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Nota Introdutória 

 

Caros Associados e Irmãos, 

A Mesa Administrativa vem nos termos da alínea e) do nº 1 do Artº 27º do Compromisso, apresentar o 

Relatório de Atividades e Contas do Exercício de 2015.  

Os documentos ora apresentados retratam com fidelidade a atividade e as contas do ano em causa, não 

tendo podido ser apresentados até 31 de março, conforme define a alínea b) do nº 2 do Artº 22 do mesmo 

Compromisso, em face do incêndio que atingiu a nossa sede e destruiu todos os dados existentes em 

suporte informático. Assim foi necessário proceder à reposição de todos os dados dos serviços 

administrativos através dos documentos escritos existentes e passíveis de leitura. Não podemos assim 

deixar de referir o empenho de todos os trabalhadores, quer dos serviços administrativos quer de outros  

serviços que tornaram possível neste espaço de tempo, adaptar as instalações disponibilizadas pela 

Câmara Municipal da Moita para uma “nova sede” e recuperar todos os elementos necessários à 

continuidade da atividade da Santa Casa.  

Neste primeiro ano de mandato do quadriénio 2015/2018, demos continuidade com as ações que vinham 

a ser desenvolvidas com especial incidência no âmbito da modernização e melhoria dos serviços que 

prestamos, introduzindo novas metas e reforçando algumas das parcerias já existentes.  

Desta forma queremos, apesar dos resultados negativos, cujas razões espelhadas nas demonstrações de 

resultados, têm na sua essência a situação económica e social das populações que abrangemos e da 

manutenção dos valores dos acordos de cooperação existentes há mais de 20 anos e totalmente 

desadequados, às realidades dos dias de hoje, deixar um agradecimento aos nossos trabalhadores, ás 

autarquias do Município da Moita, aos nossos fornecedores e a todas as entidades que connosco 

colaboram. 

 

       A Mesa Administrativa 
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É imperativo sermos iguais sempre que a diferença nos inferioriza. É imperativo 

sermos diferentes, sempre que a igualdade nos descaracteriza. 

Boaventura de Sousa Santos  

 

A frase de Boaventura de Sousa Santos, escolhida como mote para espelho da ação desenvolvida em 2015 pela 

Santa Casa da Misericórdia de Alhos Vedros, através dos seus estabelecimentos de apoio às crianças e às pessoas 

idosas, remete-nos para as questões da identidade. A luta para nos afirmarmos simultaneamente como 

diferentes, pela positiva e pela qualidade dos serviços prestados relativamente a outros, e como iguais,  aos olhos 

dos melhores. A necessidade identitária de assumirmos o paradoxo da manutenção da tradição, pelo peso da 

história e do fazer, ao mesmo tempo que construímos os alicerces da modernidade, sem deixarmos de ser 

humanistas, é hoje a nossa demanda. 

Como pano de fundo, um cenário com parcos recursos, quer para a realidade atual, quer para um horizonte a 

curto e a médio prazo, o que nos coloca questões muito complexas relativamente à prestação de serviços.  

Relativamente às respostas sociais no âmbito das pessoas idosas, verificou-se um agravamento do que já vinha 

a ser uma tendência: a procura quase exclusiva dos nossos serviços por utentes dependentes, grandes 

dependentes e ou em diversos níveis de demência ou forte comprometimento da saúde mental. Esta  e outras 

situações idênticas, provocaram um estudo denominado PreSaMe, no qual participámos e que envolveu a Rede 

Social tendo este sido enquadrado pelo Instituto Politécnico de Setúbal e sobre o qual obteremos conclusões 

em 2016.  

Esta nova realidade, com perspetivas de agravamento futuro, tem-nos colocado questões difíceis, 

nomeadamente sobre a estrutura física dos edifícios, (pensados e desenhados para pessoas autónomas e 

lúcidas), sobre os ratios de pessoal e a qualificação dos mesmos, bem como a necessidade de recursos de outras 

áreas. 

Assim sendo, voltamos ao essencial: aferição e melhoria dos procedimentos (como fazer melhor). Nos SAD, 

(Serviços de Apoio Domiciliário), houve todo um trabalho de equipa, de onde resultou uma reorganização e 

enriquecimento do processo de utente, restabelecendo normas para os referidos serviços dos três 

estabelecimentos. Foram igualmente construídos procedimentos sobre o fornecimento de refeições para o SAD 

e definida uma metodologia para a gestão de reclamações. Foram também elaborados documentos de apoio 

para o processo de utente, tais como a identificação da situação social e a programação de cuidados e serviços, 

bem como o Manual de Acolhimento para as ajudantes Familiares. Uma dinâmica idêntica será extensível às 

ERPI (Estruturas Residenciais para Pessoas idosas) e Centros de Dia.  

Quanto aos estabelecimentos de apoio à infância, a experiência de construção e aplicação do mesmo projeto 

educativo ao Charlot e ao Varino, tem-se mostrado importante. Assim, UMA CASA MÃE (2014-2017) nas suas 

diferentes dimensões, aprofundadas em cada um dos três anos; Uma Casa Mãe… com história (2014/2015); 

Uma Casa Mãe… com Missão (2015/2016); Uma Casa Mãe… com Valores (2016/2017), continua a afirmar-se 

como uma experiência a prosseguir, uma vez que, (ainda que com algumas fragilidades) tende a aproximar-se 

de um projeto institucional que harmoniza práticas, mas que, essencialmente se vai definindo como um ideário. 

Uma Casa mãe…Com História, marcou 2015, com o peso da história da Santa Casa da Misericórdia de Alhos 

Vedros. Crianças e famílias receberam assim e através da diversidade dos projetos pedagógicos, “um banho” de 
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Misericórdia. A fundação, o ambiente de época, as figuras mais relevantes de então, os factos… tudo a partir de 

ativadores, conjugados entre ambas as creches e que partiam da presença da rainha D. Leonor e da 

interpretação de um quadro de Pieter Bruegel de 1560. 

Os estabelecimentos de apoio à infância, nas suas respostas sociais de creche, Jardim-de- infância e CATL, 

mostraram-nos assim, como a educação pré-escolar pode ser rigorosa, do ponto de vista dos conteúdos das 

aprendizagens e ao mesmo tempo profundamente lúdica, vivendo a festa como um bem em si mesmo e 

facultando às crianças e suas famílias, momentos de grande bem-estar e de aprimoramento de relações afetivas 

verdadeiramente privilegiadas.  

Foram reformulados os Regulamentos Internos das 15 respostas sociais bem como os Contratos de Prestação 

de Serviços, segundo as orientações da União das Misericórdias Portuguesas.  

Iniciaram-se os trabalhos para o lançamento de um novo número da revista Porto de Abrigo e para um sítio na 

Net e dinamizadas reuniões diversas de enquadramento ás equipas para garantir o ajustamento necessário à 

organização dos serviços. 

2015, reforçou uma vez mais, os laços que temos com a comunidade. Atividades diversas, partilhadas com as 

autarquias, nossas parceiras, em projetos como Movimento Sénior, Vivências, Para lá da Moita, Feira de projetos 

educativos… Com a CERCIMB, apoiámos e integrámos crianças com necessidades educativas especiais… Com a 

RUMO, escolas secundárias, profissionais e de ensino superior, participámos na formação e partilhámos saberes. 

