queremos que haja 
uma atenção permanente sobre o Varino, de forma, a que tenha uma boa imagem e que 
continue a ser um espaço acolhedor e atraente. 

Queremos que os materiais sejam os mais adequados e de acordo com a legislação em vigor, 
não descuramos os aspetos da segurança, da higiene e outros que são fundamentais para o 
bom funcionamento do estabelecimento. 

Gostaríamos de adquirir materiais didáticos, lúdicos e outros para as salas para que se 
desenvolva uma boa prática pedagógica e que se concretizem as condições para um bom 
desenvolvimento das crianças, bem como assegurados bons instrumentos de trabalho aos 
trabalhadores. 

        A Direção Pedagógica 
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AÇÃO SOCIAL APOIO ÀS PESSOAS IDOSAS 
 

 ERPI (ESTRUTURAS RESIDENCIAIS PARA PESSOAS IDOSAS) 

 CENTROS DE DIA 

 SAD (SERVIÇOS DE APOIO DOMICILIÁRIO) 

As pessoas idosas, aptas ou não, dependentes ou não, devem 
poder fazer as suas próprias escolhas. E isto não é apenas uma 
questão de qualidade de vida ou de liberdade. É uma questão de 
democracia.  

in Pour une vieillesse autonome  
Nicole Delpérée, pag.217 
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Lar (ERPI) CENTRO DE DIA E SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO, “PEDRO 
RODRIGUES COSTA”, 

Alhos Vedros, inaugurado em 18 de Março de 1976 

Não honrar a velhice é demolir, de manhã, a 
casa onde vamos dormir á noite. 
   Jean-Baptiste Alphonse Karr 

O Lar Pedro Rodrigues Costa conta já com 41 anos de trabalho contínuo na área do apoio social 
a pessoas idosas. Tem assistido, ao longo do seu percurso, a inúmeras mudanças construtivas 
que têm contribuído para a evolução da qualidade do serviço nesta área específica. 

Esta é mais uma “era de mudança” para o mais antigo estabelecimento que a Misericórdia de 
Alhos Vedros detém. 

Tendo como definição clara de objetivos a humanização de cuidados, muito há a fazer em 
diversas áreas ligadas a este estabelecimento. 

Com necessidades de uma reestruturação profunda ao nível do seu edificado, constitui-se 
como objetivo para o Lar Pedro Rodrigues Costa, para o ano 2016, a continuação das melhorias 
estruturais que foram já iniciadas, nomeadamente no que respeita às instalações sanitárias, 
quartos e enfermarias. Pretende-se com este trabalho, incrementar as condições de vida dos 
nossos utentes, melhorando as acessibilidades e infraestruturas adaptadas de que necessitam, 
mas também as condições de trabalho dos nossos trabalhadores. 

Os trabalhadores do Lar de Alhos Vedros (como é vulgarmente chamado) são a força deste 
estabelecimento, pelo que deverão ser sempre lembrados como parte integrante dos processos 
de mudança que se pretendem implementar. 

Define-se assim que o próximo ano possa ser fortemente marcado pelo investimento na 
formação do pessoal. Esta pretende-se que seja contínua e abrangente a todos os setores que 
laboram no Lar Pedro Rodrigues Costa, e que possa ser facultada através de mecanismos 
internos à Instituição, bem como através de organismos externos. 

Pretende-se com este investimento que exista um plano de prática formativa adaptado às 
necessidades de cada setor, incidindo em aspetos do quotidiano, de forma a facilitar respostas 
adequadas aos desafios presentes e futuros que se avizinham. 

Dando continuidade ao trabalho já iniciado, mas onde ainda muito há a fazer, constitui objetivo 
para o ano de 2016 reforçar o conteúdo organizativo de todas as Respostas Socias, através da 
definição de procedimentos internos que visem a facilitação da homogeneização dos cuidados 
prestados aos nossos utentes. 
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O Processo de Qualificação do Lar Pedro Rodrigues Costa 

Como é já do conhecimento geral, os Estabelecimentos da Misericórdia de Alhos Vedros têm 
vindo, ao longo dos últimos anos, a desenvolver ações consertadas no sentido de se 
prepararem para o Processo de Certificação de Qualidade. 

Este processo é complexo e moroso, pelo que, todos os anos temos procurado dar mais um 
passo no sentido de promover procedimentos que nos aproximem de credenciais europeias de 
referência. 

Assim, projetamos para o ano de 2016 a continuidade deste já longo percurso com a criação e 
implementação dos seguintes materiais: 

 Manual de Acolhimento a Trabalhadores; 

 Manual de Acolhimentos a Utentes; 

 Plano Individual de Cuidados. 

Para além destes, pretende-se dar continuidade a todo o trabalho já desenvolvido nesta área, 
que é transversal a todas as Respostas Sociais e setores em funcionamento no estabelecimento. 

A Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) 

A resposta social de ERPI, é uma resposta integrada, que visa o bem-estar daqueles que, por 
diversos motivos, optam pela institucionalização. Neste sentido, pretende-se apostar na 
melhoria da humanização dos cuidados, potencializando os diversos aspetos funcionais deste 
serviço. 

O aperfeiçoamento constante das práticas desenvolvidas, constitui uma preocupação 
permanente, pois é através deste que se obtêm melhores resultados ao nível do bem-estar e da 
qualidade de vida dos idosos que servimos. 

Para tal, pretendemos continuar a desenvolver uma ação centrada nos cuidados prestados, 
desenvolvendo e clarificando procedimentos, diminuindo a incidência de algumas práticas 
consideradas menos adequadas e potenciando comportamentos e formas de interação que 
conduzam a um maior bem-estar dos nossos utentes. 

A prática formativa dos trabalhadores diretamente ligados a esta Resposta Social tem um papel 
fundamental nos objetivos que pretendemos alcançar, pelo que temos planeado ações que 
incidam sobre aspetos como a mecanização do quotidiano e as formas de abordagem a pessoas 
portadoras de deficiência, entre outras. 

Parece-nos também de suma importância que possamos concretizar alguns projetos já 
existentes como a unificação do “Cartão de Utente” e a utilização da “Pulseira Identificativa do 
Utente” 
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O Centro de Dia (CDIA) 

A resposta social de Centro de Dia tem vindo a ser alvo de algumas alterações profundas, a 
vários níveis, nomeadamente nas instalações (sala de base e sanitários) que o enquadram. No 
sentido de podermos elevar o padrão de cuidados que temos tido para os nossos utentes, 
considera-se que a grande aposta do próximo ano será a de gestão consolidada das atividades 
socioculturais e recreativas que a este serviço possam estar associadas. 

Desta forma, pretende-se implementar um plano estruturado de oferta diversificada de 
atividades, que assentem em orientações especificas destinadas ao desenvolvimento e/ou 
manutenção das capacidades dos nossos utentes. 

Este plano de atividades definirá a ação dos cuidados prestados na resposta social de Centro de 
Dia, que estará cada vez mais voltada para a dinamização de ateliers diversos que buscam, não 
só a ocupação de tempos livres, como também a manutenção e desenvolvimento de 
competências das pessoas idosas que temos a cargo. 

O Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) 

A resposta social de Apoio Domiciliário é aquela que tem sido alvo de um maior 
desenvolvimento quantitativo de respostas na comunidade ao longo dos últimos anos. 

Este fator é preponderante para que se torne nossa intenção a consolidação de um serviço 
abrangente e qualitativamente diferenciado dos demais que têm surgido. Esta aposta centra-se 
no incremento de cuidados humanizados, mas também diversificados (conforme enunciado do 
recente Regulamento interno) a fim de responder às necessidades dos idosos que optam por se 
manter na sua residência. 

A formação dos nossos trabalhadores parece pois o meio para atingir o fim a que nos 
propomos, no sentido de continuarmos a prestar cuidados diferenciados de que os idosos e as 
famílias necessitam em algum momento da sua vida. 

As Respostas Sociais descritas têm, na nossa organização, outros setores transversais, ligados a 
todas elas, que contribuem de forma decisiva para a qualidade dos serviços que prestamos. 

Estes serviços transversais, como o são a Saúde e a Animação, são também eles merecedores 
de atenção especial, em função da importância que assumem no dia-a-dia deste 
Estabelecimento: 

A Saúde 

É nesta área que desenvolvem a sua ação, técnicos superiores qualificados, como médicos, 
enfermeiros e técnicos de reabilitação. Sendo um setor delicado, pretende-se ao longo do ano 
de 2016, uma melhoria constante dos serviços prestados pelo pessoal técnico e não técnico que 
aqui desenvolve a sua ação. 
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Assim, perspetiva-se a alteração de alguns procedimentos, com vista à otimização dos serviços 
prestados. Para além desta, prevê-se a consolidação de uma dinâmica formativa que possa 
trazer mais-valias não só aos técnicos que aqui trabalham, mas também a todo o pessoal 
auxiliar que com eles articula. 

A Animação 

A Animação Sociocultural e Recreativa é desenvolvida, no Lar Pedro Rodrigues Costa, por 
auxiliares ligados a esta área. 

Não obstante existem alguns técnicos que nos ajudam a desenvolver ações mais específicas. 
Tratando-se de técnicos externos à instituição, são uma mais-valia no alcance de alguns dos 
objetivos a que nos propomos. No entanto, somos conduzidos a delinear a nossa ação em 
função do conhecimento que detemos nesta área. 

Desta forma, temos vindo a desenvolver uma ação que tem vindo a consolidar-se nos últimos 
anos e que pretendemos manter e desenvolver. 

Consideramos como marcos essenciais de visibilidade do trabalho que se desenvolve no Lar 
Pedro Rodrigues Costa algumas atividades, que pretendemos manter, tais como: 

 A semana Comemorativa do Aniversário do Lar (de 14 a 19 de Março) 

 O Almoço de Familiares (19 de Março) 

 A participação na Feira Medieval de Alhos Vedros (de 26 a 29 de Maio – a confirmar) 

 O Picnic com familiares, em Alcochete (3 de Junho – a confirmar) 

 O Arraial de Santos Populares (17 de Junho) 

 A participação nas Festas de Alhos Vedros (de 28 a 31 de Julho – a confirmar) 

 A participação nas atividades do Mês do Idosos (mês de Outubro – datas a determinar) 

 O Baile de Bruxas (31 de Outubro) 

 A Noite de Fados (11 de Novembro – a confirmar) 

 A Festa de Natal (mês de dezembro – 11 de Dezembro) 

 O Jantar de Familiares (16 de Dezembro) 

Consideramos ainda de suma importância a concretização do já descrito Plano de Atividades 
que visa integrar de forma sistematizada as atividades a desenvolver ao longo do próximo ano. 

Este Plano de Atividades, para além de integrar as atividades ligadas à resposta social de Centro 
de Dia, tem também por objetivo integrar as atividades ligadas às respostas sociais de ERPI e 
SAD. 

Para além disso, prevê-se ainda a criação de um plano formativo integrado, de forma a 
consolidar a ação a ser desenvolvida e a motivar e coresponsabilizar os trabalhadores que farão 
parte deste projeto. 
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Não obstante o que se perspetiva para este setor no Lar Pedro Rodrigues Costa, considera-se 
ainda importante o desenvolvimento de uma ação integrada com os restantes 
Estabelecimentos da Misericórdia de Alhos Vedros. 

Assim pretende-se dinamizar um encontro trimestral (em datas a definir) com os Animadores 
da Instituição em conjunto com as Diretoras Técnicas e DSAU a fim de ser possível a 
organização conjunta de algumas atividades transversais aos três Estabelecimentos de apoio 
social a idosos, tais como torneios inter-lares, atividades externas comuns aos três lares da 
Misericórdia, entre outros passiveis de vir a ser integrados na planificação. 

Ainda dentro da ideia da integração da atividade conjuntamente com outros estabelecimentos 
da Instituição, pretende-se desenvolver um Projeto Intergeracional, em articulação com os 
estabelecimentos de apoio à infância (Charlot e Varino), denominado “A Hora do Conto” e cujo 
objetivo é promover momentos dinâmicos entre idosos e crianças em torno de uma história. 
Este projeto pode integrar membros da comunidade, que sejam “contadores de histórias”. 

Gostaríamos ainda de salientar alguns pontos que consideramos importantes desenvolver no 
próximo ano, num trabalho de proximidade com a Encarregada de Serviços Gerais: 

Setor da Cozinha 

A Cozinha do Lar encontra-se degradada e a necessitar de intervenção. No entanto produz 
cerca de 500 a 600 refeições diárias (entre refeições pequenas e refeições grandes). Temos 
como objetivo a continuação da formação do pessoal que tenha em vista a segurança 
alimentar, através do desenvolvimento de ações de implementação das normas. 

Setor da Lavandaria 

A Lavandaria deste estabelecimento tem-se mostrado com dificuldades a vários níveis, não só 
estruturais, como de maquinaria e de organização funcional. Assim parece-nos adequado que 
possamos, durante o ano de 2016, ter um olhar atento sobre este setor, com a finalidade de o 
tornar mais eficiente. Para tal considera-se importante que se possam desenvolver ações de 
formação e qualificação dos trabalhadores, bem como implementar novas metodologias de 
trabalho que facilitem a resposta que a lavandaria necessita dar aos nossos utentes e restantes 
trabalhadores. 

Setor da Limpeza 

A Higiene espácio-ambiental é crucial para o nível de qualidade de serviços que pretendemos 
alcançar. Assim, este setor mostra-se fundamental para o desenvolvimento da ação que 
perspetivamos para o próximo ano. Consideramos que a formação dos trabalhadores auxiliares 
constitui uma vertente importante na conjugação de esforços para o objetivo de humanização 
dos cuidados que prestamos. 
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Para além das ações diretas a desenvolver em cada uma das respostas sociais e setores a, 
considera-se crucial a manutenção do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido junto dos 
familiares deste Estabelecimento, bem como junto da comunidade: 

Os Familiares do Lar Pedro Rodrigues Costa 

Na continuidade do trabalho desenvolvido nos últimos anos, e tendo em conta a importância 
que as famílias dos nossos utentes assumem na construção e manutenção do seu bem-estar, 
pretende-se manter uma relação estreita com os familiares dos nossos utentes, através de 
diversos canais de comunicação, como o são: 

 O contacto permanente entre a Direção do Lar e os Familiares e Utentes, por via 
presencial, telefónica e/ou e-mail; 

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

 Os convívios de familiares que se preveem semestrais. 

Para além destes, pretende-se poder vir a desenvolver outros tipos de trabalho com os 
familiares dos nossos utentes, como: 

 Workshop’s com familiares; 

 Dinâmicas de atividades socioculturais que possam contar com a presença de familiares; 

 Reuniões temáticas com familiares. 

A Comunidade e o Lar Pedro Rodrigues Costa 

Na manutenção do trabalho desenvolvido ao longo dos últimos anos, pretende-se manter uma 
estreita ligação à comunidade através de ações diversas como o são: 

 O atendimento comunitário que se faz com periodicidade semanal; 

  A divulgação da ação desenvolvida nas diferentes Respostas Sociais; 

 A participação em atividades comunitárias como o são as diferentes festividades que 
ocorrem ao longo do ano; 

 A promoção de eventos direcionados à Comunidade de forma a integrar o 
estabelecimento na vida social ativa da comunidade local. 

É desta forma que pretendemos que, durante o ano de 2016, o Lar Pedro Rodrigues Costa 
continue a crescer e a evoluir no sentido da dignificação dos serviços que presta e na 
humanização dos cuidados àqueles que diariamente apoia. 

A Diretora Técnica 
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Lar (ERPI) CENTRO DE DIA E SAD, ABRIGO DO TEJO, 

Moita, inaugurado em 31 de Julho de 1988 

Quando demonstramos respeito por uma 
pessoa, estamos a transmitir-lhe apreço por 
aquilo que é. Significa também que a temos 
em consideração naquilo que fazemos com 
ela e para ela. O respeito tem que estar 
presente em toda a vida quotidiana de uma 
estrutura residencial. 

 In Manual de Boas Práticas 
(Um guia para o acolhimento residencial das 
pessoas mais velhas) 

O Lar Abrigo do Tejo, conta atualmente com três respostas sociais: Estrutura Residencial para 
Pessoas Idosas (ERPI) Centro de Dia e Apoio Domiciliário.  

No conjunto das respostas, conseguimos dar apoio a 135 utentes (60 utentes em ERPI, 25 
utentes em Centro de Dia e 50 utentes em Apoio Domiciliário).  

Por ser um espaço sem barreiras arquitetónicas, este lar consegue facilitar a integração dos 
utentes, até mesmo dos mais dependentes. A aproximação às áreas de conforto e bem-estar, 
facilitam a componente familiar que caracteriza esta ERPI. 

Em qualquer uma destas respostas temos de ter em conta que, independentemente da 
patologia ou estado clinico que apresente, a abordagem do cuidar, deve focar o utente 
enquanto pessoa e não como um indivíduo doente ou com limitações. 

Por este motivo, a abordagem com as equipas deve ser pedagógica e individualizada, para que 
consigam ultrapassar os estereótipos da temática da velhice, que persistem ainda hoje, e que 
reduzem o envelhecimento a perdas progressivas das capacidades, fragilidades e dependência.  

 Assim, propomos momentos de “reuniões formativas” para todas as respostas sociais, onde 
temáticas como envelhecimento, humanização de serviços, adequação de ajudas técnicas e 
individualidade do utente, farão parte do esclarecimento e discussão de ideias. 

Estrutura Residencial para Idosos (ERPI) 

A ERPI tem ao seu cuidado 60 utentes. Atualmente registamos um nível de dependência 
elevado, quer porque os utentes vivem há mais tempo connosco, (encontrando-se agora mais 
envelhecidos) quer porque (devido à procura) os novos utentes são, na generalidade, pessoas 
que se encontram muito dependentes. 
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Perante a “heterogeneidade do envelhecimento”, pretendemos dar reforço à humanização de 
serviços e individualidade humana, muitas vezes “engolida” pela massificação da rotina e 
ausência de pensamento estruturante.  

Sabemos que, as tarefas emergentes, as funções dirigidas para as tarefas diárias e o “meio 
hiperativo” em que vivemos diariamente, são promotores da mecanização diária.  

Sublinhamos assim, enquanto grande objetivo geral para a nossa ação em 2016, aumentar a 
nossa capacidade de consciencialização das ações diárias, elevando a capacidade para perceber 
o outro e o meio envolvente, humanizando as práticas e reforço da individualidade. 

Em conformidade com o ano anterior, temos como objetivos específicos: 

1) Acompanhar e Supervisionar semanalmente os turnos das Ajudantes de Lar; 
2) Aplicar grelhas para registos de boas práticas e práticas a corrigir nos turnos durante o 

acompanhamento; 
3) Encontrar soluções para correção/reforço das práticas supervisionadas; 
4) Aplicar o Manual de Acolhimento ao utente;  
5) Construir e aplicar o Manual de Acolhimento para os trabalhadores; 
6) Iniciar a construção de um Manual de Procedimentos que oriente e sublinhe as boas 

práticas e planos de trabalho; 
7) Sensibilizar o pessoal para a importância da integração das famílias; 
8)  Aplicar o Plano de Cuidados Individual aos utentes de ERPI; 

A nossa dinâmica alarga-se a outros setores, orientados pela Encarregada de Serviços Gerais, 
através de: 

1) Acompanhamento, supervisão e avaliação dos turnos dos setores de cozinha, lavandaria 
e limpeza;  

2) Realização de reuniões trimestrais com os setores de cozinha, lavandaria e limpeza; 
3) Continuação da aplicação dos registos diários nos setores cozinha (HACCP) e limpeza 

Foquemo-nos agora na formação às equipas e integração de famílias.  

No ano de 2016, pretendemos avançar com formação prática para todos os sectores, sendo 
que para os trabalhadores de apoio direto aos utentes, estão previstos dois momentos de 
formação, e para os trabalhadores dos serviços gerais a previsão é de um momento com data a 
determinar. 

Já no que diz respeito às famílias, pretende-se aumentar a sua integração nas dinâmicas de 
todas as respostas sociais. É fundamental que as famílias dos nossos utentes façam parte dos 
momentos de atividade ou formação, para que abordagem dirigida ao utente seja centralizada 
e contextualizada como um todo e não fragmentada.  

Pretende-se assim, avançar com algumas iniciativas: 
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1) Contextualizar memórias (filhos e pais contam as suas histórias); 
2) Organizar e efetivar formação temática para pequenos grupos (temáticas a identificar); 
3) Realizar Workshops com familiares (temáticas a identificar); 
4) Organizar torneios de jogos entre os familiares das ERPI’s da Santa Casa da Misericórdia 

de Alhos Vedros; 
5) Realizar atividades externas para as famílias, com a organização conjunta das ERPI´s da 

SCMAV; 
6) Concretizar momentos de ação para os mais dependentes e familiares. 

Em suma, pretende-se continuar a sublinhar a importância da identidade, singularidade e 
individualidade do utente e famílias, não esquecendo a importância da ética profissional e da 
comunicação. 

 

Saúde 

Quando falamos de individualidade não podemos esquecer a vertente clinica que existe por 
trás de cada utente. É precisamente nesta área que, para nós, se inicia o respeito pela 
individualidade de cada utente, que se encontra a necessitar de cuidados.  

O fato de estarmos doentes reduz-nos, muitas vezes, ao papel de “bom ou mau doente”, perfis 
que categorizam o utente nos contextos dos cuidados na saúde. 

Este setor é constituído por um médico (com prestação de um total de 4 horas semanais), dois 
enfermeiros (total de quatro horas diárias) e uma ajudante de enfermaria, a tempo inteiro. Esta 
última fará a ligação com toda a equipa, incluindo as ajudantes de lar.  

Todos terão parte integrante na construção do processo individual do utente, onde serão 
incluídos os questionários e testes de avaliação física e cognitiva, que serão aplicados no início 
de cada admissão, quer por parte dos enfermeiros, quer por parte da diretora técnica, para que 
mais tarde possa existir uma avaliação daquele utente.  

Este procedimento irá permitir perceber a evolução ou involução de cada utente nas suas 
diversas áreas. 

Para este setor, definimos as seguintes ações: 

1) Medição e registo mensal de tensão arterial, a todos os utentes que se encontram na 
ERPI;  

2) Consulta e registo médico a todos os utentes da ERPI (no mínimo duas vezes no ano); 
3) Exames médicos a todos os utentes da ERPI; 
4) Organização da medicação por utente; 
5) Gestão do material para a higiene e cuidados de imagem; 
6) Requisição e registos de fraldas dos utentes; 
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7) Elaboração de um instrumento de trabalho para avaliação do utente em dois momentos 
distintos; 

8) Reunião trimestral com enfermeiros, médico e ajudante enfermaria; 
9) Reuniões de avaliação face aos instrumentos aplicados. 

A Formação sob a forma de ações de sensibilização para as boas práticas, farão parte da 
dinâmica da saúde: 

1) Formação às Ajudantes de Lar, Ajudantes de Lar e Centro de Dia e Ajudantes 
familiares (temáticas a designar); 

2) Ações de sensibilização nos restantes setores. 

Este tipo de participação, tem como objetivos: 

 Promover um envelhecimento ativo (através da informação sobre a importância 
da estimulação das funções cognitivas, nutrição, hidratação, alimentação, gestão 
do ritmo sono-vigília); 

 Desmistificar o “síndrome do ainda” (por exemplo: ainda consegue subir 
escadas?, ainda consegue comer sozinho?); 

 Adequar os cuidados às necessidades das pessoas idosas; 

 Abordar as patologias mais frequentes; humanização de serviços; 
envelhecimento enquanto fase natural do ciclo de vida; adequação de ajudas 
técnicas; adequação de posturas). 

Centro de Dia 

O Centro de Dia, funciona de Segunda a Sexta (incluindo feriados) das 08.00h às 20.00h. 
Todavia, levamos a refeição aos utentes que vivem sozinhos ou que têm um suporte social mais 
frágil. 

É de facto uma resposta estruturada que permite ao utente ter apoio durante o dia, e 
permanecer no seu domicílio à noite, podendo estar com a família ao fim de semana. 

Indo ao encontro da autonomia e promoção das capacidades dos utentes, temos como 
objetivo: 

 Fazer uma abordagem educativa e centrada na pessoa e suas famílias; 

 Promover momentos de bem-estar aos utentes através de ateliers, que não 
sendo individuais pretendem ser restritos a determinados grupos; 

 Promover momentos de encontro entre os utentes para estimulação cognitiva 
através de jogos de memória; 

 Utilizar formulários como forma de monitorizar a qualidade de serviços;  

 Construir um Manual de Procedimentos; 

 Construir um Manual de Acolhimento para utentes e trabalhadores 
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Neste seguimento surgem os seguintes ateliers: “Eu caminho, tu caminhas, ele caminha. E 
“Bem-estar” como reforço da dinâmica de autonomia e bem-estar. 

Apoio domiciliário 

O Serviço de Apoio Domiciliário responde às necessidades dos utentes e famílias nos seus 
domicílios. Funciona todos os dias da semana (incluindo fim de semana e feriados) das 07h30 às 
23h30. 

Esta resposta social depende da componente familiar, pois é intrínseca aos tempos da família. 
Este é um dos motivos pela qual é feita uma visita domiciliária, que por um lado permite a 
finalização do relatório de admissão e por outro, tem tido o efeito de auxiliar a família ou 
outros cuidadores, em situações de maior insegurança ou fragilidades. 

Iremos continuar com a aplicação dos instrumentos: 

1) Relativos à identificação da situação social, efetuada na visita domiciliária, e preenchida 
pelas Ajudantes Familiares; 

2) Relativos à informação de saúde; 
3) Sobre a programação dos cuidados e serviços; 
4) Ficha de Inscrição 

Não podemos deixar de manter: 

- Reuniões mensais para abordar assuntos relacionados com o funcionamento do serviço; 
- Reuniões formativas, onde serão estudadas e refletidas algumas temáticas e preocupações; 
- Supervisão e acompanhamento nos domicílios dos utentes; 
-Aplicação do Manual de Acolhimento para utentes e trabalhadores; 
- Parceria com o Centro de Saúde da Moita. 

Como objetivos, propomo-nos a: 

 Construir um placar de carater informativo e descritivo; 

 Construir o livro do utente que servirá de elemento de articulação entre o serviço e 
famílias; 

 Enriquecer o Manual de procedimentos; 

 Aplicação do Manual de Acolhimento para utentes e trabalhadores; 

 Reunir mensalmente com a equipa de Ajudantes Familiares (questões dirigidas para a 
funcionalidade de serviço e orientações); 

 Reunir trimestralmente com a equipa de Ajudantes Familiares para discussão de temas 
específicos. 
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No Apoio Domiciliário temos a preocupação de implementar práticas que sejam adaptáveis a 
cada domicilio e/ou família. Por este motivo, torna-se uma resposta muito orientada por 
dinâmicas individuais per si.  

Mesmo assim, focamos a importância das equipas como identidade única e responsável, 
reforçando a importância da ética profissional. 

Parcerias e Envolvimento do LAT em Projetos Comunitários 

Manteremos a mais-valia das nossas parcerias com as seguintes entidades: Câmara Municipal 
da Moita (Projeto Movimento Sénior e hidroginástica); Centro de Saúde da Moita; Junta de 
Freguesia da Moita (Projeto “Para Lá da Moita”); Lar da Nossa Sra. Da Boa Viagem (Projeto “Em 
Redor de uma Mesa de Jogo”). 

Animação 

A Animação Sociocultural dirigida às pessoas idosa, focaliza-se no desenvolvimento cognitivo e 
motor do idoso, sendo este uma estimulação das capacidades do utente, contribuindo para 
uma melhor autoestima, o que facilita a vivência do quotidiano.  

O envelhecimento ativo corresponde ao “processo pelo qual se otimizam as oportunidades de 
bem-estar físico, social e mental durante toda a vida, com o objetivo de ampliar a esperança de 
vida saudável, a produtividade e a qualidade de vida na velhice”, focando uma diversidade de 
problemáticas que carecem de ser resolvidas. No entanto, torna-se necessário estabelecer 
prioridades, considerando as necessidades da pessoa idosa, a viabilidade e o tipo de 
intervenção pretendida. 

Atualmente vivemos numa sociedade mais envelhecida. A diminuição da taxa de natalidade e o 
aumento da esperança média de vida fazem de Portugal um país em processo de 
envelhecimento. Deste modo, é de salientar a relevante importância de implementação de 
atividades em Estruturas Residenciais, e respostas de Centro-de-Dia, reconhecendo a 
importância desta dinâmica, na forma como as pessoas envelhecem. É, pois, fundamental 
manter a qualidade de vida das pessoas idosa, fazendo o que está ao nosso alcance para 
favorecer a participação social. 

Atividades a desenvolver: 

“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, ganhando prática para pesquisar na internet assuntos do seu interesse. 

Tentaremos através do SKYPE, facilitar a interação com familiares, particularmente os que vivem 
em pontos longínquos do País, ou até no Estrangeiro. 
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“ Eco-Tejo” 

Com esta atividade pretende-se que o utente tenha um maior contato com o ar livre e a 
natureza, permitindo que este possa plantar e cuidar das plantas, podendo assim utilizá-las para 
arranjos florais ou para chá.  

“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, licores, entre outros que 
serão vendidos no Bar. 

 

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

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. 

“Juntos a Mexer” 

“Juntos a Mexer” é uma atividade prática que visa melhorar o equilíbrio, a coordenação, a 
flexibilidade, a resistência, a saúde mental, o controlo motor e a função cognitiva dos utentes. 
Ajuda, ainda, a prevenir as quedas, uma vez que as mesmas são a maior causa da incapacidade 
entre a população idosa. Portanto, dada a necessidade dos utentes praticarem mais exercício 
físico para se sentirem bem com a sua saúde e consigo próprios, foi criada a atividade “Juntos a 
Mexer”. 

“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. 

“Artes de lavores e têxteis” 
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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. 

“Matinée” 

Momento de convivência entre os utentes onde serão colocadas músicas ao gosto dos mesmos 
para aproveitarem e dançarem e recordarem o passado e as idas aos bailes. 

“Artes Plásticas” 

Com esta atividade pretende-se que os utentes aprendam técnicas de trabalho com estanho, 
vidro, gesso, glicerina, assim como recortes e colagens de vários materiais. 

“Para Lá da Moita” 

Todas as quartas-feiras a Junta de Freguesia da Moita, disponibiliza uma viatura de nove lugares, 
o que nos permite fazer pequenos passeios com os idosos de Centro de Dia ou Lar.  

“O nosso Bar” 

O bar do LAT está aberto todos os dias 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. 

“Dinâmicas de grupo com os colaboradores” 

Serão realizadas trimestralmente dinâmicas de grupo entre os colaboradores do LAT com o 
objetivo de estabelecer uma interação entre os diferentes setores e promovendo a união entre 
todos por forma a desenvolver um melhor ambiente de trabalho. 

De seguida, passamos a descrever as atividades de maior relevo, para 2016: 

Janeiro 
06 Passeio ao Fórum Montijo 
13 Participação dos Alunos da Escola Técnica Profissional da Moita na Janeiras 
20 Exposição no Posto de turismos na Moita 
27 Visita aos Bombeiros Voluntários da Moita 
 
Fevereiro 
08 Baile de Carnaval 
 24 Passeio pela zona Ribeirinha de Alcochete 
 
Março  
02 Passeio pela zona Ribeirinha do Montijo 
09 Visita ao Varino da SCM AV  
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16 Visita à Biblioteca Bento de Jesus Caraça na Moita 
30 Passeio a Vila Franca de Xira 
 
Abril  
06 Visitar ao Lar Pedro Rodrigues Costa da SCM AV 
13 Visita à Biblioteca do Vale da Amoreira 
20 Passeio pela zona Ribeirinha de Setúbal 
25 Desfile da Liberdade, 25 de Abril 
27 Passeio ao Freeport  
 
Maio 
04 Passeio a Évora 
11 Passeio ao Rosário 
18 Passeio pela zona Ribeirinha do Barreiro  
25 Visita ao Lar São José Operário da SCM AV  
 
Junho  
01 Passeio ao Fluviário de Mora 
08 Passeio ao Rosário 
15 Passeio ao Freeport 
22 Passeio pela zona Ribeirinha da Baixa da Banheira  
29 Comemoração Santos Populares  
 
Julho  
29 Passeio pela zona Ribeirinha de Alcochete 
06 Passeio ao Parque das Nações em Lisboa 
13 Passeio à Serra de Sintra 
20 Passeio à Serra da Arrábida 
27 Visita ao UCCI 
 
Agosto 
Período de férias do Animador 
 
Setembro  
Data a designar - Apoio nas Tasquinhas nas festas em Honra de Nossa Senhora da Boa Viagem 
14 Visita ao Estaleiro Naval em Sarilhos Pequenos 
21 Piquenique na praia do Rosário  
28 Visita à Biblioteca do Vale da Amoreira  
 
Outubro 
05 Piquenique na praia do Rosário 
12 Passeio no Varino Boa Viagem da Câmara Municipal da Moita 
19 Passeio ao Fórum Montijo 
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26 Visita à Biblioteca do Vale da Amoreira 
 
Novembro  
02 Visita  á UCCI da SCM AV 
09 Visita à Biblioteca Bento de Jesus Caraça na Moita 
10 Dia de São Martinho no lar Abrigo do Tejo com tarde de Fados  
23 Visita ao Fórum do Montijo  
30 Passeio Pela Vila de Alcochete 
Dezembro 
07 Decoração de Natal no Lar Abrigo do Tejo 
10 Festa de Natal no Lar Abrigo do Tejo  
28 Passeio ao Fórum Montijo 

 

Registo de atividades do LAT 

Haverá lugar a um registo dos acontecimentos do LAT: atividades, aquisições, desenvolvimentos, 
desafios e todos os registos que sejam significativos para o LAT. 

Para avaliação e estruturação de atividades e planos de trabalho, pretendemos avançar com 
encontros trimestrais entre a Diretora de Serviços de Apoio ao Utente, Diretoras Técnicas e 
Animadores de todos os Estabelecimentos relacionados com pessoas idosas. 

       A Diretora Técnica 

 

Lar (ERPI) CENTRO DE DIA E SAD, S. JOSÉ OPERÁRIO 

Baixa da Banheira, inaugurado em 29 de Janeiro de 2005 

Quando a velhice chegar, aceita-a, ama-a. 
Ela é abundante em prazeres, se souberes 
amá-la. 
Os anos que vão gradualmente declinando, 
estão entre os mais doces da vida de um 
homem. Mesmo quando tenhas alcançado o 
limite extremo dos anos, estes ainda 
reservam prazeres. 
     Sêneca 

Na fase da vida que envolve a velhice, os indivíduos estão sujeitos a inúmeras alterações a nível 
dos papéis sociais, o que exige capacidade de ajustamento ou adaptação a uma nova realidade 
da vida. 
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Todas estas alterações vão fazer com que o indivíduo, tenha necessidade de reinvente novas 
rotinas e novos objetivos e concentre novas energias em novos projetos ou atividades. 

Estruturas como os Estabelecimentos da Santa Casa da Misericórdia de Alhos Vedros, surgem 
assim, como a forma capacitada a dar respostas a pessoas idosas que por vontade de mudança, 
ou necessidade de apoio, procurem os nossos serviços. 

De ano para ano é cada vez mais evidente o estado de dependência dos utentes integrados e 
dos novos utentes a integrar. Sendo esta uma realidade da qual não nos conseguimos 
distanciar, antes pelo contrário, também nós, temos de nos adaptar e tentar por entre os meios 
disponíveis ir ao encontro das necessidades que os nossos Utentes vão evidenciado. e assim 
pensar em soluções, com o objetivo de melhorar os serviços que prestamos, tendo em conta o 
processo idiossincrático. 

O Lar S. José Operário encontra-se localizado na freguesia da Baixa da Banheira, e desenvolve a 
sua dinâmica em torno do apoio às pessoas idosas. 