Com diversas coletividades cooperámos em momentos culturais e recreativos. Caminhámos pelo coração, 

multiplicámo-nos em inúmeras atividades e mostrámos à comunidade, por ocasião da Festa de Alhos Vedros, as 

diversas realizações de utentes dos Lares, numa exposição intitulada “Memórias tecidas… em outras cozeduras”. 

A razão de ser da nossa intervenção, os utentes, logo as suas famílias. Em 2015, temos registadas nos nossos 

livros para o efeito, cerca de 7517 visitantes. Este é um número muito significativo e embora a distribuição das 

visitas seja irregular (naturalmente há utentes muito visitados e outros simplesmente não o são) o número fala 

por si. Temos uma forte presença da família nos nossos estabelecimentos, um grande gosto que assim seja e 

assumimos a responsabilidade do que isso significa.  

Para a grande equipa que todos os dias labora no terreno, ficam os agradecimentos face ao esforço, à 

persistência, ao trabalho e à entrega. 

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 

 

 

O ano letivo 2014/2015 pautou-se por ser para este estabelecimento de infância, um ano em que as 

exigências foram muitas, as condicionantes também, mas que em termos de afirmação e 

cumprimentos de objetivos foi bastante mais satisfatório. As dificuldades económico-sociais e as 

sensações de insatisfação, foram minimizadas, pela crença de que poderíamos contribuir pa ra a 

felicidade de um “espirito” de “corpo” que queremos ter e ver fortalecido.  

O Charlot tem manifestado um estar positivo e assertivo da comunidade escolar e tenta sair para o 

mundo mais imponente e interventivo. Pequenas coisas, pequenos nadas, mas são passos para uma 

mudança de atitude que se deseja sólida. Queremos Ser e manter o desejo de diferença na igualdade 

do mundo. Queremos ter a consciência que o que desenvolvemos junto das nossas crianças visa 

contribuir para um futuro melhor. 

 

Aquisições Obras e requalificações 

Durante o ano em referência, tivemos algumas complicações próprias de um espaço físico que já tem 

peso pela idade e que por isso, necessita de grande manutenção. Tivemos uma rutura na canalização 

da casa de banho da Creche que conduziu à sua total remodelação, o que por um lado melhorou o 

espaço por outro trouxe-nos algumas dificuldades na organização interna por força de se ter uma 

obra a decorrer no normal funcionamento do estabelecimento. Esclarecidos os trabalhadores e as 

famílias, conseguimos conduzir a nossa casa por bom caminho. Conseguiu-se criar um espaço para a 

lavagem e desinfeção de bacios e demais materiais, assim como definir um espaço para arrumos de 

rouparia, tão necessário.  

Por necessidade encerrou-se também o fundo do corredor do jardim de Infância para criar uma sala 

para as AEC de apoio ao estudo, de inglês e yoga assim como uma alternativa ao CATL nas horas de 

maior afluxo de crianças. Esta obra foi concretizada com verba angariada pelos trabalhadores e com 

a mão-de-obra gratuita de um benfeitor. 
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O encerramento do telheiro do Charlot foi uma realidade no presente ano, e visou criar um espaço 

que servisse a comunidade educativa como uma alternativa aos dias em que estamos impossibilitados 

de ir à rua.  

Houve uma infiltração de água no telhado do corredor da creche da sala do Catl, que foi sanada 

através da colocação de tela no telhado exterior. Quanto ao 1º berçário, montaram-se as portas e 

aduelas de branco para que o estabelecimento recuperasse um melhor aspeto e adquiriram-se 

tecidos para cortinados. 

 

Estágios 

Temos tentado ao longo dos tempos contribuir para a qualificação de quadros através da presença 

de estagiários dos diferentes cursos das diversas escolas que os solicitam. 

A formação pode e deve desempenhar um papel preponderante na vida do formando pois, elevará 

certamente os seus saberes e complementará as suas práticas. 

O estágio alarga a possibilidades de saber estar numa equipa, de estabelecer relações de trabalho e 

de cooperação, aprender e ensinar. Na busca da partilha, cada estagiário conta com a experiencia dos 

formadores que encontra dentro do estabelecimento, ao mesmo tempo que deverá ser uma lufada 

de ar fresco e de novidade para este. 

Contribuir para a aprendizagem do outro é sem dúvida o engrandecimento de uma dialética que se 

pretende de trocas mutuas a todos os níveis. 

Durante este ano letivo, contámos com a presença de duas estagiárias do curso de profissional de 

Técnico de apoio psicossocial, da Escola Secundária da Moita, correspondente a 300h. 

Uma formanda da RUMO, do curso de cozinha, que desempenhou a sua atividade na copa do nosso 

estabelecimento, iniciou a sua atividade, primeiro por 4 meses, tendo a mesma sido alargada até ao 

ano letivo seguinte. 

Uma formanda do Curso profissional de técnico de apoio á infância da Escola Alfredo da silva que se 

desenrolou entre 8 junho até 17 de julho 2015. 

Uma formanda do curso de Técnico de apoio á infância, da Escola Secundária de Stº André – Barreiro, 

realizou o estágio durante cerca de 300h. 

Pese embora o fato da comunidade educativa, muitas vezes se sentir invadida por gente nova, certo 

é que por vezes encontramos nestes percursos gente afirmada, bem formada, com muita vontade e 

com muito boas competências para se tornar um bom profissional junto desta gente pequena. 

Sabemos que em alguns casos aguçámos o desejo de ir mais além e noutros o fim de um caminho 

que não parece ser o eleito. É importante que o nosso contributo possa ser a nível do 

desenvolvimento de melhores pessoas e melhores profissionais, de forma a, 
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 que estes percebam que a educação é um caminho doce, com algumas amarguras, mas que o que 

mais conta é a satisfação de colaborar para o crescimento do outro. 

 

Resumos da Avaliação dos projetos pedagógicos 

 

“Quanto mais nos elevamos, menores parecemos aos olhos daqueles 

que não sabem voar.” 

Nietzsche 

 

 

 

Resposta Social de Creche 

Resumo da avaliação do projeto pedagógico  ”Uma História de Amor”  

Sala 1º Berçário 

 Os objetivos definidos, para a sala do 1º berçário foram: promover o desenvolvimento das capacidades 

de comunicação, das capacidades de autorregulação e facilitar a aquisição da autonomia.  Estes são os 

princípios de trabalho para esta sala, a par do bem-estar físico, afetivo e social das crianças admitidas. 

Um atendimento o mais individualizado possível, dentro de um contexto afetivo, assertivo e correto à 

luz do modelo de ação utilizado na nossa creche, fez com que os objetivos fossem atingidos.  

Temos no entanto, de reorganizar os contatos entre os pais e a responsável de sala, para que se 

possam identificar e discutir os perfis de desenvolvimento, mais atempadamente. 

 

A Educadora de Infância responsável da Sala 

 

 

 

Resumo da avaliação do projeto pedagógico ”Uma História de Encantar” 

Sala 2ºBerçário 

Este projeto “Uma História de encantar” foi direcionado para dar resposta às particularidades e necessidades 

deste grupo de crianças entre os 12 e os 24 meses de idade, assumindo como principal objetivo: Promover o 

Desenvolvimento sensório-motor. 
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Tendo como orientação pedagógica o Modelo de Emmi Pickler, urge considerar que em função deste modelo 

procurou-se ir ao encontro das necessidades e interesses da criança, respeitando os ritmos e as individualidades 

próprias de cada uma delas. 