De entre as Respostas Sociais que temos no Estabelecimento, damos apoio a um total de 100 
Utentes, assim distribuídos; 60 utentes em Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, 20 
utentes em Centro de Dia e 20 utentes em Serviço de Apoio Domiciliário. 

Assim não podemos deixar de frisar que se pretende continuar a fomentar um espirito de 
respeito, entreajuda e cordialidade, para com os utentes e trabalhadores, pelo que daremos o 
nosso melhor no decorrer do ano que se avizinha, elencando como objetivo principal a 
implementação de uma maior humanização dos serviços. 

Iremos agora, passar a descrever o plano de ação para o ano de 2016, com base nas respostas 
sociais e por calendarização das atividades. 

Tal como em anos anteriores, pretende-se ter reuniões periódicas com todos os setores, sendo 
objetivo, o de auscultar as equipas e as necessidades, tendo como cerne o bem-estar das 
mesmas, para uma melhor funcionalidade e otimização dos serviços prestados. 

Resposta Social de ERPI, Estrutura Residencial para Pessoas Idosas 

Esta resposta está intrinsecamente ligada ao conceito de cuidar, enquanto envolvência e 
comprometimento com o que estimamos e amamos. Aqui, a proteção, o zelo a atenção e a 
solidariedade, são valores que assentam neste alicerce, incindindo no bem cuidar e no bem-
estar, pelo que tentamos sempre proporcionar melhores condições àqueles que optam por 
viver num Lar.  

Neste seguimento, no decorrer do ano de 2016, temos como foco continuar a trabalhar na 
estruturação e dinamização tanto a nível dos procedimentos diretos do trato aos utentes, como 
da parte organizativa para melhorar a funcionalidade e clarificar as tarefas á luz de um melhor 
cuidar.  
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Pretendemos continuar a ter reuniões mensais, com as Ajudantes de Lar e Centro de Dia, com a 
Ajudante de Enfermaria e a Ajudante de Lar e Centro de dia afeta à Animação, assim como 
reuniões trimestrais, com todos os sectores que também operam no Estabelecimento. Para 
além destas reuniões, continuaremos com supervisão, para definição e aplicação de 
procedimentos  

Tal como no ano anterior, pretendemos organizar alguns encontros formativos, onde possam 
ser esclarecias algumas dúvidas que surgem no decorrer da prática do dia-a-dia, com o objetivo 
de proporcionar uma maior clareza, dinâmica, funcionalidade e qualidade. 

Assim, tentaremos centrar-nos em temáticas como os primeiros socorros, diabetes, 
mobilizações/transferências/posicionamentos entre outros, pelo que contamos com a equipa 
de saúde do LSJO, para nos ajudar no aprimoramento das práticas dos nossos trabalhadores. 

Temos a premissa de que através de uma equipa que concentre esforços na partilha de dúvidas 
e aplicação de bons procedimentos, conseguiremos uma maior precisão na adequação das 
práticas, facilitando quer as condutas interventivas, quer as preventivas. 

Resposta Social de Apoio Domiciliário 

É uma resposta na qual damos apoio aos utentes que residem nas suas casas, nas Freguesias da 
Baixa da Banheira e do Vale da Amoreira. 

Queremos ver crescer esta resposta social, e por isso, queremos também continuar a merecer a 
confiança dos nossos utentes e daqueles que se inscrevam para poder vir a ter o nosso Serviço 
de Apoio Domiciliário, que funciona todos os dias da semana (de 2ª a Domingo, incluindo 
feriados). Os cuidados prestados vão desde a higiene pessoal, a alimentação, o tratamento de 
roupa e a higiene habitacional, assim como se pode ainda, assegurar outros serviços, como o 
apoio noturno, disponibilização de ajudas técnicas, apoio psicossocial, entre outros, previstos 
no Regulamento Interno.  

Através da visita domiciliária que é previamente realizada, pela Diretora técnica e pela equipa, 
conseguimos adquirir as informações práticas do quotidiano que a avaliação funcional nos 
fornece. Aqui abarcamos informação direta, acerca do grau de dependência da pessoa que 
necessita dos cuidados, e irá haver uma definição/enquadramento do tipo de cuidados a 
prestar, bem como a planificação dos mesmos.  

 Os serviços contratualizados ajustam-se consoante os casos, pelas necessidades identificadas e 
devidamente passadas à equipa. 

Pretendemos desta forma que o resultado continue a ser positivo em termos de qualidade do 
serviço. 
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Relativamente ao acompanhamento da equipa do serviço de apoio domiciliário, existe 
supervisão por parte da Diretora Técnica, promovendo um contacto regular, realizado através 
de visitas domiciliárias. 

Mensalmente serão realizadas reuniões com a equipa, de forma a garantir uma boa articulação 
do serviço e, se necessário, um ajustamento dos procedimentos.  

Resposta Social de Centro de Dia 

O Centro de Dia, tem como foco, a prevenção do isolamento, através da promoção de relações 
interpessoais, e o enquadramento em atividades, projetos e iniciativas de convivialidade que 
permitam continuar obis e ou descobrir novos interesses, para além de eventual apoio na 
satisfação das necessidades básicas. 

Pretendemos continuar a trabalhar no sentido de termos um serviço bem estruturado e 
cativante, realizando atividades individuais ou grupais, e que sejam adaptadas às necessidades 
específicas dos nossos utentes. 

Esta resposta social funciona de segunda a sexta – feira (incluindo feriados) das 08.00h às 
20.00h, e os cuidados que prestamos em termos de serviços/cuidados, prendem-se com a 
alimentação, a higiene pessoal, a saúde e o tratamento de roupa do utente, a participação em 
atividades de animação sociocultural, lúdico-recreativas, motricidade, entre outras.   

Acrescentamos que os nossos utentes têm acesso à refeição aos sábados e domingos, caso 
solicitado. 

Neste setor irá haver mensalmente uma reunião com a equipa, de forma a garantir uma boa 
articulação do serviço e, se necessário, um ajustamento dos procedimentos, acrescentamos 
aqui que sempre que é admitido um utente, existe outra reunião para planificação do serviço e 
integração.  

Neste setor que efetua o seu trabalho dentro do estabelecimento, pretendemos no decorrer do 
ano de 2016 através do plano de atividades, realizar uma gestão das atividades, cujo objetivo 
principal é o de incluir todos os utentes desta resposta social nos ateliês e atividades 
disponíveis, e através de um acompanhamento da equipa, realizar uma supervisão ao trabalho 
desenvolvido. 

 

Sector da Saúde 

No decorrer de 2016, pretendemos continuar a trabalhar no sentido de que existam mais 
instrumentos que permitam enriquecer o processo de saúde do utente, bem como promover 
mais momentos de avaliação. 
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Para além de clareza e simplificação do processo, conseguirmos que sempre que seja 
necessário a articulação da nossa instituição com outras instituições de saúde, esta seja 
facilitada e mais eficiente.  

Pretende-se, portanto, realizar tarefas e atividades conducentes à Promoção da Saúde e 
Prevenção da Doença dos utentes de ERPI e Centro Dia. Para tal existe um conjunto de 
procedimentos e medidas que devem manter-se, à semelhança do que já é realizado 
atualmente, e que pretendemos ao longo do ano de 2016 continuar a desenvolver e melhorar: 

 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; 

 Avaliação dos utentes segundo a Escala de Braden (Úlceras de Pressão), Escala de Morse 
(Risco de Queda), e a Escala de Barthel (Atividades de Vida Diária); 

 Avaliação de sinais vitais (tensão arterial, temperatura corporal, dor, frequência 
cardíaca, frequência respiratória); assim como avaliação de glicémias aos utentes 
diabéticos e avaliação das glicémias aos utentes não diabéticos, em ocasiões pontuais 
ou de hipo/hiperglicémias; 

 Aplicar cuidados específicos a cada situação/riscos que cada utente apresente 
(posicionamentos, prevenção de quedas, alimentação, cuidados de higiene entre 
outros); 

 Realização de cuidados específicos de enfermagem a todos os utentes que apresentem 
necessidades específicas (tratamento de feridas, algaliações; administração de injeções 
intramusculares e subcutâneas, avaliação de sinais vitais, entre outros); 

 Avaliar evolução do estado de cada utente; 

 Promover autonomia de cada utente, incentivando-os na realização das suas AVD`S, em 
parceria com a Técnica de Reabilitação Física; 

 Desenvolver a destreza física, em parceria com a Técnica de Reabilitação Física; 

 Estabelecer uma relação de ajuda com os utentes e promover a adaptação aos 
processos de vida; 

 Efetuar os cuidados necessários para prevenção/tratamento das úlceras de pressão; 

 Arquivar toda a informação dos utentes no processo individual; 

 Promover hábitos de vida saudável; 

 Planear dietas adequadas a cada utente; 

 Prevenir a desorientação no tempo e no espaço; 

 Efetuar as caixas de medicação, para a semana, para cada utente de lar e centro-dia; 

 Promover e avaliar a adesão de cada utente ao regime medicamentoso; 

 Contribuir para a valorização pessoal e social do idoso;  

A nível da área da reabilitação psicomotora esta intervenção tem como principais objetivos, a 
manutenção e a reabilitação, e os exercícios variam, dependendo das necessidades de cada 
utente.  
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Pretendemos que no decorrer do ano de 2016, tal como acontece com o movimento Sénior, 
onde temos ginástica uma vez por semana, (ministrada por um Professor da Câmara Municipal 
da Moita), que a técnica que está afeta a essa área se desloque ao salão, (pelo menos uma vez 
por semana), no período da manhã, para que exista uma estimulação a todos os utentes que se 
encontram no mesmo, assim irão ser introduzidos exercícios como por ex. o de fortalecimento 
e alongamento muscular, cujo objetivo para além de melhorar o condicionamento físico, ajuda 
a uma melhor qualidade de vida do ponto de vista da funcionalidade corporal, contribuindo 
para potenciar uma elevação da autoestima e também da integração social. 

Pretende-se que as reuniões com a equipa da saúde tenham uma periodicidade bimensal para 
discussão de casos clínicos, contudo sempre que necessário estas podem acontecer a qualquer 
altura. 

Ações de formação para sensibilização a boas práticas/ Encontros formativos 

No seguimento do que acima referimos, e como achamos que a saúde deve ser vista como um 
recurso da vida quotidiana, tratando-se de um conceito positivo que valoriza os recursos sociais 
e individuais e as capacidades físicas, pretendemos (tal como descrevemos no ponto de ERPI) 
que existam ações de formação dirigidas às Ajudantes de Lar, Centro de Dia e Ajudantes 
Familiares, permitindo uma maior sensibilidade no que concerne à ação direta no desempenho 
das suas funções, focando aspetos do quotidiano, e trato/mecanização nas PPD (pessoas 
portadoras de deficiência). Também pretendemos realizar junto dos utentes, ações de 
sensibilização para que estes possam ver e encarar a promoção da saúde como cuidados de 
prevenção ao seu próprio envelhecimento. Alargaremos estas ações de formação /encontros 
formativos, aos outros setores que fazem parte integrante no dia-a-dia do nosso 
estabelecimento. As áreas a abordar passam por, melhorar os cuidados com uma boa nutrição, 
primeiros socorros, prevenção de infeções e contaminações, cuidados de proteção pessoal, 
entre outros. 

Em termos de planificação no ano de 2016, pretende-se que existam 2 momentos, para os 
trabalhadores de apoio direto e 1 momento para os trabalhadores dos outros setores dos 
serviços gerais.  

Trimestralmente irão realizar-se encontros entre a DSAU, DT’s dos Estabelecimentos e os 
Animadores e/ou trabalhadores que estejam afetos a essa área, para delineação de atividades. 

De salientar que para se efetuarem estes momentos formativos, iremos contar com os técnicos 
que temos disponíveis, inclusive contando também com a colaboração da equipa de saúde que 
trabalha no LSJO.  

Animação 

A dinamização deste setor é realizada por uma Ajudante de Lar e Centro de Dia, que se 
encontra afeta à área da animação. No decorrer do ano de 2016, pretendemos dar 
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continuidade ao desenvolvimento dos vários ateliês que dispomos e que serão organizados e 
trabalhados tendo em vista as apetências, as capacidades, e as vontades dos utentes. 

Neste sentido é muito importante realçar, que as atividades a desenvolver irão ter em conta os 
níveis de autonomia/dependência dos utentes neles envolvidos.  

Apostamos num trabalho a nível da motricidade, da estimulação das relações a nível social, 
cultural e desportivo, bem como da ponte para uma relação terapêutica, a nível por exemplo da 
reabilitação, contando com a Técnica de Reabilitação. 

Sabendo que estas atividades são uma peça chave da Institucionalização, acreditamos que são 
o caminho que contribui positivamente, para a obtenção de melhores resultados ao nível da 
saúde e do bem-estar dos nossos utentes. Iremos neste sentido, dentro das nossas 
possibilidades, continuar a realizar um trabalho que é feito com muito carinho. 

Temos como um dos objetivos, no decorrer do ano de 2016, realizar atividades conjuntas com 
os três Estabelecimentos, como por exemplo, realização de torneio de jogos de mesa e/ou de 
exterior entre utentes, e um piquenique (com datas a definir na reunião que se irá ter, 
conjuntamente com os Animadores e/ou Trabalhadores afetos à área da animação). 

Passamos de seguida a descrever as várias atividades e ateliês, que dispomos, durante o ano de 
2016.  

O Bar do nosso Lar 

Este espaço carinhosamente apelidado por nós de o Bar do nosso Lar, está aberto todos os dias, 
e pretende-se que seja um espaço de convívio, tendo um horário definido, e no qual os utentes, 
familiares e funcionários podem usufruir. 

Biblioteca “dinâmica” 

Este é um espaço dedicado à leitura e à escrita, que não é muito utilizado, mas que 
pretendemos continuar a incentivar e estimular, a leitura em alguns dos utentes que gostem de 
ler. Diariamente temos no lar o jornal diário para leitura de quem queira, assim como de 
revistas dos mais diversos géneros atualizadas. 

Quadro da “informação” do Nosso Lar 

Neste placard pretendemos que exista um acesso e divulgação, junto dos utentes e familiares, 
das atividades desenvolvidas no Lar, através de pequenos textos, registos fotográficos e outros.  

Tardes de Cinema 
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Duas tardes por mês, iremos ter no auditório do Lar São José Operário, a projeção de filmes, 
com o intuito de aproximar ao máximo, ao de uma atmosfera que consiga transportar os nossos 
utentes para uma sala de cinema. 

Hora do Conto  

Neste ateliê pretende-se mensalmente, por via do Projeto intergeracional, em articulação com 
as creches da nossa Instituição (Charlot e Varino), ter uma hora de conto, que será realizada no 
auditório do LSJO. 

O dia dos Aniversários 

No final de cada mês irá comemorar-se, os aniversários dos nossos utentes, que fazem anos 
nesse respetivo mês. Para tornar a data ainda mais especial, pretendemos o envolvimento de 
todos os utentes, familiares, amigos e trabalhadores junto de todos os que celebram mais um 
aniversário.  

Contudo realçamos que no próprio dia de aniversário do utente serão cantados os Parabéns na 
sala de refeição, junto de todos os outros. 

Ateliê dos jogos “Jogatanas” 

Através de atividades de lazer, tais como jogos tradicionais, jogos de mesa e outros, 
pretendemos estimular e promover a socialização, assim como a manutenção de capacidades 
cognitivas, tolerância e respeito.  

 

Coro do Lar São José Operário 

Aqui irão haver ensaios semanais, para que se continue a consolidar os progressos e sucesso, 
do grupo que faz parte do coro do LSJO. Neste ateliê pretendemos que o grupo coral, desfrute 
de um momento prazeroso, onde numa sala acolhedora, a acompanhar os cânticos, é servido 
um chá de perpétuas roxas, criando um ambiente descontraído e de bem-estar entre os 
elementos que dele fazem parte, através do qual se pretende fomentar um bom empenho nas 
prestações realizadas. Todas as semanas junta-se ao nosso coro a participação de dois 
voluntários que participam e ensaiam conjuntamente com os Utentes. 

Asas da imaginação 

Neste ateliê de artes, utilizando vários tipos de materiais e técnicas distintas, pretendemos que 
os utentes que nele estão envolvidos, se sintam estimulados e consigam realizar trabalhos, que 
se sintam bem a fazer, valorizando os conhecimentos que tem, facultando os materiais (dentro 
das nossas possibilidades) que estes necessitem para os realizar, e posteriormente partilhar as 
obras dos mesmos. 
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Ateliê “Manejando” 

Gostamos de mostrar as obras feitas pelos nossos utentes, e neste ateliê de trabalhos manuais, 
através de técnicas que abarcam a reciclagem, a costura, os bordados, o tricô, a colagem de 
tecidos ou papeis, as peças e trabalhos nele ateliê elaborados, pretende-se que posteriormente 
sejam mostrados na vitrina das Exposições, assim como em eventos nos quais muito 
orgulhosamente participamos.  

Vitrina das Exposições 

Aqui pretende-se expor os trabalhos que sejam elaborados pelos nossos utentes, assim como 
expor objetos que fazem ou fizeram parte da vida destes e que estes queiram partilhar 
connosco.  

Movimento Sénior - Ginástica e Hidroginástica  

No âmbito do Programa Movimento Sénior em parceria com a Câmara Municipal da Moita, 
desenvolver-se-ão (ás 6as feiras) aulas de Ginástica nas instalações do Lar São José Operário, 
existindo também a possibilidade de frequência da aula de hidroginástica na Piscina Municipal 
de Alhos Vedros. 

Equipa de “Boccia Sénior do LSJO” 

O Boccia chegou até nós por convite da Câmara Municipal da Moita, e criámos uma equipa que 
teve lugar de destaque nos encontros de 2015, pelo que pretendemos continuar a motivar e 
incentivar a equipa de “Boccia Sénior do LSJO. 

Para a prática desta modalidade (que é um jogo misto), não existe limite de idade e pode ser 
jogado por pessoas portadoras ou não de dificuldades físicas ou motoras. O objetivo deste 
desporto é colocar as bolas de cor (seis azuis contra seis vermelhas) o mais perto possível de 
uma bola alvo (bola branca), que é lançada estrategicamente por um primeiro jogador, para 
dentro do recinto de jogo (Campo de Boccia). 

Exercitando  

Dado que verificamos cada vez mais, um nível de dependência mais acentuado, por parte dos 
nossos utentes propõe-se, através deste ateliê, que uma vez por semana se traga até à sala o 
exercício, despertando um estímulo ao movimento e à atividade física, mesmo que exercitando 
de forma mais passiva e também a que uma vez por semana (de acordo com as condições 
climatéricas) se realize uma caminhada no exterior.   

Apresentamos de seguida, o seguinte cronograma mensal para o ano de 2016,  

Janeiro 
6 - Comemoração do “Dia de Reis” 
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19 – Ida ao Parque Zeca Afonso na Baixa da Banheira 
28- Comemoração do aniversário dos nossos utentes 
29- Comemoração do 11º aniversário do Lar 
 
Fevereiro 
8 – Comemoração do Carnaval 
12 - Comemoração do Dia de São Valentim 
19 – Passeio ao Fórum do Barreiro 
29 - Comemoração do aniversário dos nossos utentes 
 
Março 
8 – Comemoração do “Dia da Mulher” com um “almoço de Mulheres” no LSJO   
16 – Passeio à Zona Ribeirinha da Moita 
24- Sinalização/comemoração da Páscoa 
31 - Comemoração do aniversário dos nossos utentes 
 
Abril 
8 – Passeio pela Avenida da Praia Barreiro 
21- Tarde de “Danças” 
25 - Comemoração do 25 de Abril na Moita  
29 - Comemoração do aniversário dos nossos utentes 
 
Maio 
2- Sinalização do “Dia da Mãe” 
6 – Torneio de Jogos de Mesa 
12- Realização de jogos tradicionais na parte exterior do Lar 
31- Comemoração do aniversário dos nossos utentes 
 
Junho 
3 - Torneio de Jogos de Mesa 
7 - Ida à praia e piquenique no Gaio Rosário 
24 - Comemoração dos Santos populares.  
30 - Comemoração do aniversário dos nossos utentes 
 
Julho 
7 – Visita ao “Museu do Fado em Lisboa” 
12 - Realização de jogos tradicionais na parte exterior do Lar 
26 – Comemoração do “Dia dos Avós” 
29 - Comemoração do aniversário dos nossos utentes  
 
Agosto 
4 – Ida à praia e piquenique no Gaio Rosário  
12 - Realização de jogos tradicionais na parte exterior do Lar 
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19 – Passeio e almoço na Atalaia 
31- Comemoração do aniversário dos nossos utentes 
 
Setembro  
8- Realização de jogos tradicionais na parte exterior do Lar 
15 – Passeio à festa da Moita 
30 - Comemoração de aniversário dos nossos utentes 
 
Outubro 
1 a 31 de Outubro – Integração nas Comemorações do Mês do Idoso” 

 Participação em passeios e atividades 
3- Celebração do Dia Mundial da Música 
31- Comemoração de aniversário dos nossos utentes 
 
Novembro 
11 - Comemoração da Festa de S. Martinho 
17 - Torneio de Jogos de Mesa 
30 - Comemoração de aniversário dos utentes 
 
Dezembro 
6 - Torneio de Jogos de Mesa 
17 -Festa de Natal do LSJO  
24 – Ceia de Natal 
30 -Comemoração de aniversário dos utentes 
31- Sinalização da Passagem do Ano 

 

Queremos acrescentar alguns pontos referentes a datas, que não colocámos na planificação: 

 O coro do LSJO ensaia todas as 4as feiras, nas suas próprias instalações. 

 No ano de 2016, pretendemos tal como nos anos anteriores, continuar a marcar 
presença com alguns utentes na Feira de Projetos Educativos, que acontece na Moita, 
no mês de Maio;  

 No decorrer de 2016, uma vez por semana a Técnica de Reabilitação, irá se deslocar ao 
salão para que junto dos Utentes, se trabalhe em grupo, juntado assim a que para além 
da atividade de Ginástica ministrada pelo professor da Câmara Municipal da Moita e 
também da Hidroginástica, os Utentes disponham da mais um momento de atividade 
trabalhado por um técnico. 

 Existirá no placard informativo um cronograma anual, com as datas de “tardes de 
cinema, assim como o nome do filme que irá ser projetado no dia. 
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 Ainda de acordo com a planificação das atividades será exposto no “Quadro da 
“informação” do Nosso Lar”, um cronograma com os ateliês que decorrem durante a 
semana (dia e horas). 

Nota: O plano de atividades pode estar sujeito a alterações de datas e/ou eventos. 

Ao longo do ano de 2016, iremos ter tal como nos anos anteriores alguns passeios, que nos são 
disponibilizados pela nossa Instituição e pela Câmara Municipal da Moita. 

Familiares dos nossos utentes 

Sabendo e defendendo a importância que as famílias têm junto dos nossos utentes, 
pretendemos em 2016, dinamizar conjuntamente com os outros Estabelecimentos da 
Instituição, o contacto entre familiares, através de atividade desportivas ou outras, que 
possibilitem momentos descontraídos e de lazer. 

Pretendemos também estender o convite aos familiares, a que por exemplo, no dia da 
caminhada no exterior (atividade planificada) se juntem a nós. 

Outro objetivo programado é que os familiares desenvolvam trabalhos, envolvendo-se em 
alguns dos ateliês que dispomos. 

 

Manutenção e aquisições: 

Apesar de o LSJO, ser o Estabelecimento mais recente na área do apoio à pessoa idosa, da 
nossa Instituição, pretendemos no decorrer do ano de 2016, continuar a intervir a nível dos 
materiais que exigem uma constante manutenção ou até substituição, 

Só assim conseguiremos uma boa qualidade dos serviços prestados, tendo embora em conta, as 
inúmeras dificuldades financeiras que existem. 

Parcerias e Envolvimento do LSJO em Projetos Comunitários 

O Lar São José Operário, numa dinâmica de privilégio da SCMAV, irá continuar a zelar e manter 
as parcerias com: 

 O Banco de Ajudas de técnicas; 

 O Ecolar; 

 A Câmara Municipal da Moita (Projeto Movimento Sénior e Hidroginástica entre outras 
atividades e passeios disponibilizados, como por exemplo, os passeios no Mês do Idoso); 

  A União de Freguesias da Baixa da Banheira e do Vale da Amoreira, em diversas 
atividades e programas comunitários;  
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 A Polícia de Segurança Pública, através da cooperação em matéria de segurança em 
algumas ações comunitárias; 

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

 O Agrupamento de Escolas da Moita como entidade parceira na formação em contexto 
de trabalho aos seus alunos;  

 Os Centros de Saúde da Baixa da Banheira e do Vale da Amoreira, no desenvolvimento 
de trabalho articulado nos Cuidados Continuados de Saúde. 

 

De forma concertada vamos continuar a trabalhar na divulgação dos nossos serviços, e também 
a trabalhar no sentido de estreitar as relações de confiança que nos nossos serviços são 
depositados. Estamos por isso disponíveis para ouvir sugestões ou opiniões que nos ajudem a 
melhorar o nosso desempenho. 

 

       A Diretora Técnica 
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SAÚDE 

 UNIDADE DE INTERNAMENTO DE MÉDIA DURAÇÃO E 
REABILITAÇÃO - UIMDR 

 UNIDADE DE INTERNAMENTO DE LONGA DURAÇÃO E 
MANUTENÇÃO - UILDM 

 UNIDADE DE INTERNAMENTO DE CUIDADOS PALIATIVOS - UICP 

 

A saúde é o resultado não só dos nossos atos,  
Como, também dos nossos pensamentos 

Mahatma Gandhi 
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UCCI 

UNIDADE DE CUIDADOS CONTINUADOS INTEGRADOS - Francisco Marques Estaca 
Júnior 

Alhos Vedros, inaugurado em 16 de Julho de 2011 

 
Procurar melhorar a cada dia, nas pequenas coisas. Ser empático 
acima de tudo e ético antes de qualquer coisa. 

Cáritas Diocesana de Coimbra 
In Preâmbulo para Estratégia do 2º Triénio 

(2012-2015) 

A Unidade de Cuidados Continuados Francisco Marques Estaca Júnior é o mais recente 
estabelecimento da Santa Casa da Misericórdia de Alhos Vedros, criado ao abrigo da Portaria nº 
376/2008 que regulamenta o programa modelar- medida 1 estabelecimento integrado na Rede 
Nacional de Cuidados Continuados. 

A Rede Nacional de Cuidados Continuados é constituída por unidades e equipas de cuidados 
continuados de saúde e ou apoio social e de cuidados e ações paliativas com origem nos 
serviços comunitários de proximidade abrangendo os hospitais, os centros de saúde, os serviços 
distritais e locais da segurança social, a rede solidária e as Autarquias locais.  

São destinatários das Unidades e equipas da Rede os indivíduos que se encontrem em situação 
de dependência com base numa tipologia de respostas adequadas, visando contribuir para a 
melhoria do cidadão com perda de funcionalidade.  

O Decreto-Lei n 136/2015 procede à primeira alteração da lei que criou a Rede Nacional de 
Cuidados Continuados Integrados (RNCCI), em 06 de junho de 2006, e à segunda  alteração ao 
Decreto-Lei n.º 8/2010, de 28 de janeiro, que cria um conjunto de unidades e equipas de 
cuidados continuados integrados de saúde mental. 

A lei n.º 52/2012, de 5 de setembro, Lei de Bases dos Cuidados Paliativos, consagra o direito e 
regula o acesso dos cidadãos aos cuidados paliativos, define a responsabilidade do Estado em 
matéria de cuidados paliativos e cria a Rede Nacional de Cuidados Paliativos (RNCP). Esta rede 
funcional integrada no Ministério da Saúde, visa desenvolver, fomentar, articular e coordenar a 
prestação de cuidados paliativos no âmbito do Sistema Nacional de Saúde, complementar da 
rede hospitalar, da rede de cuidados de saúde primários e da rede de cuidados continuados 
integrados. 

Neste sentido, e na sequência da regulamentação da Lei n.º 52/2012, de 5 de setembro, 
designadamente através do Decreto-Lei n.º 173/2014, de 19 de novembro, clarifica-se através 
do presente decreto-lei que as unidades e equipas em cuidados paliativos deixam de estar 
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integradas na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI), assegurando a 
necessária articulação entre as duas Redes. 

O presente decreto-lei prevê, assim, que as unidades da RNCCI podem coexistir com as 
unidades da RNCP, que a Rede Nacional de Cuidados Integrados pode integrar as equipas 
comunitárias de suporte em cuidados paliativos e que as unidades e serviços da RNCCI, em 
função das necessidades, podem prestar ações paliativas, como parte da promoção do bem-
estar dos utentes. 

A Unidade de Cuidados Continuados Francisco Marques Estaca Júnior tem três Unidades de 
internamento num espaço físico próprio e dá resposta a 30 utentes em Unidade de Cuidados de 
Média Duração e Reabilitação, 30 utentes em Unidade de Cuidados de Longa Duração e 
Manutenção e 20 utentes em Unidade de Cuidados Paliativos. 

A Unidade de Média Duração e Reabilitação articula com o hospital de agudos para a 
prestação de cuidados clínicos, de reabilitação e de apoio psicossocial, por situação clínica 
decorrente de recuperação de um processo agudo ou descompensação de processo patológico 
crónico, a pessoas com perda transitória de autonomia potencialmente recuperável. Esta 
Unidade tem por finalidade a estabilização clínica, a avaliação e a reabilitação integral da 
pessoa.  

O período de internamento na unidade de média duração e reabilitação tem uma 
previsibilidade superior a 30 dias e inferior a 90 dias consecutivos. Pode diferenciar-se na 
prestação de cuidados clínicos, de reabilitação e sociais a pessoas com patologias específicas.  

A Unidade de Longa Duração e Manutenção, é uma unidade de internamento, de carácter 
temporário ou permanente, com espaço físico próprio, para prestar apoio social e cuidados de 
saúde de manutenção a pessoas com doenças ou processos crónicos, com diferentes níveis de 
dependência e que não reúnam condições para serem cuidadas no domicílio 

São ainda endereçados para esta tipologia os internamentos por descanso do cuidador ou 
dificuldade com o limite anual de 90 dias.  

Esta tipologia tem por finalidade proporcionar cuidados que previnam e retardem a situação de 
dependência, programa de reabilitação funcional ao nível de manutenção e necessidades 
sociais proporcionando respostas para as necessidades e expectativas bem como a relação com 
a família permitindo uma maior qualidade de vida permitindo uma manutenção de aptidões 
por um período de internamento superior a 90 dias. 

Na unidade de longa duração e manutenção, são prestados cuidados médicos, cuidados de 
enfermagem permanentes, serviços de fisioterapia, de manutenção, atividades lúdicas e/ou 
ocupacionais com animadora sociocultural, serviço social promotor de intervenção da família e 
a relação da família com a identificação de necessidades com o meio de referência social do 
utente, assim como o apoio de psicóloga e o apoio permanente de auxiliares de ação médica. 
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A Unidade de Cuidados Paliativos em Agosto de 2015 teve um alargamento do acordo de 5 
camas. Assim, esta unidade tem capacidade para 20 utentes em internamento a doentes em 
situação de sofrimento decorrente de doença incurável ou grave em fase avançada e 
progressiva, assim como às suas famílias com o principal objetivo de promover o seu bem-estar 
e a sua qualidade de vida, através da prevenção e alívio do sofrimento físico, psicológico, social 
e espiritual, com base na identificação precoce do tratamento rigoroso da dor e outros 
problemas físicos mas também psicossociais 

As ações paliativas, medidas terapêuticas sem intuito curativo, visam minorar em internamento 
ou no domicílio as repercussões negativas da doença sobre o bem-estar global do doente, 
nomeadamente em situação de doença incurável ou grave em fase avançada e progressiva. 

 A Unidade Francisco Marques Estaca Júnior é composta por 1 Direção Técnica (Assistente 
Social) 1 Direção Clínica (Médica) e 1 Coordenadora de cuidados paliativos (Médica). Além 
destes elementos fazem parte ainda da Equipa Técnica: 5 Médicos, 2 Fisiatras, 2 Enfermeiros 
coordenadores, 2 Psicólogas, 1 Assistente social, 4 Fisioterapeutas, 1 Terapeuta ocupacional, 1 
Terapeuta da fala, 1 Animadora sociocultural e 30 Enfermeiros (estando alguns destes técnicos 
a tempo parcial). Além destes técnicos executam ainda funções; 1 Encarregada, 3 
Administrativas, 36 Auxiliares de Ação médica,1 Auxiliar de circuitos e 2 Vigilantes. 

Direção Técnica  

A Direção técnica para o ano de 2016 pretende estabelecer um modelo de gestão adequado ao 
bom funcionamento da UCCI, promovendo uma cultura de responsabilização, envolvendo 
todos os profissionais no cumprimento das normas e regras perspetivando o controlo de 
custos. 

A equipa multidisciplinar da UCCI-FMEJ constituída por jovens licenciados tem constantemente 
sofrido alterações pretendendo-se que para o ano de 2016, seja possível uma maior 
estabilização dos profissionais promovendo o desempenho de boas práticas; 

A Direção técnica deverá ainda: 

Permitir o acesso ao programa informático TSR dos profissionais que necessitam de efetuar 
registos nos Processos Clínicos conforme recomendações do manual de qualidade; 

Proceder à admissão e acolhimento individual do utente/família efetuando o processo social, 
contrato de prestação de serviços, entrega de guia de acolhimento identificando horários de 
visitas e normas para manter um bom funcionamento da UCCI e a identificação de normas, 
tendo em conta a legislação da RNCCI; 

Fomentar a prestação integrada dos cuidados, assegurando o acompanhamento e o 
cumprimento do plano individual de cuidados flexível, contínuo e articulado;  
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Potenciar a reinserção social do utente no seu meio habitual de vida, com qualidade e suporte 
adequados. Planeamento da continuidade dos cuidados - na admissão em instituições, no 
planeamento de altas, nas transferências para outras tipologias de cuidados na RNCCI; 

Apoiar a adaptação da situação de doença e/ou dependência do doente, disponibilizando 
informação sobre direitos sociais, tais como: subsídios na doença, isenções, acompanhamentos; 

Contactar com a ECL e com a ECR na referenciação dos utentes, datas de admissão, propostas 
de transferências para outras tipologias, pedidos prorrogação, episódios de agudização de 
doenças, ocorrências dos internamentos e dos constrangimentos das altas ou óbitos, pretendo 
alcançar mensalmente a taxa de ocupação; 

Articular com equipas de gestão de alta para marcação de consultas, assegurando os 
transportes para a deslocação a consultas/tratamentos nos hospitais de referência; 

 Articular com Enfermeiros Coordenadores e Encarregada Geral definindo e implementando 
procedimentos de controlo interno da UCCI; 

Efetuar avaliação de desempenho dos profissionais; 

Reunir periodicamente com Auxiliares de Ação médica, efetuando entrevistas de seleção para 
substituições nas suas faltas e impedimentos; 

Articular com a direção Clínica, Enfermeiros Coordenadores e Encarregada Geral pelo efetivo 
controlo da infeção e pela correta gestão de resíduos de acordo com a legislação aplicável; 

Manter e incentivar uma estreita e permanente articulação com as Equipas Coordenadoras 
Local e Regional. 

Formação   

A adequação e melhoria das competências dos trabalhadores no desempenho das suas 
atividades são asseguradas através da frequência de formação contínua, interna e externa. 

Assim além da formação que se encontra identificada no plano de ação da UCCI-FMEJ todos os 
profissionais se podem candidatar a formação profissional solicitando a sua inscrição à 
consideração da Direção da UCCI com a aprovação da Mesa Administrativa da Santa Casa da 
Misericórdia de Alhos Vedros. 