Os momentos de rotina proporcionaram a construção de um vínculo entre a criança e o adulto, sendo 

simultaneamente uma vivência de prazer, onde a sequência temporal dos acontecimentos do dia foi verbalizada 

com as crianças. Foi importante a alternância de atividades para a estabilidade do grupo 

 Foi importante também, para o grupo, usufruir e experienciar materiais do espaço exterior da Instituição, 

incluindo o denominado grupo do duro, mole e vegetal.  

Relativamente aos objetivos propostos por este projeto, consideramos que, no geral, foram atingidos, uma vez 

que o grupo de crianças demonstra um bom desenvolvimento da linguagem oral, das capacidades psico-

motoras, sensoriais e de maturação emocional psíquica e muscular.  

Para alcançar estes objetivos, foi importante proporcionar às crianças um ambiente harmonioso, estável  e 

afetivo que correspondesse às necessidades de desenvolvimento. Oferecendo estímulos e possibilidades de 

exploração livre ou acompanhada, proporcionámos verdadeiras aprendizagens, criando oportunidades  

para uma evolução progressiva e global, , através  de experiencias educacionais pertinentes.  

A Educadora de Infância responsável da sala 

 

Resumo: “Uma história: um Passo aqui, outro acolá” 

Sala dos Golfinhos 

Este resumo pretende refletir de forma global, o trabalho pedagógico desenvolvido ao longo do 

ano letivo. Para a realização da mesma, baseámo-nos nos objetivos do projeto e nas atividades 

realizadas para o cumprimento dos mesmos.  

A primeira infância é o período onde a criança desenvolve as primeiras aquisições, sendo estas de 

extrema importância. Foi neste sentido que decorreu o Projeto Pedagógico, no sentido da formação 

do Ser e no desenvolvimento bio-pisco-social da criança.  

Procurámos concretizar sempre os objetivos e as atividades com base na metodologia utlizada na sala, 

o modelo Emmi Pickler.  

Foi notório o desenvolvimento do grupo a todos os níveis, desenvolvimento esse reforçado através das 

variadas atividades que lhes foram apresentadas ao longo do ano. 

A Educadora de Infância responsável da sala 
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Resumo do projeto pedagógico: “Uma história de afetos” 

Sala dos Esquilos 

A metodologia utilizada ao longo da concretização do projeto da sala dos esquilos “Uma história de 

afetos” passou pela observação, registos, investimento nas relações/interações, partilhas, 

reflexões/avaliações, sempre na tentativa de atingir os objetivos pré-definidos. 

Procurámos que a prática e os projetos que iam surgindo da interação com as crianças se fossem 

sucedendo e entrecruzando, e que longe de serem contraditórios, fossem uma garantia do resultado, 

entre uma situação existente e uma situação desejada. 

Procurámos também que a sequencialidade e a intencionalidade dada às ações desenvolvidas, no 

espaço da sala e no exterior, colmatassem algumas dificuldades observadas e outras que foram 

surgindo. 

Á medida que fomos desenvolvendo a nossa prática, foi-se tornando necessário reinventar os meios, 

renovar estratégias, e rever os objetivos. Este ato de “avaliar o processo e os efeitos, implica tomar 

consciência da ação, para adequar o processo educativo às neces sidades das crianças e do grupo à 

sua evolução”. 

in Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar. 

Procurámos finalmente, através de uma avaliação contínua, equacionar a funcionalidade e eficácia 

de modo a fazer os possíveis reajustamentos, de acordo com as necessidades inerentes ao grupo de 

crianças. 

A Educadora Responsável pela sala 

 

 

 

 

Resposta Social de Pré-escolar 

Resumo projeto pedagógico “Uma história de faz-de-conta” 

Sala dos Traquinas (3/4 anos) 

 “Uma história de faz-de-conta” projeto da sala dos traquinas   baseou-se no projeto educativo de 

estabelecimento: “UMA CASA MÃE…” que tem como objetivo: aumentar o conhecimento das crianças 

acerca da identidade da SCMAV e dar a conhecer à maioria das famílias e comunidade a história da 

mesma.  

 Este projeto, foi pensado para satisfazer as necessidades do grupo, tendo como base as Orientações 

Curriculares e o modelo da Escola Ativa. O objetivo deste projeto foi: desenvolver a espontaneidade, a 

liberdade de expressão e a capacidade criadora, tendo como propos tas de trabalho, proporcionar 
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experiências e atividades lúdicas diversificadas; utilizando como estratégia a facilitação do jogo 

simbólico. 

A personagem da rainha D. Leonor foi um ativador amplamente explorado nas suas diversas facetas: a 

vida, a obra e a missão, entre outras. Foi um projeto mágico, com brincadeiras, com cavaleiros, rainhas 

e princesas, onde as crianças viveram intensamente estas personagens e deram largas à sua 

imaginação.  

Este grupo de crianças enfrentou com sucesso o desafio que tiveram ao longo do ano, descobrindo e 

conquistando o seu novo espaço o jardim-de-infância. O nosso papel foi importante neste percurso, 

pois ajudou a criar um clima de afetividade, de segurança e tranquilidade que motivou as crianças para 

a ação. Foi possível criar no jardim-de-infância um espaço onde as crianças se sentissem felizes, 

ajudando-as a conhecer-se e a aceitar-se como são, fortalecendo a sua autoestima. Foi um ano de 

muitas experiências, aprendizagens, , conquistas e de novas aquisições.  

 

A Educadora de Infância responsável pela sala 

 

 

 

Resumo do projeto pedagógico: “Uma história com histórias” 

 Sala dos Pandas (4/5 anos) 

 

Este teve como base o Projeto Educativo 2014-17, a constituição da Misericórdia de Alhos Vedros, 

nomeadamente a vida e obra da Rainha D. Leonor. 

Tinha como objetivo principal que as crianças alcançassem a capacidade de serem resilientes e 

atingissem as metas propostas para o ingresso no ensino básico (nomeadamente: coordenação oculo-

manual, orientação espacial, lateralidade definida, posicionamento correto da escrita no papel). Para 

tal, foram planeadas e realizadas diversas atividades, que abrangiam as diferentes áreas de conteúdo 

previstas para o ensino pré-escolar. Recorremos assim a algumas estratégias do modelo da escola 

ativa, bem como a alguns instrumentos da escola moderna. 

Trabalhamos de forma muito próxima com as famílias, divulgando a nossa ação e envolvendo-as no 

trabalho desenvolvido. 

No final do ano letivo, as crianças tinham atingido a maioria dos objetivos propostos.  

 

A Educadora de Infância responsável pela sala  
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Resposta Social de CATL 

Resumo do projeto pedagógico: “Uma história com Animação” 

Sala do CATL 

 

O CATL responde às necessidades das crianças e das famílias. Tendo em conta o fato de que houve um 

alargamento dos horários e de atividades de enriquecimento curricular nas escolas do ensino básico 

de 1º ciclo, o CATL viu o seu campo de intervenção ocupado com a resposta que deverá dar em função 

das requisições das famílias. 