Serviço Social 

1. Unidade de Longa Duração e Manutenção “ULDM” (internamento superior a 90 dias) 
Lotação: 30 utentes 

1.1 Acolhimento ao Utente e seus familiares, Visita às Instalações;  
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1.2 Informações sobre legislação da RNCCI, entrega de Guia de Acolhimento, Contrato 
de Prestação de Serviços; 

1.3 Elaboração de Processo Social dos utentes;  
1.4 Elaboração de relatórios sociais; 
1.5 Avaliações no aplicativo da RNCCI – inicial e mensal até término do internamento; 
1.6 Acompanhamento psicossocial dos utentes e famílias; 
1.7 Elaboração de requerimentos, nomeadamente: Complemento por dependência, 

pensão social, de invalidez ou velhice, Rendimento Social de Inserção; 
1.8 Reuniões Multidisciplinares; 
1.9 Elaboração no aplicativo de Pedidos de Prorrogação, Transferências e óbitos; 
1.10 Contacto com as Equipas de Gestão de Altas para marcação de consultas e pedidos 

de transporte para deslocações a hospitais para tratamentos/ consultas; 
1.11  Articulação com as Equipas Coordenadoras Locais, Unidades de Internamento, 

Instituições existentes na Comunidade com a finalidade de assegurar a continuidade 
dos Cuidados. 
 

2. Unidade de Cuidados Paliativos “UCP” (sem limite de tempo de internamento) 
Lotação: 20 utentes 

2.1. Acolhimento ao Utente e seus familiares, Visita às Instalações; 
2.2.  Informações sobre legislação da RNCCI; 
2.3. Elaboração de Processo Social dos utentes;  
2.4. Elaboração de relatórios sociais; 
2.5. Avaliações no aplicativo da RNCCI – inicial e mensal até término do internamento. 
2.6. Acompanhamento psicossocial dos utentes e famílias; 
2.7. Elaboração de requerimentos, nomeadamente: Complemento por dependência, 

pensão social, de invalidez ou velhice, Rendimento Social de Inserção; 
2.8. Reuniões Multidisciplinares; 
2.9. Elaboração no aplicativo de Pedidos de Transferências, agudizações, óbitos;  
2.10. Contacto com as Equipas de Gestão de Altas para marcação de consultas e pedidos 

de transporte para deslocações a hospitais para tratamentos/ consultas; 
2.11.  Articulação com as Equipas Coordenadoras Locais, Unidades de Internamento, 

Instituições existentes na Comunidade com a finalidade de assegurar a continuidade 
dos Cuidados em situação de altas. 

A Direção Técnica 

 

Direção Clínica 

A atividade médica nesta UCCI é semelhante a outras instituições de saúde, sempre centrada 
no estado clinico do utente e das suas necessidades, sendo muito variável de utente para 
utente. 
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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 2016 melhorar: 

- Espírito de equipa 
- Partilha 
-Comunicação entre os vários profissionais. 
O plano de Ação do corpo clínico engloba atividades clinicas diárias, melhoria contínua e ações 
de formação específica na área dos cuidados continuados. 
Pretende-se manter:  
- Reuniões multidisciplinares (discussão com todos os profissionais a situação clínica, social e 
psicológica dos utentes) 
-Referenciação dos utentes à ECL sobre critérios de admissão, reavaliação e altas. 
Monitorização de Atividades da UCCI assente nas áreas: 
-Disponibilidade 
-Acessibilidade 
-Produtividade 
-Qualidade técnica e científica 
-Efetividade 
-Eficiência 
-Satisfação  

 A Direção Clínica 

 

Enfermagem 

O presente plano de atividades de Enfermagem da UCCI FMEJ da SCMAV, como documento de 
gestão previsional, tem como desiderato programar estrategicamente a intervenção de 
Enfermagem no desenvolvimento de atividades e ações a decorrer em 2016, sendo 
realisticamente expectável a concretização dos objetivos consignados, por se considerar 
exequíveis. Não sendo no entanto estanque a eventuais situações exógenas, pelo que poderá 
ser passível de alterações ao longo do ano. 

O planeamento de atividades e estratégias delineadas para 2016 estarão integradas com 
disponibilidades orçamentais, não visando o aumento de custos ou encargos para a instituição, 
tendo por base objetivos definidos pela direção da Unidade. 

A coordenação de enfermagem propõe-se a manter dotações de enfermagem, de forma a não 
comprometer a viabilidade económico-financeira da instituição, sem descorar a segurança dos 
utentes/profissionais, visando a prestação de Cuidados de Enfermagem com qualidade. 
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Atualmente 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. 

No ano de 2015 propomo-nos a: 

a) Desenvolvimento de competências dos profissionais de Enfermagem 
b) Reforço do trabalho de equipa; 
c) Sensibilização da equipa para gestão correta de custos associados aos cuidados; 
d)   Atualização das normas e procedimentos associados à farmácia e à gestão dos 

medicamentos de acordo com novas orientações promovidas pela UMP em 2015; 
e) Atualização e elaboração de normas e procedimentos inerentes ao funcionamento da 

unidade e cuidados de enfermagem; 
f) Criação de comissões de trabalho associadas à segurança dos utentes; 
g) Avaliação de desempenho. 
h) Potencialização da independência ajustada e qualidade de vida aos utentes 
i) Otimização do software de gestão de utentes: “TSR”  

 
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 do pessoal 
auxiliar. 
Motivar os enfermeiros para a realização de formação interna 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 2016, adotando a formação que se adeque as 
necessidades da unidade; 
-Dar continuidade ao processo de idoneidade formativa. 
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b) Reforço do trabalho de equipa 
O Trabalho de equipa é um aspeto importante da organização dos serviços para alcançar 
o cuidado integral, visando a prestação de cuidados de enfermagem por excelência. 
Um dos fatores essenciais para o trabalho em equipa é a comunicação ajustada entre a 
equipa multidisciplinar, para que possam prestar cuidados de forma holística e 
humanizada. 
Propomo-nos a: 
-Manter integrado nas reuniões multidisciplinares, um enfermeiro da prestação de 
cuidados gerais bem como a coordenação, tendo em conta que estas reuniões são um 
momento privilegiado de comunicação entre a equipe multidisciplinar. 
-Gestão e 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, está estreitamente relacionada 
com a correta gestão de recursos existentes, 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 clínico, bem 
como o uso adequado do mesmo; 
-Dar especial atenção a separação de resíduos de modo a que seja feita adequadamente; 
 

d) Atualização das normas e procedimentos associados à farmácia e à gestão dos 
medicamentos de acordo com novas orientações promovidas pela UMP em 2015 

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 à gestão do medicamento. 
-Ajustar a organização da farmácia às novas exigências. 
 

e) Atualização e elaboração de normas e procedimentos inerentes ao funcionamento da 
unidade, visando a prestação de cuidados de enfermagem 

A utilização de um manual de normas e procedimentos é atualmente condição indispensável ao 
desempenho de trabalho em termos de alcance de objetivos da organização. Torna-se de mais 
importante pelo facto de a enfermagem ser uma profissão polivalente, integradora de diversas 
áreas associadas, à prestação de cuidados diretos ao utente. 
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A elaboração de um manual de normas e procedimentos, é considerado um recurso, para 
reunir de modo organizado e estruturado todas as ações inerentes à prestação de 
cuidados de enfermagem uniformizando critérios. 
 
Propomo-nos a: 
- Elaboração do manual de normas e procedimentos 
 

f) Criação de comissões de trabalho associadas à segurança do doente 

A garantia de cuidados de saúde com qualidade, bem como bons resultados passam pela busca 
constante de um elevado grau de segurança do doente. 

A equipa multidisciplinar deve ter como premissa, promover ações que visem aumentar a 
segurança dos cuidados que prestam, bem como possuir indicadores de qualidade. 
Propomo-nos a: 
-Dar continuidade à comissão de infeção 
-Dar continuidade à comissão de feridas 
-Criar uma comissão de risco de quedas 

 
g) Avaliação de desempenho 

A avaliação de desempenho é uma apreciação sistemática do desempenho e do potencial de 
desenvolvimento dos enfermeiros, enquanto prestadores de cuidados. 

É um instrumento indispensável de uma política de gestão integrada, sendo a apreciação 
do desempenho um dos instrumentos mais importantes para o desenvolvimento e 
motivação. Esta filosofia subjacente assenta na dualidade diálogo/resultado, tendo como 
objetivo promover o desenvolvimento pessoal e profissional, bem como aumentar a 
qualidade dos cuidados de enfermagem. 
A avaliação de desempenho é uma apreciação sistemática do exercício profissional do 
enfermeiro, para determinar/avaliar se este possui conhecimentos, habilidades, atitudes 
e o julgamento necessário e se os utiliza na sua prática; tendo como referenciais:  
O conteúdo funcional da respetiva categoria 
Normas de atuação e critérios previamente definidos 

Propomo-nos a: 

            -Reunir sempre que necessário e se torne pertinente com os enfermeiros 

-realizar reuniões periódicas com fim de definir e avaliar objetivos anuais 
 

h) Potencialização da independência ajustada e qualidade de vida dos utentes 
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O ser humano deve ser considerado pelo enfermeiro na sua totalidade no processo de cuidar e 
educar. A interação entre o doente, família e equipa multidisciplinar é fundamental para a 
efetivação do cuidado por excelência. 

Devem ser utilizadas estratégias, meios e técnicas, adequadas a cada utente de modo 
personalizado e individualizado, promovendo ao máximo a sua independência e 
qualidade de vida. 
 
Propomo-nos a: 
- Adequar estratégias em concordância com a equipa multidisciplinar de modo a 
justar/potencializar a independência e a qualidade de vida dos utentes. 
- Integrar a família no processo de cuidar do utente com o intuito de potenciar a relação 

cuidador/utente; 

Os Coordenadores de Enfermagem 

 

ÁREA DA FISIOTERAPIA 

A Fisioterapia é parte essencial dos sistemas de saúde. O fisioterapeuta pratica a sua atividade 
de forma autónoma ou integrada em equipas multidisciplinares relativamente a outros 
profissionais de saúde, constituindo uma área de atuação específica e relevante no contexto de 
programas e projetos de reabilitação.  

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, e o recondicionamento ao exercício e melhoria da qualidade 
de vida. 

Nestas Unidades o Fisioterapeuta atua junto de utentes com condições músculo esqueléticas, 
neuro-musculares ou cardio-respiratórias, 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.  

Reeducação da marcha, do equilíbrio, melhoria da mobilidade de forma a ganhar ou manter 
independência e redução do risco de quedas.  

 Estabilização da função respiratória 
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 Promoção das 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. 

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 são: 

 Melhorar a capacidade funcional; 

 Facilitar a autonomia e a qualidade de vida, através de estratégias de intervenção 
envolvendo cada pessoa. 

Unidade de Cuidados Paliativos (UCP) 

Em Cuidados Paliativos a Fisioterapia ajuda a melhorar a qualidade de vida, através do alívio da 
dor e promoção do bem-estar. 

 Alívio de sintomas comuns em doenças oncológicas (fraqueza muscular, rigidez, fibrose, 
linfedema, fadiga, insuficiência respiratória, dor) 

 Fisioterapia respiratória facilitando a reeducação da ventilação e prevenindo infeções 
respiratórias;  

 Aconselhamento sobre posicionamento e alívio de pontos de pressão; 
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Através deste Plano de Ação e com as necessidades identificadas pretende-se promover uma melhoria da qualidade dos serviços prestados 
aos utentes da UCCI-FMEJ. 

Plano de Ação de Fisioterapia para 2016 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.º Objetivos Medidas a implementar/ Estratégias Responsabilidade Restrições Sugestões Implementação 

1 

 

Assegurar as 

necessidades das 

várias tipologias. 

 Manter o horário dividido para as três 

tipologias; 

 Definir n.º sessões para cada tipologia: 

- Média: 6x/ semana (Sábado rotativo) 

   - Longa: 2-4x/ semana 

   - Paliativos: 2-3x/semana 

 Fisioterapeutas 

 Departamento 

Financeiro 

 Carga horária das 

fisioterapeutas 

  

Aumentar a carga 

horária das 

Fisioterapeutas 

 

 
A partir de 

Janeiro 2016 

2 

Promover uma melhor 

qualidade na prestação 

de serviços de 

fisioterapia aos utentes 

- Criação de classes de movimento, 

sobretudo com utentes que apresentem 

quadros clínicos semelhantes (ex: AVC, 

amputados, etc.) 

- Desenvolvimento de Jogos 

Tradicionais Adaptados 

 

 Fisioterapeutas 

 TO 

 Animadora 

Sociocultural 

 

 Carga horária das 

fisioterapeutas 

 Questões financeiras 

Aumento do tempo disponível para cada 

utente 
 Departamento 

Financeiro 

Aplicação da Escalas de avaliação (MIF, 

Barthel, EVA, Katz) à entrada e saída do 

utente 

 Fisioterapeutas 

 Fisiatra 

Aplicação de Ionização e Mesoterapia 

para alívio de dor 

 Fisioterapeutas 

 Fisiatra 

Aumento dos materiais de apoio para o 

ginásio/electroterapia e classes de 

movimento 

  

 Departamento 

Financeiro 

Solicitar o apoio de 

empresas para a 

aquisição dos 

materiais (ex: amarsul, 

campanha de tampas 

de plástico campanhas 

nacionais) 
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As Fisioterapeutas 

3 

Promover um 
melhor 

acompanhamento 
ao utente 

Desenvolver reuniões entre a equipa 
de reabilitação mensalmente 

 Equipa de 
Reabilitação 

 Incompatibilidade 
de horários entre os 
profissionais 

 Poucas horas 
atribuidas à Fisiatria 

Agendar as reuniões 
com antecedência de 

forma a garantir a 
presença do maior 

número de 
profissionais e 

familiares. Utilizar os 
quadros existentes no 
ginásio e gabinetes e 
criar um e-mail entre 

os enfermeiros e 
fisioterapeutas de 

forma a existir uma 
melhor comunicação 

entre equipas. 
A partir de 

Janeiro 
2016 

Integração da família no processo de  
Reabilitação em Fisioterapia 

 Fisioterapeutas 

 Familiares 
 Horário dos 

familiares 

Aumentar a comunicação entre os 
diferentes profissionais de saúde 
sobre a situação actual de cada 
utente e evolução funcional do 

mesmo 

 Equipa 
Multidisciplinar 

 Incompatibilidade 
de horários entre os 
profissionais 

 
4 
 

Melhorar os 
conhecimentos e 
as competências 

profissionais entre 
fisioterapeutas e 

os restantes 
profissionais  

Organizar acções de formação 
sobre a prevenção de lesões no 

local de trabalho 

 Fisioterapeutas 
 

 Carga horária das 
fisioterapeutas 

Aumentar a carga 
horária das 

Fisioterapeutas 

5 
Assegurar serviços 
de Fisioterapia à 

comunidade 

Desenvolver sessões Pós-Laboral 
para os funcionários da SCM (ex: 

Pilates Clínico, Sessões de 
Alongamento, etc.)  

  Fisioterapeutas 

  SCMAV 

 Carga horária das 
fisioterapeutas 

 Equipamento 
Adequado 

Aumentar a carga 
horária das 

Fisioterapeutas e 
disponibilizar recursos 

(espaço e horário) 
adequado às 
necessidades. 

Abrir espaço de Ambulatório na UCCI para 
trabalhadores da SCMAV, utentes dos 

lares e comunidade 
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Assistente Social  

O papel do Assistente Social nas Unidades de Cuidados Continuados, foca-se 
essencialmente na facilitação da integração do Utente e seus familiares de modo a que 
tenham orientação para as diligências a tomar em relação aos procedimentos ao nível 
dos cuidados que lhes são irão ser prestados. 

 O Assistente Social focaliza a sua intervenção nas necessidades atuais dos utentes e 
seus familiares e na articulação entre as entidades envolvidas no processo de 
reabilitação do doente, nomeadamente hospitais, entre outras entidades.  

A função do Assistente Social integrado na RNCCI orienta-se em torno de três eixos de 
intervenção: 

1. Acolhimento ao Utente e à sua família com o intuito de apoiar 
psicossocialmente o Utente e seu cuidador, dar a conhecer a Unidade, através 
da visita às instalações da Instituição, informar sobre normas de 
funcionamento de ordem prática, recolhimento de informações pessoais do 
Utente, nomeadamente, a sua situação familiar habitacional e o seu percurso 
de vida, gestão das expectativas quer do Utente, quer da sua família; 
 

2. Realização do Plano Individual do Utente tendo como ênfase a partilha de 
informação clínica e psicossocial do Utente, o esclarecimento sobre 
tratamentos/consultas previstas durante o período de internamento, 
esclarecimento sobre os direitos e deveres do Doente;  
 

3. Planeamento da Alta do Utente com a equipa multidisciplinar, com o Utente e 
com os seus familiares/ cuidadores, identificando as necessidades médicas, de 
enfermagem, nutrição e ao nível da realização das AVD`s que o Utente irá 
necessitar. O planeamento da alta deve ser adequado à realidade económica e 
familiar do utente. Durante todo o processo é fundamental promover a 
responsabilização/envolvimento do cuidador nas diligências para a alta.  

Cabe ao assistente social orientar e informar a família acerca das respostas 
disponíveis na comunidade (Lares, Apoio Domiciliário, Acolhimento, etc) e 
identificar a mais adequada para cada caso.  

A Unidade de Média Duração e Reabilitação Francisco Marques Estaca Júnior – UMDR-
FMEJ está indicada para internamentos de 30 a 90 dias consecutivos, destina-se a 
doentes que dada a frequência e especificidade dos cuidados que necessitam, estes 
não podem ser prestados no seu domicílio.  

Esta Unidade está indicada para utentes que perderam temporariamente a sua 
autonomia e que apresentam potencial de reabilitação. 



 
Santa Casa da Misericórdia de Alhos Vedros 

72 

A UCCI-FMEJ tem capacidade para 30 Utentes referenciados através da Rede Nacional 
de Cuidados Continuados e 4 camas de internamento Particular, que surgiram para dar 
resposta a situações que exijam a continuidade de cuidados.  

A Unidade tem disponíveis cuidados médicos diários, cuidados de enfermagem 
permanentes, Cuidados de fisioterapia, terapia ocupacional e terapia da fala, apoio 
psicossocial, cuidados de higiene e conforto e atividades de animação sociocultural. 

  

Tendo em conta as funções do Técnico de Serviço Social na Unidade de Média 
Duração e reabilitação, propõe-se para 2016: 

 - Acolhimento ao Utente e seus familiares; 

- Atendimento à família /Cuidador; 

- Elaboração do Diagnóstico social do utente; 

- Elaboração do Contrato da Prestação de Serviços;  

- Avaliação inicial e mensal do utente na Plataforma da RNCCI; 

- Acompanhamento psicossocial a doentes e familiares; 

- Informações sobre os direitos e deveres dos Utentes, bem como familiares; 

- Elaboração de requerimentos, nomeadamente: Complemento por dependência, 
pensão social, de invalidez ou velhice, Rendimento Social de Inserção; 

- Reunião com a equipa multidisciplinar quinzenalmente, de modo a identificar com os 
profissionais as necessidades e potencialidades de cada Utente; 

- Elaboração de Pedidos de Prorrogação e Transferências à Equipa Coordenadora Local, 
tendo em conta a continuação de internamento;  

- Contacto com as Equipas de Gestão de Altas com o Intuito de organizar e planear as 
deslocações a hospitais para tratamentos, consultas, entre outras; 

- Orientação à família acerca da tipologia de cuidados que serão necessários canalizar 
após a alta da unidade; 

- Articulação com as Equipas Coordenadoras Locais, Unidades de Internamento, 
Instituições existentes na Comunidade com a finalidade de assegurar a continuidade 
dos Cuidados; 

- Maximizar o número de altas Clínicas. 

A Assistente Social  
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Terapia da Fala 

O Terapeuta da Fala (TF) é um profissional de saúde, que tem um papel preponderante 
na Prevenção, Avaliação, Diagnóstico e Intervenção nas áreas da Comunicação e 
Deglutição. Assim, tem como objetivo a melhoria da qualidade de vida do individuo 
através da criação de estratégias e métodos alternativos de comunicação ou 
alimentação, tendo em vista a funcionalidade, autonomia e realização pessoal.  

A atuação do Terapeuta da Fala, na Comunicação, abrange não só questões 
relacionadas com a fala, mas também com a voz, fluência, linguagem e capacidades de 
leitura e escrita. A perturbação da Deglutição, cujo termo técnico é disfagia, refere-se a 
dificuldades de transportar o alimento desde a boca até ao estômago. 

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, de projetar a voz, 
alterações na qualidade vocal, de nos fazermos entender e até de compreender o que 
nos é dito. 

Perturbações da comunicação 

Na população idosa são comummente encontradas alterações na comunicação, devido 
ao processo natural de envelhecimento, mas, em especial, por condições patológicas.  

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) e a Doença de Parkinson, são exemplos de 
condições patológicas, que podem provocar dificuldades de articulação das palavras, 
de compreensão e de expressão do discurso verbal oral, de ler e de escrever. Posto 
isto o TF, tem um papel de especial importância, não só com o idoso, mas também 
com a família e seus cuidadores, com o objetivo de identificar e a reabilitar a 
perturbação da comunicação e facultar estratégias facilitadores de comunicação aos 
cuidadores do utente. 

Perturbações da Deglutição 

A disfagia pode estar relacionada com o Envelhecimento Patológico (Doenças Neuro 
degenerativas, AVC, entre outros) ou com o Envelhecimento Natural, denominando-se 
de persbifagia.   

Embora o processo de deglutição seja muito rápido e automático, os mecanismos 
inerentes à mesma são complexos. A disfagia pode surgir em uma ou várias fases da 
deglutição (preparatória oral, oral, faríngea e esofágica), ou seja, podem ocorrer 
dificuldades em cheirar, salivar e sentir o sabor do alimento, executar adequadamente 
os movimentos mastigatórios, manipular o alimento dentro da boca, sentir e localizar 
o alimento e transportar o alimento da boca para o esófago. Estas alterações podem 
surgir com alimentos líquidos, sólidos ou pastosos.  
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A partir do momento em que é diagnosticada disfagia, é importante ter em conta uma 
série de consequências que podem advir, como subnutrição, desidratação, isolamento, 
depressão, asfixia, entre outras. Por norma estes utentes requerem atenção 
redobrada, pois os técnicos precisam de se certificar que o utente não correr o risco de 
nenhuma destas complicações.   

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 são dificuldades 
que limitam a interação com familiares, amigos e com a comunidade. Assim, é 
importante reter que a intervenção passa não só pela intervenção direta com o utente 
mas também com familiares e cuidadores para que estes saibam como ajudar e 
facilitar a comunicação entre todos.  

Objetivos para 2016 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; 

 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; 

 Construção do material de intervenção; 

 Atendimento a familiares; 

 Trabalho em equipa com as diversas valências (equipa médica, psicologia, 
fisioterapia, terapia ocupacional, serviço social e enfermagem); 

 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.  

Sessões de grupo de Afasia 

O AVC é a principal causa de afasia, mas esta também pode ter como causas o 
traumatismo crâneo-encefálico (TCE), tumor cerebral entre outras. A afasia é uma 
perturbação da linguagem e afeta essencialmente a comunicação. Surgem questões 
como a perda de autonomia, disfunção familiar, isolamento social, desemprego, 
desequilíbrio emocional, que afetam tanto o utente como a sua família.  
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Têm vindo a ser estudados os métodos de intervenção disponíveis para esta patologia 
e cada vez mais se concorda que as sessões individuais com a pessoa com afasia são 
insuficientes. A terapia em grupo foi identificada como um elemento de intervenção 
eficaz a partir do momento em que promove “(…) trocas afetivas, sociais, linguísticas e 
cognitivas, possibilita conhecimento partilhado e construções conjuntas, favorece o 
exercício da observação, da perceção, da atenção, da memória, do desenvolvimento 
dos processos psíquicos e possibilita o desenvolvimento de atitudes altruístas e 
solidárias” (Santana, 2015).  

Pesquisas mostram que a terapia em grupo com utentes com diferentes graus de 
afasia apresenta vantagens, como por exemplo, interação com os vários membros, 
momentos de comunicação num ambiente natural e partilha de experiências. Tudo 
isto para além de lhes permitir trabalhar as suas dificuldades ao nível da linguagem, 
proporciona ainda momentos de reflexão e de consciencialização em como não estão 
sós. 

Posto isto, objetivo para 2016 a criação de um grupo de afasia. Será necessário 
proceder a uma planificação estruturada das sessões e preparar materiais. Proponho 
que sejam realizadas duas sessões por mês com um mínimo de 3 utentes e máximo 6.  

Comemorações do Dia Europeu da Terapia da Fala  

No dia 06 de Março comemora-se o Dia Europeu da Terapia da Fala. Tendo em conta 
que ainda existem muitos técnicos e utentes que não sabem ao certo qual o papel de 
um Terapeuta da Fala, considero relevante aproveitar esta data para esclarecer acerca 
do seu real papel.  

Assim, mais próximo da data seria importante assinala-la através de uma atividade, a 
pensar na altura, tentando envolver todos os elementos que compõem a UCCI.  

A Terapeuta da Fala 

Terapia Ocupacional  

Terapia Ocupacional o que é? “Avaliação, tratamento e habilitação de indivíduos com 
disfunção física, mental, de desenvolvimento, social e outras, utilizando técnicas 
terapêuticas integradas em atividades selecionadas consoante o objetivo pretendido e 
enquadradas na relação terapeuta/utente; prevenção da incapacidade, através de 
estratégias adequadas com vista a proporcionar ao indivíduo o máximo de 
desempenho e autonomia nas suas funções pessoais, sociais e profissionais e, se 
necessário, o estudo e desenvolvimento das respetivas ajudas técnicas, em ordem a 
contribuir para a melhoria da qualidade de vida.”(Decreto – Lei n.º 564/99, de 21 de 
Dezembro- art. 5º) 

A Terapia Ocupacional ao longo do ano de 2016, pretende atingir objetivos através da 
implementação de diversas atividades que promovam a autonomia e o bem-estar em 
todas as atividades de vida diária e instrumentais aos utentes da UCCI-UMDR. Após a 

http://dre.pt/pdf1sdip/1999/12/295A00/90839100.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/1999/12/295A00/90839100.pdf
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apresentação dos objetivos, segue-se a justificação para os mesmos e as respetivas 
estratégias de implementação. 

Unidade de Média Duração e Reabilitação 

Serão implementadas sessões diárias no período da manhã e no período da tarde aos 
utentes de forma individual/coletiva (sessões de movimento) com critérios de 
intervenção para Terapia Ocupacional, onde irão ser trabalhados vários componentes 
físicos (coordenação motora, destreza manual) e cognitivos (treinos para a memória, 
sessões de reminiscência) para conseguirem realizar de uma forma mais autónoma as 
suas AVD’s e AVDI’s, tais como alimentação, autocuidados, mobilidade, locomoção, 
comunicação e cognição social, para que quando tiverem alta da UMDR possam ter um 
desempenho ocupacional positivo no seu dia-a-dia. As sessões irão ser em contexto de 
sala de intervenção da Terapia Ocupacional e sala de convívio e em contexto de quarto 
para treino das AVD’s onde a TO irá em conjunto com cada utente recorrer a 
estratégias facilitadoras para que os mesmos possam desempenhar determinada 
atividade onde estejam limitados com ou sem recurso a produtos de apoio (ajudas 
técnicas) e dando sempre o reforço positivo, a fim de aumentar o grau de autonomia e 
a motivação. 

UCCI/Geral 

Para prestar um apoio de qualidade aos utentes cabe à UCCI criar condições favoráveis 
para que no 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 (sala de Terapia Ocupacional) dinamizada com diversos materiais e 
produtos de apoio, para que a Terapeuta Ocupacional, consiga diversificar as 
atividades fundamentais para a reabilitação funcional de cada utente, irá aumentar a 
motivação dos utentes para o seu processo de reabilitação bem como o da Terapeuta 
Ocupacional.  

Material de Intervenção da Terapia Ocupacional 

Materiais necessários para as atividades Produtos de apoio 

 Molas de diversas resistências  Esponja de cabo longo para ajuda 
nos banhos 

 Hand Exercise web várias 
resistências 

 Calçadeira de meias 

 Silicones várias resistências  Talheres adaptados 

 Cones de plástico   Cabos engrossados para os 
talheres 

 Plano inclinado  Pinça de cabo longo para 
alcançar objetos. 

A Terapeuta Ocupacional 
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Psicologia Clínica 

O Psicólogo na UCCI 

Os Psicólogos enquanto elementos de uma equipa de saúde, nas diferentes áreas de 
prestação de cuidados, constatam situações de sofrimento, revolta, de carência aos 
mais diversos níveis. A presença de uma doença crónica e/ou incapacitante, com 
sequelas, altera a realidade da pessoa, consequentemente a sua perceção de 
autoestima e bem-estar subjetivo, 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. Nesta tarefa, inclui-se o aprender sobre a doença, tanto quanto necessário e 
desejável, reaprender a viver com as limitações, que ficam após um período de 
reabilitação e são marcas que acompanhá-lo-ão pelo resto da vida ou, fazê-lo aceitar o 
fim da vida com a sensação que o que viveu/experienciou enriqueceu os que estiveram 
à sua volta, bem como a sua vida em si mesma. Que a experiência e as escolhas, não 
podendo alterar-se, foram as possíveis/desejáveis/corretas nos mais diversos 
momentos. Aceitar a vida para morrer em paz, aceitando a própria morte.   

O papel do Psicólogo é, também, passar a sua experiência para outros técnicos de 
saúde. Não se pretende transferir as suas competências nem funções, pretende-se que 
este profissional seja um veículo de informação de como lidar com determinado 
paciente. Atendendo às características e à personalidade de cada indivíduo, bem como 
às tarefas de cada técnico, compete 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. Não se pretende substituir os 
papéis, nem as funções, mas sim, revelar a melhor forma de “chegar” ao doente, bem 
como com estas pistas fazê-lo colaborar mais e melhor, abrindo lacunas em alguns 
mecanismos de defesa. 
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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, mesmo que estes 
tenham de ser observados de acordo com a sua especificidade. Além dessa unidade de 
cuidados, a Psicologia também se propõe 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. 

Assim sendo, se o Psicólogo puder desenvolver em si e nos outros membros da equipa 
multidisciplinar uma atitude de respeito pela pessoa do paciente, pelos seus 
problemas de dor e desconforto, pelas suas necessidades, pela manutenção da 
autonomia, em muito colaborará para buscar uma comunicação honesta e aberta. 
Também as necessidades da família têm peso neste período, principalmente no que se 
refere às diferenças de valores e modos de compreender a doença e a proximidade da 
morte, os objetivos e as expectativas das famílias, as diferenças culturais e entre 
grupos etários. 

Torna-se preponderante, entre Psicólogos, assistentes sociais e demais técnicos, 
atender à necessidade de desenvolver uma rede social estável, sensível, ativa e de 
confiança, que protege a unidade de cuidados das suas próprias dificuldades, atua 
como agente de ajuda e encaminhamento, afeta a pertinência e a rapidez da utilização 
de serviços de saúde e que é, simultaneamente, geradora de qualidade de vida. Nessa 
rede, há uma construção importante, que é aquela advinda das relações de saberes e 
práticas da Psicologia com os demais saberes e práticas da equipa multidisciplinar, em 
benefício da unidade de cuidados paciente-família. 

Deste modo, propõem-se as seguintes ações para o ano 2016, 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 no aplicativo da RNCCI – inicial e mensal, até 
término do internamento; 

1.2 Aplicação e Preenchimento do Instrumento de Avaliação Integrada (IAI) no 
aplicativo da RNCCI; 

1.3 Construção do processo individual do utente; 
1.4 Apoio, Acompanhamento e Aconselhamento Psicológico aos utentes e 

respetivas famílias durante o internamento (de acordo com as necessidades 
sentidas pelo psicólogo e/ou sinalizadas por demais técnicos da UCCI); 

1.5 Sessões de intervenção psicológica e estimulação cognitiva individual e/ou em 
grupo (sempre que se reúnam condições para a sua realização); 
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1.6 Sessões de esclarecimento; 
1.7 Apoio e aconselhamento no âmbito da psicologia a profissionais e técnicos da 

UCCI, relativo aos casos existentes; 
1.8 Reuniões Multidisciplinares; 
1.9 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 no aplicativo da RNCCI – inicial e bimensal, 
até término do internamento; 

2.2 Aplicação e Preenchimento do Instrumento de Avaliação Integrada (IAI) no 
aplicativo da RNCCI; 

2.3 Construção do processo individual do utente; 
2.4 Apoio, Acompanhamento e Aconselhamento Psicológico aos utentes e 

respetivas famílias durante o internamento (de acordo com as necessidades 
sentidas pelo psicólogo e/ou sinalizadas por demais técnicos da UCCI); 

2.5 Sessões de intervenção psicológica e de estimulação cognitiva e/ou em grupo 
(sempre que se reúnam condições para a sua realização); 

2.6 Sessões de esclarecimento; 
2.7 Apoio e aconselhamento no âmbito da psicologia a profissionais e técnicos da 

UCCI, relativo aos casos existentes; 
2.8 Reuniões Multidisciplinares; 
2.9 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 no aplicativo da RNCCI – inicial e quinzenal, 
até término do internamento; 

3.2 Aplicação e Preenchimento do Instrumento de Avaliação Integrada (IAI) no 
aplicativo da RNCCI; 

3.3 Construção do processo individual do utente; 
3.4 Apoio, Acompanhamento e Aconselhamento Psicológico aos utentes e 

respetivas famílias durante o internamento; 
3.5 Apoio e Acompanhamento Psicológico durante o Processo de Luto; 
3.6 Sessões de esclarecimento; 
3.7 Apoio e aconselhamento no âmbito da psicologia a profissionais e técnicos da 

UCCI, relativo aos casos existentes; 
3.8 Reuniões Multidisciplinares. 
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No sentido de dar resposta a questões assinaladas no Relatório de Segurança e Higiene 
do Trabalho (identificação dos perigos, avaliação e controlo dos riscos), realizado pela 
SAGIES e apoiado na Lei n.º 102/2009 de 10 de Setembro, em que foram identificadas 
as probabilidades dos Riscos Psicossociais e a ausência de Avaliação dos mesmos, 
propõem-se a implementação da avaliação e o apoio psicológico aos funcionários da 
UCCI, no sentido de minorar riscos de stress laboral – evitar a Síndrome de Burnout, de 
Depressão e Desmotivação. 

Encontros Intergeracionais: Programa Obrigada/o Avó/ô 

“Viver mais tempo implica envelhecer. Maior longevidade não é um fatalismo ou uma 
ameaça. É uma vitória da humanidade e uma oportunidade de potenciar o património 
imaterial que significa o contributo das pessoas mais velhas.” Fonte: Ano Europeu do 
Envelhecimento Ativo da Solidariedade entre Gerações Programa de Ação 
2012|Portugal (AEEASEG). 

O Programa Obrigada/o Avó/ô surge da intenção de enaltecer as relações e estreitar 
laços entre avós e netos, dentro de um espaço e tempo de partilha intergeracional de 
vivências e saberes.  

Este programa visa salientar a importância da relação entre avós e netos, como sendo 
diferente da existente entre pais e filhos, bem como o contributo destas relações para 
o sentido da vida e o sentimento de bem-estar psicológico dos idosos. Estes encontros 
intergeracionais pretendem reforçar semelhanças respeitando as diferenças, nos 
diferentes momentos da vida, de acordo com as situações que se vão recriando 
durante a nossa existência.  

Desta forma, pretende-se promover sessões mensais mediante atividades dinâmicas, 
que promovam este diálogo intergeracional.   