Transtornos internos tanto ao nível de pessoal como de logística faz com que a forma de trabalhar 

neste espaço tenha de ser continuadamente reformulada. Sentimos que por vezes damos mais 

resposta às propostas da escola básica em detrimento do nosso próprio projeto pedagógico, no 

entanto as famílias percebem que não é completamente fiável deixar os seus educandos entregues às 

propostas de enriquecimento curricular, porque se apresentam de uma forma frágil e por vezes sem 

conteúdo. Assim, a aposta da equipa passa por fazer uma apresentação do que é um CATL, com 

conteúdos e propostas programáticas aprazíveis e de promoção do Ser e da importância que as 

mesmas têm no desenvolvimento das crianças. A confiança, a solidariedade, o sentido de pertença, faz 

jus a um espírito que certamente constituirá uma memória futura. 

Apesar das dificuldades sentidas pela entrada e saída constante de crianças, promoveu-se um 

ambiente de colaboração e participação construído a pensar nas realizações pessoais de cada uma 

delas. 

As famílias foram colaborantes e até mesmo envolvidas a fazer parte integrante do projeto que se 

delineou para os educandos. O respeito e a preservação do espaço individual, constituiu-se num corpo 

uno e não fragmentado. 

A equipa do CATL atingiu os objetivos a que se propôs pela forma de trabalho que elencou, tendo 

sempre uma planificação e atividades que visavam a satisfação dos intervenientes com a consecutiva 

apresentação da Casa Mãe. Julgamos ter contribuído de forma positiva para se colocar o Charlot no 

patamar que ele merece. 

A Educadora de Infância responsável pela sala 

 

Avaliação do plano de atividades 

“Todos nós sabemos alguma coisa.  

Todos nós ignoramos alguma coisa.  

Por isso aprendemos sempre” 

Paulo Freire 
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O prazer de um profissional é ser bem-sucedido no que faz... 

Este ano poderemos dizer que foi um ano muito bom, quer pelo que se fez, quer pelo modo como se 

fez e sobretudo porque o resultado foi muito positivo para todas as partes. Falando assim, parece 

que não tivemos dissabores, e não! mas contingências, sempre!  

Mas… saber contornar e continuar unidos focados num objetivo comum, foi o mote para o ano. A 

organização e planeamento, foi contributivo para um trabalho profícuo. Saber como, e ter ideias 

claras de como fazer, impôs à equipa uma motivação e esforço que visavam atingir os objetivos pelos 

quais lutámos, inicialmente. Assim e porque trabalhamos com anos letivos, poderemos dividir o ano 

em duas partes: 

De Setembro a Dezembro: 

- Foi primordial que a equipa tivesse iniciado muito cedo a decisão de como fazer, para dar resposta 

ao projeto educativo e assim proceder à elaboração dos projetos pedagógicos e do plano de ação, de 

forma a mostrar e dignificar a Nossa Casa Mãe: Santa Casa de Misericórdia de Alhos Vedros.  

Iniciámos o percurso com a festa de Aniversário do Charlot, (12 dias após a reabertura de férias), que 

se pautou pela simplicidade mas que marcou o  início da nossa exposição pública, dando o primeiro 

mote para contar a História da Nossa Fundação. Uma festa pequena com animação de rua, pinturas 

de rosto com uma animadora convidada, insufláveis, dança, bolo de aniversário decorado como 

“deve de ser” com a rainha D. Leonor, assim como o pelourinho de Alhos Vedros e as obras de 

Misericórdia. Digamos que, para além de a festa ser positiva e alegre, proporcionou um momento de 

convívio entre as crianças, a equipa e os familiares e amigos, que fazem questão de estar sempre 

presentes. 

Foi o motor de arranque para um ano de muito bom e sólido trabalho. 

 

Em outubro, a par da conclusão dos projetos pedagógicos e com a construção dos processos 

individuais de utente, das reuniões para apresentação dos referidos projetos pedagógicos e do plano 

de atividades: 

 Fomos ver a peça, “um tesouro tamanho do Mundo” no tetro Tivoli, em Lisboa, peça que se 

enquadrava nos objetivos que tínhamos como primordiais atingir. 

 Tivemos a Noite do Pijama, onde os 4/ 5 anos e CATL foram passar “uma noite no Paço da 

Rainha D. Leonor”. A noite pautou-se pelo diagnóstico desenvolvido pela rainha onde foi 

exposto a fundação destas casas, os princípios orientadores para as mesmas e a razão que 

conduziu ao seu aparecimento. A rainha depois predispôs-se a falar com “a gente deste novo 

mundo” onde veio a descobrir instrumentos interessantes e novidades que no seu tempo não 

existiam. Assistimos a um pequeno espetáculo de luz e magia com o “nosso” Bobo de serviço 
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e posteriormente houve o Baile Real, onde todos puderam dar largas à sua alegria. No final da 

noite, estava preparada uma pequena ceia para os convivas e a seguir o repouso dos justos. 

Correu com a participação da quase totalidade das crianças das três salas, assim como do 

pessoal a elas afeto. O balanço foi positivo e a manifestação de alegria e tranquilidade foi o 

objetivo, aquando da planificação da atividade. 

 A festa da castanha de seu título “Magusto Real” foi  realizada a 7 novembro com a presença 

das famílias, crianças, os nossos trabalhadores e alguns dos nossos professores das atividades 

extracurriculares. Todo o pessoal veio vestido “à época” incluindo toda a envolvência do 

magusto. Foram servidas refeições, bebidas e doçarias várias (contributo direto das famílias), 

houve animação com o professor Diogo Correia, dança com o Professor Luis Pascoeiro, e 

Zumba  com a professora Sónia Cruz. A animação musical foi feita com o DJ Markus, um amigo 

de quem nos temos socorrido, com uma boa seleção musical. O balanço foi positivo pois os 

objetivos foram amplamente atingidos e a satisfação dos intervenientes foi notória. Este tipo 

de atividade costuma servir para aliar o convívio entre a comunidade educativa e a angariação 

de fundos, que permite posteriormente a aquisição de materiais que se considera em falta no 

estabelecimento. 

  Iniciamos o mês de Dezembro com a ida ao Carregado ver a peça no gelo “O quebra -nozes”. 

Foi um momento mágico pois a ambiência era diferente do que as crianças estão habituadas 

a ver. A utilização da pista de gelo e da modalidade que lhe está inerente, fizeram valer a pena 

a participação neste espetáculo. Os atores interagiram com as crianças presentes, falaram 

sobre a peça, tiveram o feed-back imediato das mesmas e fizemos fotos para mais tarde 

recordar. 

 

De janeiro a junho: 

 O Lanche do dia de Reis, convívio com as famílias e os meninos, o contributo de elementos do 

Moto Clube da Moita que se “vestiram de reis Magos” para procederem à entrega das 

lembranças, tendo as crianças aguardado pela sua chegada na rua e recebendo-os com grande 

pompa e circunstancia. Estes momentos estabelecem vínculo com as tradições e serviram 

também para encerrar o ciclo das festas de natal. A aceitação por parte das famílias foi 

positiva. 

 O desfile de carnaval das escolas da freguesia decorreu com grande animação e teve a 

participação de todas as crianças do nosso estabelecimento excetuando o 1º berçário e os 

meninos do CATL que tal como habitualmente desfilam com as escolas básicas de 1º ciclo 

onde estão integrados. Desfilaram connosco familiares que se disponibilizaram para tal,  

engrossando assim a nossa presença no evento. No retorno do desfile visitámos os nossos 

idosos do lar Pedro Rodrigues Costa o que de alguma forma ajuda a sensibilizar as crianças 

para a problemática dos idosos e por outro, tentámos animar os que não se podem deslocar 

para ver o evento na avenida. 
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 Realizámos também pela 1ª vez um concerto para bebés com a participação massiva dos 

encarregados de educação e das crianças das salas do 1º, 2º berçário da sala mista, animado 

pelo professor Diogo Correia. O momento foi único, com o objetivo amplamente atingido com 

as famílias sentindo o trabalho, o esforço e o impacto que a atividade tem nas conquistas da 

criança tão pequena. Atenção, concentração e interesse foi a resposta que os bebés deram 

neste evento criado para si. 

 A feira de projetos educativos teve a participação dos grupos de crianças, e a dinamização de 

um atelier de teatro, pelos técnicos dos estabelecimentos de infância da SCMAV, com a peça 

de teatro ”D. Leonor a rainha das Misericórdias”. Contava a his tória da fundação das 

Misericórdias, com uma abordagem simples, mas significativa sobre o contributo destas casas 

para a sociedade. A feira é sempre um ponto de encontro da comunidade educativa, onde 

grandes e pequenos entrecruzam saberes e formas de estar. 

 A participação na feira Medieval de Alhos Vedros, foi um ponto muito alto do ano letivo. Num 

ambiente Medieval, fizemos renascer a época por onde divagamos durante todo o ano, 

fazendo sonhar crianças e adultos, ao voltarem atrás no tempo. Tornaram-se reais as histórias 

e os acontecimentos que as crianças foram vivendo durante o ano. De uma forma muito real, 

deu-se significado ao passado com tudo o que ele envolve. A nossa presença dignificou a 

SCMAV, assim como a própria feira Medieval, que pela 1ª vez teve uma participação direta e 

significativa de quase duzentas crianças trajadas a rigor e à época. Mais uma vez fez-se sentir 

a presença dos encarregados de educação e dos familiares em pes o, bem como dos 

trabalhadores. Desejamos que as crianças possam assim, ir dando importância à história do 

nosso povo e da nossa Vila.  

 À luz do projeto traçado para o presente ano, fez-se a habitual feira de encerramento do ano 

letivo em modo de ambiente medieval, onde desde as indumentárias, à cerimónia dos 

finalistas do pré-escolar e CATL, os cardápios e as vendas foram beber num contexto de um 

passado que tentámos ir revivendo em cada dia do ano letivo. Assim e com a colaboração 

direta dos encarregados de educação e família a feira foi mais um momento de grande 

convívio e amizade entre todos os intervenientes, liderada pela boa disposição e alegria. 

 O mês de Julho pautou-se pela frequência das tão esperadas piscinas de Montemor, o que faz 

as delícias das crianças que tem a hipótese de poder participar. A alegria e as interações com 

o meio são do melhor que pode acontecer em qualquer situação projetada para as crianças. 

São grandes as aprendizagens, em modo descontraído e com muita alegria e entusiasmo. É 

uma atividade que, pela distância, pelo valor que as famílias têm de pagar e pelo número de 

horas despendidas, cria sempre algumas dificuldades na decisão das famílias, mas têm sido 

exatamente os próprios pais a desbloquear a preocupação e a validar a importância deste 

momento para os meninos. Na equipa técnica, continuamos a acreditar que este é um 

momento a manter pela validade que tem junto das crianças que a frequentam, constituindo 

para nós uma mágoa que todos, mas todos, não possam ter a oportunidade de a vivenciar. 

Para os trabalhadores é uma atividade cansativa, exigente, mas que promove a nossa 

capacidade de fazer pelo Ser de outros que nos cuidarão num futuro. 
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Se tivéssemos de atribuir uma nota a este ano letivo, diríamos que foi um ano muito bom, dinâmico, 

bem planificado, amplamente direcionado para a estrutura montada na instituição e que houve 

capacidade por parte da comunidade educativa para estabelecer atividades e estratégias conducente 

ao alcance dos objetivos a que nos propusemos. Foi um ano pleno de interação com o outro 

estabelecimento de infância e com os lares residentes de cada uma das freguesias e com a comunidade 

em geral. Se elevar o nome da SCMAV era o principal objetivo julgamos ter conseguido, apesar das 

contrariedades com que somos muitas vezes confrontados durante o ano letivo. Julgamos assim, es tar 

no bom caminho, tendo a noção que sempre existe muito por fazer… 

 

BA CHARLOT, ATIVIDADES DE RELEVO, 2015 

 

 “Charlot”12 Setembro 2014 

Aniversário Charlot 

A 12 setembro demos o “pontapé” de saída 

para o ano letivo. Simplicidade, animação e 

alegria, foi assim a comemoração do 

aniversário do Charlot! 

 

 

Magusto Real 

Pretexto para o convívio de famílias, 

crianças e trabalhadores! 

A propósito de uma tradição portuguesa 

juntámo-nos para uma noite de diversão, 

aliada á angariação de alguns fundos! 

Animação a cargo do D.J Markus e do 

professor da atividade extracurricular de 

dança. 

 

Noite do Pijama 

A 31 de outubro, fizemos mais uma edição 

da noite do pijama. Viemos passar uma 

noite na escola, afirmando as nossas 

capacidades de autonomia e resiliência. 

 

 

 

 

 

Festa Natal 

 A 19 dezembro comemorou-se o Natal no 

condado do Charlot com “A Rainha D. 

Leonor e as Artes”, no Atlético Clube 

Banheirense. 
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Contámos com a participação das famílias e 

de todas as crianças das valências do 

estabelecimento. Momentos singelos de 

todos para todos. 

Desfile Pais Natal 

O desfile dos pais Natal, tem como objetivo 

sensibilizar as crianças a festejar sem 

prendas. É um momento trabalhado dentro 

de portas, transformando- se em 

mensagens objetivas sobre como sentimos 

o Natal. 

 

Desfile de carnaval 

13 fevereiro 2015 

Integrados no Desfile das escolas da 

freguesia de Alhos Vedros, participámos 

com as nossas damas da corte e os nossos 

mui nobres guerreiros, abrindo e dando 

assim mais uma vez visibilidade á época que 

trabalhámos por força do projeto 

educativo. 

 

 

 

Feira Medieval de Alhos Vedros 

Através da associação Alius Vetus e com a 

sua colaboração, participámos no desfile 

medieval no 1º dia da feira. As crianças e os 

adultos vestiram-se á época e integraram 

completamente o espirito da mesma. Foi 

um momento que agradou a todos os que 

tiveram a honra de poder participar. 

 

1º Concerto p/ bebés 

9 maio 2015 

Dividiu-se em 3 fases este pequeno 

concerto: Abertura, Cacofonia, finalização; 

Tivemos a participação maciça das crianças 

das salas de creche. 

Foi um objetivo concretizado que ganhou 

pernas para continuar! 
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Peddy papper – 

Dia do PAI 

“Uma História de Tavernas” 

21 março 2015 

Uma dinâmica de pais com os seus 

educandos sobre a gastronomia, hábitos e 

história de Alhos Vedros da época de 1500. 