Formação na área da Psicologia Clínica e da Saúde 

No âmbito da Formação pretende-se, em 2016, desenvolver Ações de Formação na 
área da Psicologia Clínica e da Saúde, de acordo com as necessidades sentidas pelos 
profissionais e, integrando o Programa de Formação da UCCI-FMEJ. Os temas serão 
sujeitos a uma seleção prévia e apresentados aos profissionais, para que possam 
pronunciar-se acerca da pertinência dos mesmos para o serviço.  

As ações, a definir, 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.  

Os planos de formação, respetivos conteúdos e outras considerações necessárias para 
a concretização serão apresentados na altura devida, após desígnio das datas das 
respetivas Ações de Formação, em concordância com a Direção Clínica e Direção 
Técnica. 
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Por último, no âmbito da sensibilização para a Prática da Psicologia sugere-se a 
comemoração de duas datas alusivas a esta área: 

 Dia Internacional das Pessoas Idosas – 01 de Outubro de 2016 
Este dia foi instituído em 1991 pela (ONU) Organização das Nações Unidas e tem como 
objetivo sensibilizar a sociedade para as questões do envelhecimento e a necessidade 
de proteger e cuidar a população mais idosa. 

Assim, pretende-se comemorar esta data, no decorrer do mês de Outubro, 
transmitindo uma mensagem positiva, desenvolvendo e dinamizando atividades com 
os utentes, em colaboração com outros Técnicos da UCCI, e/ou convidados.  

 Dia Mundial da Saúde Mental – 10 de Outubro de 2016 
O Dia Mundial da Saúde Mental é celebrado a 10 de outubro. Este dia visa chamar a 
atenção pública para a questão da saúde mental global, e identificá-la como uma causa 
comum a todos os povos, ultrapassando barreiras nacionais, culturais, políticas ou 
socioeconómicas. 

A Organização Mundial de Saúde considera a saúde mental uma prioridade e defende 
que a questão da saúde mental não é estritamente um problema de saúde. 

Assim, pretende-se assinalar esta data criando uma sessão de esclarecimento/debate, 
com a participação dos técnicos da UCCI e/ou convidados que desejem participar. 
Neste evento pretende-se criar uma dinâmica de interação entre técnicos, utentes e 
famílias – fator preponderante na promoção da saúde mental e física.  

As Psicólogas Clínicas 

ÁREA ANIMAÇÃO 

A necessidade de elaborar um Plano de Ação na Área da Animação tem a ver com 
aquisição de conhecimentos e a necessidade de alterar e melhorar as nossas práticas a 
fim de procurar dar uma resposta mais adequada, visando a melhoria da estadia de 
cada utente neste processo de internamento. 

A área da Animação em 2016 pretende continuar a ser diversificada no sentido de dar 
resposta no individual e no coletivo. 

Os nossos utentes mostram durante este tempo da sua estadia alguns sentimentos de 
depressão, labilidade emocional e inutilidade, pois as suas limitações tornam o seu 
internamento por vezes traumático e hostil, não facilitando a intervenção das terapias 
e da animação. 

A Área da Animação decorre em espaço aberto (salvo raras exceções: atividades 
especificas e orientadas e individuais), encontrando-se disponível às três Tipologias: 
ULDM, UMDR e UCP. 
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Implementa-se estratégias tendo como objetivo dinamizar e estimular as atividades de 
lazer  

“ incluindo”, destruindo estereótipos que possam inibir as ações da própria identidade. 

VERTENTES DA ÁREA DA ANIMAÇÃO 

A Animação consiste em várias vertentes:  

 Vertente - 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 falarem dos seus saberes e reconhecerem os mesmos e as suas memórias. 

 Vertente - Cognitiva: estimula 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; 
 

 Vertente - Física Motora: privilegia-se a atividade física e movimento, 
estimulando os utentes a manifestarem-se fisicamente. Para isso recorremos a 
bolas, garrafas com areia, ringues, panos, etc.. 
Vamos em 2016 continuar a melhorar os Jogos Tradicionais Adaptados para a 
Comunidade mais dependente inserida na nossa Unidade, pretendendo assim a 
aquisição de materiais adequados para completar e melhorar esta atividade. 
 

 Vertente – Expressão Plástica: esta vertente é 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. 

Através desta vertente pretende-se que o utente liberte as suas emoções e 
alguma da sua criatividade, envolvendo-se e mais importante ainda valorizando 
a sua autoestima. 
 

 Vertente – Comunitária: pretende-se desenvolver atividades de diversão, 
convívio, divulgação de conhecimentos e partilha. 
É uma vertente vocacionada para a verdadeira essência da Animação e 
Diversão e entretenimento. 
Visa em 2016: 
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o Festas, Cinema, Exposições, Fotografia, Debates, Exposição dos 
Trabalhos dos utentes, Movimento e Dança; 

o Continuação da implementação do espaço verde na nossa Unidade; 

Todas estas atividades são elaboradas, no sentido de quebrar as rotinas e 
acrescentar o elemento “Novidade”. 

No enriquecimento destes “eventos”, pretende-se reforçar as parcerias da 
SMAV, com as outras instituições: 

o Câmara Municipal da Moita; 
o Juntas de Freguesia do nosso Concelho; 
o  Associações várias a definir; 
o Particulares; 
o Familiares e Amigos. 

Que sejam uma mais-valia para a nossa Unidade. 

Este envolvimento será sempre colocado antecipadamente à consideração da 
Direção da Unidade para posterior validação/aprovação da Mesa 
Administrativa, a fim de se concretizar as ações. 

Plano de Atividades Temáticas para o Ano 2016 

Mês Atividade Temática 

 
 

Janeiro 

 

 Dia dos Reis 

 Dia Mundial do Doente 

 Dia Mundial da Luta do Cancro 

 Festa no Final do Mês 

 
 

Fevereiro 

 

 Comemoração de Carnaval 

 Dia dos Namorados 

 Festa no Final do Mês 

 
 

Março 

 

 Dia da Mulher 

 Dia da Primavera/ Árvore/ Poesia 

 Comemoração da Páscoa 

 Dia Mundial do Teatro 

 Festa no Final do Mês 

 
 

Abril 

 

 Dia das Mentiras 

 Comemoração do 25 Abril 

 Comemoração do Dia Mundial da Dança 

 Festa no Final do Mês 
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Maio 

 

 Dia do Trabalhador 

 Dia da Família 

 Festa no Final do Mês 
 

 
Junho 

 

 

 Dia de Portugal 

 Santos Populares 

 Festa no Final do Mês 

 
Julho 

 

 Festa de Aniversário da UCCI-FMEJ 
 

 
Agosto 

 

 Dia Mundial da Fotografia 

 Festa no Final do Mês 
 

 
Setembro 

 

 Festa no Final do Mês 

 
 

Outubro 
 
 

 
 Mês da Comemoração no âmbito do “ Dia 

Internacional do Idoso” Festa no Final do 
Mês (com Comemoração do Dia das Bruxas “ 
Halloween”) 

 

 
 

Novembro 

 
 

 Dia de São Martinho 

 Festa no Final do Mês 
 

 

 
Dezembro 

 
 
Festa de Natal 
 

Este Plano contempla a solicitação da Animação noutras datas a 
festejar promovidas por outros profissionais da Unidade: 

 Dia do Enfermeiro 

 Dia da Fisioterapia 

 Dia Mundial da Higiene 

 Dia Mundial do Coração 

 Dia do AVCEtc.. 
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A Avaliação das Atividades será realizada após cada sessão, através da imagem 
foto/vídeo disponíveis, para serem visualizados e auscultados pela Comunidade, 
Funcionários e Utentes. 

Todos os Profissionais envolvidos nas Atividades devem pronunciar-se, fazer uma 
Avaliação sobre a atividade realizada e sobre o decorrer da mesma, de modo a refletir 
sobre as alterações a fazer (aspetos positivos e negativos). 

Estas Avaliações serão analisadas pela Direção e discutidas pela Equipa, de modo a 
obter uma resposta cada vez mais satisfatória e proporcionar alterações necessárias, 
melhorar as Atividade, dando uma melhor resposta à Comunidade (Utentes). 

A Animadora Cultural 

       A Diretora Técnica 
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PROJETOS COMUNITÁRIOS 
 BAT 
 ECO-LAR 
 LOJA SOLIDARIA 

 
A pobreza não é um acidente. Assim como a escravatura 
e o Apartheid, a pobreza foi criada pelo homem e pode 
ser removida pelas ações dos seres humanos. 

Nelson Mandela 
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PROJETOS COMUNITÁRIOS (BAT, ECO-LAR e Loja Solidária) 

Concelho da Moita, iniciados em abril de 2015 

 
A solidariedade é o sentimento que melhor 

expressa o respeito pela dignidade humana. 
Franz KafKa 

 

 

BAT, Banco de Ajudas Técnicas 

O aumento da esperança de vida, teve como consequência o acentuado crescimento 
de indivíduos em situação de maior dependência, ou seja, as pessoas vivem mais anos, 
mas em condições de saúde bastante vulneráveis o que origina um aumento do grau 
de dependência. 

É fundamental que as estruturas de apoio existentes na comunidade assumam novas 
respostas para fazer face à realidade atual.  

O Banco de Ajudas Técnicas - BAT da Santa Casa da Misericórdia de Alhos Vedros 
apresenta-se como uma resposta que pretende colmatar as necessidades sentidas 
pelos indivíduos que residam no Concelho da Moita, que estão no seu domicílio em 
situação de dependência temporária ou permanente e que não têm capacidade 
económica para fazer face à compra das referidas Ajudas Técnicas.   

O Banco de Ajudas Técnicas funciona na Loja Solidária, 2ª e 6ª entre as 15h e as 18h, e 
3ª entre as 10h30 e as 13h30.  

Fora deste período é possível agendar uma visita para atendimento, através do 
contacto da loja.  

Cabem ao Técnico de Serviço Social afeto a este Projeto, as seguintes funções: 

 Realizar um atendimento com o Utente e/ou seus cuidadores, onde seja 
sinalizada a situação de dependência e o material pretendido; 

 Elaborar o processo do utente; 

 Inserir o Pedido na Base de dada criada para o efeito; 

 Gerir o material e coordenar a sua limpeza; 

 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. 

Ajudas Técnicas disponíveis: 

 Camas Articuladas; 
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 Colchões Anti escaras; 

 Cadeiras de Rodas; 

 Cadeiras de Banho; 

 Andarilhos; 

 Canadianas; 

 Bengalas. 

Objetivos e Estratégias para 2016: 

 

 

ECO-LAR 

O Eco –Lar é a ação que surgiu em 2005 no âmbito do Projeto Entre nós, do PROGRIDE. 
Tem como objetivo promover a higiene habitacional em domicílios, cujos utentes se 
encontrem em situação de vulnerabilidade física, psicológica, social e habitacional ou 
em domicílios que pelas condições que apresentam, constituem perigo para a saúde 
pública. 

A sustentabilidade deste Projeto é assegurada pela parceria celebrada entre diversas 
entidades do Concelho, como a Santa Casa da Misericórdia de Alhos Vedros, a Câmara 
Municipal da Moita, a Junta de Freguesia de Alhos Vedros, a União de Freguesias da 
Baixa da Banheira e do Vale da Amoreira, a Junta de Freguesia da Moita e a União de 
Freguesias do Gaio-Rosário e Sarilhos Pequenos. 

Os casos que carecem de intervenção do Eco –Lar,  são sinalizados por diversas 
entidades locais e por elementos da Comunidade, posteriormente são avaliados pelo 
Técnico afeto ao Projeto que desenvolve a sua ação em parceria com outras 
instituições ao nível da Comunidade, sobretudo com as equipas de saúde e com o 
Município da Moita (através de ações de  desinfestação e remoção do lixo) de forma a 
que a intervenção não se centre apenas na limpeza, uma vez que as famílias que 
acompanhamos apresentam problemas de diversa ordem. 

Objetivos Estratégias Calendarização 

Promover a sustentabilidade 
do Banco de Ajudas Técnicas  

 

Através do pagamento de 
uma quota mensal, de modo a 
garantir a reparação de 
equipamento; 
 

Mensalmente  

Envolver a comunidade na 
doação de ajudas técnicas  

 

Através de campanha de 
recolha de ajudas técnicas; 
 

Semestralmente  

Promover a responsabilização 
do Utente e seus familiares  

 

Através da sensibilização para 
limpeza e zelo do material  
 

Mensalmente  
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A Equipa operacional do Eco-Lar é constituída por três elementos que desempenham 
as suas funções de segunda a sexta-feira, entre as 08h00 e as 17h00. A intervenção da 
Equipa é feita de forma organizada, tendo em conta as especificidades do agregado em 
que é realizada a intervenção. Esta pode ser pontual, isto é, no seguimento de uma 
outra ação, como desinfestação e/ou remoção de lixo, ou ter um carácter de 
manutenção, ou seja, em situações em que é necessário a continuidade da 
intervenção de modo a que a situação não regrida. 

Desde o momento da sinalização que é feita a sensibilização por parte dos técnicos 
tendo como objetivo o envolvimento dos beneficiários na ação, através da 
consciencialização para a limpeza e na contribuição de materiais para a higienização da 
sua habitação. 

 

 

LOJA SOLIDÁRIA 

A Santa Casa da Misericórdia de Alhos vedros enquanto promotora local de políticas 
de proteção social, desempenha um papel fundamental na elaboração de estratégias 
de desenvolvimento social e na criação de respostas sociais que procuram colmatar as 
necessidades atuais da população. Enquanto entidade promotora do Programa CLDS 
(Contrato Local de Desenvolvimento Social) Moita – Projeto Comunitário Entre Nós, 
criou a Loja Comunitária “Vida.Com”. 

A Loja Comunitária baseia-se nos princípios da solidariedade e partilha, contribuindo 
para a promoção, respeito e integração social dos indivíduos que dela usufruem. Neste 
sentido, esta resposta surge como uma estratégia de desenvolvimento social 
integrado, com o intuito de promover um apoio direcionado à população do Concelho 
da Moita. 

A loja Solidária tem para oferecer aos seus visitantes peças de vestuário, calçado, 
assessórios, têxteis para o lar e mobiliário, disponíveis consoante o volume e a 
tipologia das doações efetuadas. 
O período de abertura ao público é de três dias na semana, nomeadamente, segundas 
e sextas-feiras, entre as 15h00 e as 18h00 e terças-feiras, entre 10h30 e as 13h30. 
A loja é assegurada por voluntárias escalonadas de acordo com os diferentes dias. 
A Loja Social tem como objetivos gerais: 

 Contribuir para a melhoria das condições de vida das famílias, através da 
atribuição e/ou acesso mais facilitado a bens; 

 Assegurar o funcionamento da Loja através de uma bolsa de voluntários; 

 Promover a troca, o aproveitamento e a reutilização dos bens; 

 Fomentar o envolvimento da sociedade civil na responsabilização social. 
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Objetivos e Estratégias para 2016: 

Objetivos Estratégias/Ações Calendarização 

Modernizar e reorganizar o 
interior da Loja Solidária 

Transferência da Loja para um 
novo espaço, central e de 
arquitetura recente 
 

Novembro 2015 a Janeiro 
2016 

Promover a coesão e o 
trabalho desenvolvido pelas 
Voluntárias  
 

 
Momentos de reflexão/convívio 
com a equipa de voluntárias 
(lanche das voluntárias; Visita a 
uma Loja Social exemplo de boas 
práticas) 
 

 
Janeiro 2016  
Maio2016 
Setembro 2016 
Dezembro 2016 

Promover a Igualdade de 
Oportunidades no acesso à 
Loja  

Em parceria com a U. Freguesias 
do Gaio-Rosário e Sarilhos 
Pequenos desenvolver a atividade 
“A Loja Social vai a Sarilhos”- Feira 
Social 
 

Abril 2016  
Julho 2016  
Outubro 2016 
 
 

Consciencializar os diferentes 
públicos para a importância 
de respostas como a Loja 
Social  
 

Realizar ações em parceria com o 
Jardim de Infância “O Varino” 
 

Data a definir  

Criar um Banco de Alimentos 
e produtos de higiene 
 

Através de campanhas pontuais 
de doação de géneros 
alimentares e de produtos de 
higiene pessoal e habitacional 
 

Trimestralmente em data 
a definir 

      A Coordenadora dos Projetos 
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Orçamento Previsional - 2016 

Nota Prévia 

 

O sistema financeiro português tem assentado tradicionalmente em três setores 
fundamentais, o Privado cujo objetivo é o Lucro, o Público (Estado) e o Setor da 
Economia Social tradicionalmente conhecido pelo terceiro setor, com objetivos sociais 
de solidariedade e com uma missão virada para o apoio aos mais desfavorecidos. 

Nunca é demais lembrar que a Santa Casa da Misericórdia de Alhos Vedros enquadra-
se neste terceiro setor. Não é uma entidade público-privada, é uma entidade privada 
cujas receitas têm origem, no apoio público do Estado através de Subsídios ao 
funcionamento e nas comparticipações das famílias e/ou dos Utentes. 

Enquanto entidade do Terceiro Setor tem tido da parte do Setor Público a 
reconsideração do seu papel na sociedade, que se tem ilustrado nos subsídios à 
exploração, bem como nos benefícios fiscais com reduções nos impostos e/ou 
isenções. 

Temos assistido nas últimas décadas que o Setor Público, tem-se vindo cada vez mais a 
desviar de um Estado Social, impondo nas famílias e Instituições do Setor da Economia 
Social esse seu papel. 

Todos nós temos sentido direta ou indiretamente a redução do poder de compra, 
associado ao aumento dos impostos, diretos nos rendimentos (IRS), dos indiretos ao 
consumo (IVA etc.), no aumento das taxas moderadoras na saúde, com os cortes e 
congelamento nas pensões. 

Enquanto famílias somos a população alvo da Santa Casa da Misericórdia de Alhos 
Vedros, na qualidade de pais e avós os interlocutores dos Utentes dos 

Setor

Ecónomi
a Social

(IPSS; 
Misericórdias
; Fundações; 

ONG etc.

Setor 
Público

(Estado)

Setor 
Privado
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Estabelecimentos de Infância, enquanto filhos e netos, ou já na qualidade de avós 
somos os Utentes dos Lares. 