 

 

 

 

Piscinas 

Decorreram entre 30 de junho e 17 julho 

2015; As piscinas são um momento de 

grande interação num ambiente 

privilegiado, tranquilo repleto de 

brincadeiras entre gente grande e gente 

miúda. 

Faz as delícias de todos… 

 

 

A DIRETORA PEDAGÓGICA 

CRECHE, JARDIM DE INFÂNCIA E CATL, O VARINO, 

Moita, inaugurado em 01/06/1982 

 

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 

Iniciámos em Setembro de 2014 um novo Projeto Educativo para o triénio 2014/2017, que  se intitula “Uma Casa 

Mãe…”. 

Para o segundo ano da sua execução e para o ano letivo 2014/2015 trabalhámos a história, daí que o subtítulo 

do mesmo fosse “Uma Casa Mãe… com História. Esta abordagem permitiu um novo empenho em descobrir o 

passado, para melhor desenhar o futuro. 

Este Projeto Educativo surge da necessidade de elevar e dar a conhecer a Santa Casa da Misericórdia de Alhos 

Vedros através das suas respostas sociais e das pessoas que constituem a sua equipa de trabalho dos dois 

estabelecimentos de infância. 

A equipa de trabalho orienta a sua ação pelos Valores de Responsabilidade Social, Humanismo e Valorização do 

Ser Humano, Preservação Ambiental, Cidadania, Criatividade, Solidariedade, Cooperação e Pioneirismo na 

Prestação de Serviços. 

Assim desenvolvemos atitudes centradas nas crianças e no seu desenvolvimento integral.  
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Investimos no conhecimento como um bem em si mesmo e na cultura de excelência técnica e humanista do 

cuidar, assegurando os melhores níveis de resultados no atendimento às crianças. 

Investimos numa cultura interna de multidisciplinariedade que acreditamos, possa conduzir a um bom 

relacionamento no trabalho, o que produzirá bons resultados no desempenho global (in projeto educativo 

2014/2017, página 10). 

Os ativadores anunciados foram: 

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

 Na área do Conto “Uma história sobre Uma Casa Mãe… elaborada pela equipa técnica dos 

estabelecimentos; 

A partir das formas de exploração dos ativadores enunciados: 

 Criámos um ambiente do estabelecimento e salas relacionado com a época da fundação da Casa Mãe; 

 Criámos uma história sobre a D. Leonor e Frei Miguel Contreiras, os fundadores das Santas Casas e foi 

apresentada em teatro para a comunidade educativa na Feira de Projetos Educativos na Moita; 

 Promovemos um jogo de pistas/caça ao tesouro que levaram as crianças do Varino e do Charlot à 

descoberta da História da Sta. Casa da Misericórdia de Alhos Vedros; 

 Promovemos um desfile histórico na Feira de Projetos Educativos na Moita e partici pámos num segundo 

desfile organizado pela feira medieval em Alhos Vedros; 

 Utilizámos músicas de época, celtas, de embalar e outras; 

 Explorámos a nível da literatura infantil, os livros previstos no projeto. 

 

A dinâmica de trabalho existente centrou-se nas seguintes palavras-chave: 

 A Autonomia 

 A Criatividade  

 As Expressões 

 A Afetividade 

 A Identidade (o Eu e o Outro) 

 A Socialização (a Família, os Amigos e a Escola) 

 A Cidadania 

 A Liberdade 

 Os Direitos Humanos 
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Esta dinâmica exige uma direção pedagógica que aposte na animação e na negociação. A Autonomia surgiu 

como princípio e fim do processo educativo, através da livre escolha dos objetivos e meios de trabalho, bem 

como da autodisciplina progressiva, necessária à sua prossecução.  

Podemos sintetizar afirmando que é a própria criança que, à medida que se relaciona com o Outro e com o 

Meio, adquire consciência de si própria, passando progressivamente, do Saber Fazer ao Saber Ser. 

  

Síntese de Avaliação dos Projetos Pedagógicos 

“Opondo-se à metáfora da educação transmissiva, da fria rigidez de muros e paredes, da visão da educação 

como ação complexa e colaborativa, em que a intencionalidade dos diversos atores, transformam os interesses 

infantis em esforço reflexivo, em um processo colaborativo de aprendizagens mediante a ampliação de 

experiências, conforme defendem pedagogias de participação. Tais processos, quando assentes em ações 

lúdicas, concebidos como um fluxo, gerador de envolvimento e concentração, acompanhados de registo e 

documentação, geram atos educativos que interligam contextos: da família à escola, de crianças entre si, e da 

criança com o adulto, e garantem a participação dos protagonistas como crianças, pais, educadores e 

comunidade para uma educação de qualidade”  

Oliveira Formosinho, 2008, Coleção aprender em Companhia pela Direção 

Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular, do Ministério de Educação em 

2009. 

Resposta social de Creche 

Resumo do projeto pedagógico “Uma história de Abraços” 

Sala do 1º Berçário 

“A função de avaliar tem hoje um lugar preponderante em qualquer operação de planeamento sistemático e 

nos mais diversos domínios. 

Compreende-se, facilmente porquê. Num plano modesto ou de grande dimensão, a curto ou a longo prazo, 

visam-se sempre metas ou objetivos que importa atingir.” 

Avaliação da Aprendizagem, página 5, Lucie Carrilho Ribeiro, Texto Editora, 1993.  

 

O Modelo de Emmi Pickler é uma referência na resposta social de Creche e os quatro princípios que o mesmo 

apresenta estiveram contemplados na vida quotidiana do grupo.  

 

A avaliação temporal, apresentada com o grupo de crianças, com as famílias e com a equipa, centrou-se 

fortemente na flexibilidade dos horários, cuidadosamente adaptados de acordo com as necessidades das 

famílias. 

 

A avaliação individual realizada com cada família, em Junho para apresentação e reflexão do perfil individual de 

desenvolvimento da criança foi positiva. Avaliámos o percurso da criança, o seu desenvolvimento motor, pessoal 
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e social, linguístico, intelectual bem como a personalidade em construção da criança. Os pais apresentaram 

questões diversas e contaram episódios da sua vida quotidiana em família. Estes encontros permitem um 

enquadramento teórico e definir estratégias para intervir junto de cada criança, quer na escola, quer em casa, 

permitindo uma troca de informações e confidências que intensificam a relação já existente entre educadora e 

famílias. 

 

Consideramos de toda a pertinência ouvir as opiniões dos colaboradores e perceber quais as expetativas 

existentes, de forma a conhecer e respeitar cada elemento da equipa envolvida no processo educativo da 

instituição para poder potenciar a sua ação. 

A Educadora de Infância responsável da sala 

Resumo do projeto pedagógico “Uma História Passo a Passo” 

Sala do 2º Berçário 

 “…Reconhecemos que o poder para aprender reside na criança, o que justifica o foco nas práticas de 

aprendizagem através da ação. Quando aceitamos que a aprendizagem vem de dentro, atingimos um balanço 

crítico na educação das crianças. O papel do adulto é apoiar e guiar as crianças através das aventuras e das 

experiências que integram a aprendizagem pela ação…” 

David P. Weikart, 1995 

Uma história Passo a Passo foi sendo construída ao longo do ano, respeitando o ritmo individual de cada criança 

e de cada família pois cada uma tem o seu tempo, o seu espaço e a sua história. 

Temos tido sempre em conta os quatro princípios de Emmi Pickler (que estão previstos no Projeto Educativo) e 

por conseguinte a aplicação deste modelo à nossa realidade de Creche: 

 Valor da Autonomia, através do seu desenvolvimento livre da motricidade, jogo e atividade autónoma; 

 Valor da relação afetiva, privilegiada, através dos cuidados diários; 

 Valor da estabilidade e continuidade dos cuidados; 

 Ter consciência de si mesmo e do outro, através do respeito,  promovendo a iniciativa da criança na sua 

vida quotidiana; 

As reuniões individuais para apresentação e discussão do perfil individual de cada criança mostraram a 

satisfação das famílias pelo trabalho realizado pela equipa que aceitou as sugestões e orientações da Educadora 

responsável pela sala.  

As atividades previstas no plano anual de atividades foram todas realizadas, sendo que a avaliação destas foi 

realizada em equipa técnica, com a equipa de auxiliares e com cada família.  

A Educadora de Infância responsável da sala 

Resumo do projeto pedagógico “Uma História entre Casas” 

Sala Transição 
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Ao longo do ano letivo procurámos que no cruzamento entre a história da casa-família e da casa-escola, a criança 

crescesse e reescrevesse a sua história, se descobrisse  e fosse construindo a sua identidade. Procurámos dar a 

conhecer o nascimento das Misericórdias realçando a história da nossa Casa, visando sempre que, sendo a casa 

o local onde me sinto bem, o local que conheço, também o VARINO se tornasse na Casa Mãe para estas crianças. 

 

Atentas às diversas e diferentes manifestações das crianças, procurámos ir ao encontro dos seus interesses e 

satisfação de necessidades, valorizando as suas conquistas. 

Procurámos dar-lhes por um lado segurança e confiança, e por outro, proporcionar-lhes jogos e brincadeiras, 

com diferentes possibilidades de movimento, para que se conhecessem a si próprias, percebessem necessidades 

e intenções dos outros e aprendessem a reagir em diferentes situações. Procurámos essencialmente que Pais e 

crianças se sentissem seguros nesta que é também a sua CASA MÃE.  

                                                                        A Educadora de Infância responsável da sala 

Resposta Social de Pré-escolar 

Resumo do projeto pedagógico “ A história de mim e de ti” 

Sala dos 3 anos 

Com a realização deste projeto pretendemos que o grupo de crianças se tornassem pequenos cidadãos ativos 

na sociedade, dotando-os de ferramentas que lhes permitiriam tornar-se autónomos, responsáveis, críticos e 

solidários, capazes de construir um mundo melhor. 

É um projeto que serviu para unir os nossos utentes, famílias e comunidade tornando-se assim uma mais-valia 

num ensino que se pretende de qualidade. 

Para se conseguir atingir os objetivos pretendidos, foi de extrema importância o trabalho realizado com os 

ativadores definidos para este ano letivo, no projeto educativo: a história da rainha D. Leonor e a ilustração de 

Pieter Bruegel “jogos infantis”. 

A Educadora de Infância responsável da Sala 

Resumo do projeto pedagógico “Uma história às avessas” 

Sala dos 4 anos 

“Uma História às Avessas” partiu dos ativadores: a Rainha D. Leonor e “Jogos Infantis” pintura de Pieter Bruegel 

(1560) e uma vez trabalhados, conseguimos ajudar as crianças, através do recuar no tempo, a conhecer e saber 

um pouco mais sobre a nossa Casa Mãe, a Misericórdia, bem como da importância que esta tem junto dos 

familiares, crianças e comunidade, permitindo às crianças uma maior perceção da história e da época, através 

de diferentes formas de expressão. 

Alargámos os nossos conhecimentos, o nosso vocabulário através das poesias, rimas e histórias que fizemos e 

das lengalengas que aprendemos. 

Realizámos um percurso cheio de experiências, imaginação e fantasia, nunca esquecendo a arte, contribuindo 

para o desenvolvimento global das crianças, que, acreditamos, se tornaram mais resilientes, mais centradas, 

capazes de resolver os seus problemas, tornando-se mais criativas. 
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A Educadora de Infância responsável da Sala 

 

 

 

Resumo do projeto pedagógico “ Uma nova história” 

Sala dos 5 anos 

Uma Nova História enquadrada pelos ativadores: o conto Uma Casa Mãe e a pintura de Pieter Bruegel Jogos 

Infantis de 1560, conseguimos recuar no tempo e relembrar jogos, canções e saber um pouco mais sobre a nossa 

Casa Mãe, a Misericórdia, e perceber o quanto é importante para as famílias e crianças que a frequentam e que 

já por a nossa porta entrou. 

Alargámos os nossos conhecimentos e percorremos um caminho preparando as crianças para a entrada no 1º 

ciclo, onde, esperamos ter conseguido que o grupo se torne mais expressivo, criativo e mais resiliente.  

A Educadora de Infância responsável da sala 

Resposta Social de CATL 

Resumo do projeto pedagógico “Uma História com Vida” 

Sala do CATL 

O projeto deste ano “Uma história com vida” foi realizado com o objetivo de promover crianças, mais centradas, 

mais autónomas, capazes de tomar decisões e mais expressivas.  

Usámos estratégias e atividades em conformidade com o projeto educativo elaborado este ano, para um 

período de três anos e com os ativadores definidos. 

As atividades específicas do projeto foram realizadas quase na totalidade e as que não se realizaram, foram 

substituídas por outras. 

Quanto aos adultos da sala, foi um ano que resultou pelo esforço pessoal, tendo em conta que durante todo o 

ano houve ausências para apoiar outras salas. 

Em relação à equipa técnica, houve um afastamento da minha parte pois nem sempre consegui estar presente 

nas reuniões devido ao horário do CATL, pois o grande grupo de crianças está presente a partir das 16h, horário 

este que coincide com o início das reuniões técnicas. 

                A Educadora de Infância, responsável  da sala 

Calendário de Reuniões 

O calendário apresentado no plano de atividades, quer das reuniões com a DSAU, reuniões técnicas, com o 

grupo de Auxiliares, com os Pais, com os Parceiros e outras, foi respeitado e organizado mediante as datas 

previstas. 