Não obstante privada, a SCMAV tem sentido cada vez mais pressão do Estado, cujo 
distanciamento à sua missão social, se tem feito sentir por um lado, com mão pesada 
no aumento das contribuições, numa tentativa de equiparar ao setor privado, o que 
não é de todo equiparável. Por outro lado, enquanto entidade Tutelar, através da 
Segurança Social e Administração Regional de Saúde, esta tem tido cada vez menos um 
papel orientador e mais de controlo e imposição das suas regras.  

Controlando rácios mínimos e impondo cada vez mais obrigações, nomeadamente: 

 Em Recursos Humanos: 
o Em termos de recursos humanos (rácios), são mínimos que têm sido mantidos 

há quase 20 anos, que em função da realidade da dependência psicomotora 
dos nossos Utentes Idosos está completamente desajustada. Esta realidade que 
nos afeta diretamente na prestação dos serviços em Estrutura Residencial para 
Pessoas Idosas (residentes em Lar), também o é sentida em termos de Serviço 
de Apoio Domiciliário, com pessoas acamadas completamente dependentes.  

o Já na Infância somos confrontados com a “teoria” acima do rácio, quando 
comparados com outros prestadores de serviços em concorrência, que 
funcionam 8h dia ou que funcionando as mesmas 12h diárias com menos 
trabalhadores. 

o As nossas obrigações com os Recursos Humanos vão para além da garantia dos 
salários e os encargos sociais. Passam também, pela Segurança, Higiene e 
Medicina no Trabalho, por assegurar obrigações declarativas junto, da Seg. 
Social, da Autoridade Tributária, por garantir os descontos e comprovativos, 
das imposições judiciais, que infelizmente já afeta 10% dos nossos 
trabalhadores, manter os trabalhadores devidamente segurados em caso de 
acidente de trabalho, promover ações de formação. 

o Face à dimensão dos nossos Recursos Humanos, que representam 63% do valor 
do orçamento e que consome 66% das receitas, pretende-se redefinir políticas 
de recursos humanos de médio e longo prazo, que poderão passar por 
candidaturas a Medidas de Apoio à Contratação do IEFP (atente-se que nem 
sempre viáveis ou sustentáveis no tempo), implementar um plano de Formação 
(que poderá ou não ter encargos), clarificar a definição de funções, adotar 
procedimentos de recrutamento, criar mecanismos de motivação, acolhimento 
e informação da realidade em que se inserem os trabalhadores, proceder à 
avaliação dos riscos e satisfação dos trabalhadores, bem como dos níveis de 
absentismo e rotatividade. 

Restringindo a aplicabilidade de máximos às fórmulas de cálculo, a saber: 

 Nas Mensalidades e Comparticipações: 
o Apoio à Pessoa Idosa: 

 O Compromisso de Cooperação para o Setor Social e Solidário, estabelece 
para o biénio 2015-2016, o valor de 970€ como valor de referência para a 
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resposta social de ERPI, deixando cair os limites máximos de 
comparticipação, ou seja prevê que num Estabelecimento de cariz social 
possam coexistir utentes a pagar 2 mil/3 mil € e outros a pagar 100€ ou até 
usufruir dos serviços de forma totalmente gratuita. Socialmente parece 
“justo”, pagam mais os que podem em prol dos que menos podem, 
importa porém ter plena consciência em primeiro, da realidade económica 
das famílias do nosso Concelho e Concelhos limítrofes e segundo, ter uma 
visão aberta da qualidade dos serviços que prestamos, associada não só 
aos recursos nela aplicados mas também pelo peso de 3 décadas, com 
consequentes efeitos nas estruturas físicas dos edifícios alguns já 
desajustados à realidade dos seus utilizadores. 

 Se em relação a esta resposta social assistimos a uma liberalização, em 
todas as outras continuamos pressionados pela aplicação de Tabelas de 
mensalidades socialmente justas com limitação de máximos ao custo 
médio do Utente. Realça-se a clarificação dos elementos necessários ao 
apuramento do RPC (rendimento per-capita) sendo este o objeto da 
aplicação de percentagens diferenciáveis por escalão. Já por nós praticadas 
nos Estabelecimentos de Infância, a sua abrangência passa a ser 
nitidamente alargada às mensalidades e comparticipações das famílias dos 
Utentes de ERPI, Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário. 

 Conscientes do impacto junto dos Utentes e Famílias, embora se tenha 
solicitado os elementos a todos, a sua aplicação efetivou-se apenas aos 
Utentes admitidos a partir de Junho/15, não se tendo verificado 
atualização das mensalidades já praticadas. Paralelamente ficaram estes 
cálculos à responsabilidade do setor de gestão administrativa do Utente.   

 

o Apoio na Infância: 
 Nesta área continuamos a ser confrontados com Tabelas e Percentagens 

completamente incomportáveis à sustentabilidade dos Estabelecimentos 
de Infância. Clarifica-se que as nossas Tabelas cumprem os 6 Escalões que 
nos impuseram como obrigatórios, sendo revistas normalmente entre 
Maio/Junho para aplicação no ano letivo seguinte e em função da 
atualização da RMMG (Remuneração Mensal Mínima Garantida) tendo 
presente que a Mensalidade Máxima praticada é limitada ao Custo Médio 
por Utente apurado no ano anterior. 

 
 
 

“A fórmula padrão de gestão: 
PLANEAR; 

EXECUTAR; 
FISCALIZAR” 

In The Manager’s Bible, Carl Heyel 
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O Nosso Orçamento 

 
Estes condicionalismos dificultam cada vez mais a elaboração de um Orçamento 
sustentável. Para o ano de 2016, apresentamos um Orçamento justificado, sendo que 
a sua sustentabilidade dependerá da verificação de fatores executáveis. 
 
Destacam-se agora as duas grandes fontes das nossas receitas previsionais: 
 

 Subsídios à exploração 61% das Receitas: 
Previstos que estão os valores unitários em sede de Compromisso de Cooperação, 
representam 61% do Orçamento da Receita. Importa realçar que os mesmos serão 
alvo do controlo de frequências, tendo-se a noção das oscilações na procura nos 
nossos Serviços, embora indesejáveis e não considerados em Orçamento, serão 
espectáveis cortes nos apoios da Segurança Social. Na saúde, realçamos que os valores 
praticados na RNCCI mantêm-se desde 2011, sendo que o aumento Orçamentado está 
associado ao alargamento de 15 para 20 camas na Unidade de Cuidados Paliativos, 
através da adaptação de 5 quartos individuais para duplos.  

 

 Mensalidades 37% das Receitas: 
Embora se tenha perspetivado um aumento médio (0,4%) nas mensalidades 
praticadas, o mesmo deverá ser coerente com a realidade atual das mensalidades 
praticadas e das frequências registadas. Poder-se-ão equacionar outros aumentos mas 
esta será uma discussão que decorrerá nos próximos tempos. 

 Para balancear um Orçamento, se por um lado se procura aumentar a receita, por 
outro tende-se a cortar na despesa. 

 Despesa Controlável: 
Podemos considerar que o que compramos em Matérias e Serviços, só depende de 
nós, e neste sentido é mais controlável. Em termos de execução Orçamental e até o 3º 
Trimestre do corrente ano, as aquisições de Fornecimentos e Serviços Externos 
verificaram um desvio, de 0.2%, sendo de realce nas Matérias-primas, Subsidiárias e de 
Consumo com um de4svio de 3,7%. Representando as duas 29% do total das despesas, 
foi considerado um aumento previsional de 1%. 

Tendo a atividade centralizada na prestação de serviços diretos, é expetável que o 
peso maior na despesa, tenha mais enfoque nos Gastos com Pessoal (63% do total 
previsional das despesas). Esta é a realidade de quem é o segundo maior empregador 
do concelho. Entidade de referência, pelo apoio social, educativo e agora na saúde, 
que presta à comunidade, tem sido e pretende continuar a ser um contributo, ao 
desenvolvimento da economia do Concelho e suas famílias, com a manutenção 
sustentável de postos de trabalho, diretos e indiretos. 

Assim Importa destacar alguns acontecimentos que se farão sentir no Orçamento para 
2016: 
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o Atualização do salário mínimo; 
o Reposição das percentagens do valor/hora nas Horas Extraordinárias (de 

25% para 50% na primeira hora e de 32,75% para 75%) efetivando uma 
subida de 50% nos custos registados; 

o Reposição do correto Pagamento dos Subsídios de Turno, desvio para mais 
22%; 

o Aumento do Quadro de Pessoal, Técnico da UCCI (1 + ½ Psicólogas, 2+ 2 a 
meio tempo Fisioterapeutas, 1 Terapeuta Ocupacional, 1 Enfermeiro), 2 
Guardas Noturnos + substituições em regime de contrato, 1 Trabalhadora 
de Serviços Gerais 10h/semana, 1 Assistente Administrativa de reforço ao 
setor administrativo de gestão de pessoal; 

o Serão mantidas as candidaturas atuais com o IEFP perspetivando-se mais 
duas, embora consideradas em despesa com Pessoal apenas afetarão os 
resultados previsionais em 20% do seu custo total;  

o Atualização da TSU, para o ano de 2016 será fixada em 22% (+ 0,4%). 
Contrariamente ao que é “publicitado”, a compensação do reajuste desta 
atualização juntamente com os acordos fica muito aquém do desejável, 
vejamos, 0.4% do valor mensal dos acordos sem cortes de frequências 
corresponde a 6.900€, em doze meses teremos 82.800€ reembolsáveis, já 
um aumento de 0,4% sobre as Remunerações do Pessoal de 3.560 mil 
euros ao ano (valores de 2015) imputará um acréscimo nos Encargos 
Sociais de mais 142 mil euros. Para não falar que obrigatoriamente já 
contribuímos com 0,1% dos nossos acordos para o Fundo de 
Reestruturação Social, que ainda não tem diploma próprio previsto desde 
2013; 

 

 Despesa dependente de Terceiros: 

Nos Juros dos Empréstimos foi possível renegociar o spread do Empréstimo da UCCI. A 
manterem-se as Taxas de referência em níveis baixos, permitir-nos-á manter os valores 
registados até setembro. 

Uma “administração voluntária de empresa” com, 360 trabalhadores, 780 Utentes, 6 
Estabelecimentos (4 em funcionamento de 24h sobre 24h) e com uma frota circulante 
de 17 viaturas, tem de estar suportada por uma gerência cada vez mais rigorosa. 

Ao nível administrativo pretende-se continuar a contribuir para uma gestão 
controlada, organizada, informada e ciente das suas obrigações e limitações, 
designadamente: 

o A nível Contabilístico assegurar informação atempada (no mínimo trimestral) 
da execução orçamental, contribuindo para medidas corretivas necessárias, 
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; 
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o A nível de Gestão Administrativa do processo dos Utentes, manter os 
processos devidamente atualizados, assegurar faturação atempada e de 
acordo com as diretrizes da Mesa administrativa, criando mecanismos de 
alerta em caso de falha de informação necessária; 

o A nível de Gestão de Aprovisionamentos/Economato, procurar manter ao 
mês informação atualizada na gestão de stocks, adotando métodos de 
controlo e inventariação precisos em articulação com as responsáveis dos 
vários Estabelecimentos, controlar os valores unitários das aquisições 
mantendo atualizada listagem de dois a três fornecedores por área; 

o A nível de Gestão de Património assegurar, em articulação com a equipa de 
Polivalentes, Eletricista e as responsáveis dos vários Estabelecimentos, 
medidas preventivas para manutenção e conservação dos edifícios e 
equipamentos minimizando os efeitos das medidas corretivas que serão 
necessárias em função do desgaste dos mesmos, priorizando as várias 
necessidades; 

o A nível de Gestão de Viaturas promover, a elaboração e execução de um 
Regulamento de Gestão de Frota, a manutenção das viaturas dos vários 
serviços, a criação de métodos e mapas de controlo de custos/km, a 
efetivação de esforços para o impulso da “Galp Frota”; 

o A nível de Gestão de Tesouraria e Finanças assegurar informação atualizada 
e atempada sobre contas correntes e saldos de, Empréstimos e Leasings, 
Fornecedores e Utentes, assegurar mensalmente listagens de dívidas de 
Utentes e das medidas adotadas para a respetiva cobrança, criar 
mecanismos de alerta para o incumprimento de Ordens de Serviço na gestão 
interna de verbas; 

o A nível de Atendimento, promover atitudes proactivas no contato direto e 
telefónico com os vários interlocutores, contribuindo para a boa imagem da 
Instituição; 

o A nível de Secretariado, a par com a Direção de Serviços Administrativos 
manter informado o Órgão de Gestão, assegurar atempadamente circuitos 
de divulgação, organização e arquivo da informação bem como dos registos 
oficiais. 

Em conclusão o Orçamento que agora se coloca à apreciação, é um Orçamento que se 
pretende realista em função da atualidade e que promova a reflexão conjunta de 
curto, médio e longo prazo. 

A Diretora de Serviços Administrativos e Financeiros 
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Telefone

IPSS 212 099 740

secretariado_geral@scmav.org.pt

Identificação do Equipamento Resposta Social

N.º Utentes 

Previsto

LAR PEDRO RODRIGUES COSTA LAR 60

LAR PEDRO RODRIGUES COSTA CENTRO DIA 30

LAR PEDRO RODRIGUES COSTA APOIO DOMICILIÁRIO 50

LAR ABRIGO DO TEJO LAR 60

LAR ABRIGO DO TEJO CENTRO DIA 25

LAR ABRIGO DO TEJO APOIO DOMICILIÁRIO 50

LAR SÃO JOSÉ OPERÁRIO LAR 60

LAR SÃO JOSÉ OPERÁRIO CENTRO DIA 20

LAR SÃO JOSÉ OPERÁRIO APOIO DOMICILIÁRIO 20

CRECHE/J. INFÂNCIA "O CHARLOT" CRECHE 50

CRECHE/J. INFÂNCIA "O CHARLOT" P. ESCOLAR 75

CRECHE/J. INFÂNCIA "O CHARLOT" A.T.L. C/ALIM. 50

CRECHE/J. INFÂNCIA "O VARINO" CRECHE 35

CRECHE/J. INFÂNCIA "O VARINO" P. ESCOLAR 75

CRECHE/J. INFÂNCIA "O VARINO" A.T.L. C/ALIM. 40

UCCI-FRANCISCO MARQUES ESTACA UCCI-PALIATIVOS 20

UCCI-FRANCISCO MARQUES ESTACA UCCI-MÉDIA DURAÇÃO E REABILITAÇÃO 30

UCCI-FRANCISCO MARQUES ESTACA UCCI-LONGA DURAÇÃO E MANUTENÇÃO 30

ECO-LAR 33

Fernando Alves Fernandes Gaio

fernandogaio@netcabo.pt 964 040 725

1.º Orçamento anual 

Revisão Orçamental
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VENDAS -  €                                  

SERVIÇOS PRESTADOS 2.523.758,49 €                

Mensalidades/Matriculas de utentes 2.510.033,60 €                

Quotizações e Jóias 5.158,00 €                        

Serviços Secundários 49.493,79 €                      

Descontos Abatimentos 40.926,89 €-                      

SUBSIDIOS À EXPLORAÇÃO 4.174.662,04 €                

Subsídio do Estado e outras entidades oficiais 4.174.662,04 €                

ISS,IP - Centro Distrital 2.416.246,73 €                

Autarquias 55.366,76 €                      

I.E.F.P. 25.567,56 €                      

ARSLVT 1.634.547,09 €                

7515 -  €                                  

7516 42.933,89 €                      

Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas 782.580,21 €                   

Mercadorias -  €                                  

Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 782.580,21 €                   

Fornecimentos e serviços externos 1.257.807,39 €                

Subcontratos -  €                                  

Serviços especializados 526.798,26 €                   

Trabalhos especializados 119.037,56 €                   

Publidade e propaganda 1.285,20 €                        

Honorários 238.988,83 €                   

Conservacao e Reparação 130.919,97 €                   

Outros 36.566,70 €                      

Materiais 43.029,24 €                      

Ferr. e Utensílios Desg. Rápido 7.635,56 €                        

Livros e Documentação Técnica 235,63 €                            

Material de Escritorio 17.814,14 €                      

artigos para oferta 1.963,98 €                        

material higiene, conforto e limpeza 355,68 €                            

Outros 15.024,26 €                      

Energia e fluidos 342.010,65 €                   

Electricidade 195.307,84 €                   

Combustíveis 31.739,14 €                      

Água 23.185,29 €                      

Outros Fluídos/Gás Butano e Propano 91.778,38 €                      

Deslocações, estadas e transportes 3.345,31 €                        

Deslocacoes e Estadas 2.973,95 €                        

Transportes de Pessoal 70,36 €                              

Outros 300,99 €                            

Serviços diversos 342.623,93 €                   

Rendas e Alugueres 16.284,12 €                      

Comunicação 36.608,59 €                      

Seguros 13.777,76 €                      

Contencioso e Notariado 367,37 €                            

Limpeza, higiene e conforto 140.539,12 €                   

Outros serviços 135.046,97 €                   

Gastos com pessoal 4.459.942,79 €                

Verbas p/ Representação/ orgãos sociais -  €                                  

Remunerações do pessoal 3.560.115,47 €                

Indemnizações 7.425,80 €                        

Encargos sobre remunerações 812.043,05 €                   

Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais 30.915,03 €                      

Outros gastos com o pessoal 49.443,44 €                      

Outros rendimentos e ganhos 161.902,11 €                   

Outros gastos e perdas 32.141,27 €                      

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 327.850,99 €                   

Gastos/reversões de depreciação e de amortização 355.200,53 €                   

Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões) -  €                                  

Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 27.349,54 €-                      

Juros e rendimentos similares obtidos -  €                                  

Juros e gastos similares suportados 228.367,51 €                   

Resultado antes de impostos 255.717,05 €-                   

Imposto sobre rendimento do período -  €                                  

Resultado liquido do período 255.717,05 €-                   

 Orçamento Ano 2016RENDIMENTOS E GASTOS