Formação 
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As Formações foram escolhidas em função das necessidades pessoais e laborais e em tempo de acordo com as 

disponibilidades laborais e não laborais do pessoal docente e não docente, desenvolvidas por entidades 

exteriores à Santa Casa da Misericórdia de Alhos Vedros: 

ESTÁGIOS 

1. O Instituto Politécnico de Setúbal a 12 e 16/Janeiro/2015 solicitou 3 estágios do 1º ano do Curso de 

Terapia da Fala da Escola Superior de Saúde, por forma, a que, as estudantes desenvolvessem um 

trabalho para a unidade curricular de Metodologias de Investigação I, com duas crianças de 5 anos. O 

estágio foi concedido e concretizado com sucesso; 

2. A 14/01/2015 a Educadora Estagiária do IEFP terminou o seu estágio na sala do 2º Berçário; 

3. O ISPA (Instituto Superior de Psicologia Aplicada) em Fevereiro de 2015 solicitou que quatro estagiárias 

do 2º ano do Mestrado Integrado em Psicologia realizassem um trabalho sobre Inteligência pré-

operatória com crianças dos 5, 6 e 7 anos; 

4.  A RUMO, Cooperativa de Solidariedade Social, solicitou que uma jovem desenvolvesse estágio no sector 

da cozinha e refeitório a partir de 27 de Janeiro até 30 de Junho de 2015, no entanto a jovem 

interrompeu o estágio, por razões pessoais a 13 de Março; Uma segunda jovem iniciou um estágio de 

Assistente Familiar e de apoio à comunidade a 31 de Março até 16 de Junho de 2015; Um jovem iniciou 

um estágio de Ajudante de Refeitório e Copa no dia 23 de Julho e terminou a 31 de Julho de 2015;  

5.  A Escola Secundária da Moita pediu estágio para duas alunas do Curso Profissional de Técnico de Apoio 

Psicossocial em contexto de trabalho nas salas da Pré (5 anos) e do CATL, durante seis semanas, de 18 

Maio à primeira semana de Julho de 2015; 

 

Passeios e Atividades Realizados 

Todas as atividades previstas em plano de ação para 2015 foram executadas exceto a atividade de 24 de Março, 

que consistia em desenvolver jogos tradicionais no Parque da Moita com uma técnica da C. M. Moita. Esta 

atividade foi cancelada por razões climatéricas, o que levou ao seu adiamento para o dia 24 de Abril. Situação 

idêntica levou ao cancelamento definitivo da mesma.  

Janeiro: 

Dia 6 – Teatro dinamizado pelas Educadoras “A chegada dos Reis Magos ao Varino”;  

Dia 6 - Lanche de Reis para utentes e famílias; 

Dia 7 – Participação no teatro “A Corcunda de Notre Dame” oferecido pela Junta de Freguesia da Moita;  

Dia 16 – Os grupos dos 3 e 4 anos foram ao Teatro Tivoli em Lisboa assistir à peça “1 Tesouro do Tamanho do 
Mundo” 

Dia 22 – O grupo da Pré (5 anos) visitou o Moinho da Maré em Alhos Vedros para ver a exposição “Alhos Vedros 
no séc. XVI”; 

Dia 22 – Duas atrizes do teatro “O Bando” visitaram-nos e ofereceram o DVD da peça “Ir e Vir”, onde os grupos 
da Pré e CATL participaram em Junho de 2014; 

Dias 29 e 30 – Mercado de Trocas e Usados no Varino em colaboração com o CLDS; 
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Fevereiro: 

Dias 2 e 3 – Mercado de Trocas e Usados no Varino em colaboração com o CLDS; 

Dia 12 – Os grupos do J.I. participaram no Projeto Biblioteca Viva com a história “O Pequeno Crocodilo e o Amor 
de 1 vida” de Daniela Kulot; 

Dia 13 – Desfile de Carnaval nas ruas da vila da Moita com o título “Uma Casa Mãe com História”;  

Dia 19 – O grupo dos 3 anos almoçou no restaurante Nikita, a convite da mãe/proprietária de 1 criança do grupo; 

Dia 24 – O grupo da Pré (5 anos) visitou o grupo da Pré no Charlot; 

Dia 26 – Receção do grupo da Pré do Charlot no Varino; 

Março: 

Dia 10 – Entrega de flores a todas as mulheres (trabalhadoras e mães), Comemoração do Dia da Mulher com 
uma aula de Zumba para as trabalhadoras e Mães; 

Dia 11 - Receção do grupo de 4 anos (J.I.) do Charlot no Varino; 

Dia 13 – Visita ao Charlot com o grupo da sala dos 4 anos; 

Dia 18 – A sala da Pré visitou o Lar Pedro Rodrigues Costa pelo aniversário deste; 

Dia 19 – Comemoração do Dia do Pai com 1 gincana no recreio exterior; 

Dia 23 – Um grupo de Pais e familiares iniciaram os ensaios para a Festa da Dança com o Prof. Luís das Danças, 
que decorrerão todas as 2ªs feiras até ao dia 30/Abril; 

Dia 25 – A sala da Pré e do CATL desenvolveram uma atividade de movimento/educação física no espaço do 
Areena; 

Dia 27 – Visita ao Castelo de Palmela com o grupo da Pré (5 anos); 

Dia 30 – Início da Feira do Livro Infantil até ao dia 02 de Abril a decorrer na entrada do estabelecimento para 
crianças e Famílias; 

Dia 31 – O CATL visita o Moinho da Maré em Alhos Vedros para conhecer a exposição “Alhos Vedros no século 
XVI”; 

Abril: 

De 1 a 2 – Feira do Livro Infantil para utentes e famílias em comemoração do Dia Mundial do Livro Infantil;  

Dia 2 – Entrega de prendas aos pais, realizadas pelas crianças, em comemoração da Páscoa;  

Dia 7 – Encontro com Vítor Cabral, representante do grupo de danças antigas Alius Vetus;  

Dia 21 – O grupo da Pré do Varino visita o Charlot para o ensaio de “tarola” (dança antiga) em conjunto com o 
grupo da Pré; 

Dia 22 – Os grupos do J.I. assistem nas ruas da vila à passagem da romaria a cavalo para Viana do Alentejo; 

Dia 30 – X Festa da Dança; 

Maio: 

Dia 4 – Comemoração do Dia da Mãe com um lanche para mães e filhos e apresentação de trabalhos realizados 
pelas crianças; 

De 6 a 8 – Participação na Feira de Projetos Educativos na Moita com a apresentação de uma exposição sobre 
“Uma Casa Mãe…” e uma peça de teatro sobre os fundadores das Santas Casas e a sua história para toda a 
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comunidade educativa apresentada pelo grupo de técnicas do Varino e Charlot, e um desfile medieval com todas 
as crianças e Pais no recinto da Feira; 

Dia 13 – A sala de transição (2 anos) visita a Quinta do Ouriço e os seus animais; 

Dia 20 – A sala do 2º Berçário visita a Quinta do Ouriço e os seus animais; 

Dia 21 – Os grupos de J.I. e CATL atuaram com a atividade de Danças na Feira de Maio no Largo da Câmara à 
noite; 

Dia 26 – O grupo dos 4 anos visitou o Castelo de Palmela; 

Dia 29 – Participação no Desfile Medieval na Feira Medieval em Alhos Vedros com todas as crianças e Pais, 
Espetáculo de marionetas na Capela da Santa Casa da Misericórdia de Alhos Vedros para os grupos de crianças 
do J.I. 

Junho: 

Dia 1 – Comemoração do Dia Mundial da Criança no Parque da Moita, Comemoração do 33º Aniversário do 
Varino com lanche para utentes e Pais; 

Dia 3 - A sala da Pré (5 anos) participou na IV Feira da Saúde na Baixa da Banheira; 

Dia 5 – Festa de Verão noturna para utentes e famílias; 

De dia 15 a dia 19 – As salas da resposta social de Creche (1º, 2º Berçário e a sala de Transição) desenvolveram 
atividades na Praia do Rosário; 

Dia 17 – As salas do J.I. e CATL passaram o dia em Mafra, de manhã no Palácio Nacional com a participação em 
animações dinamizadas neste local e à tarde fizeram um passeio de comboio na Tapada de Mafra;  

Dia 26 – O grupo dos 3 anos visitou o Parque da Serafina de manhã e à tarde part icipou no atelier “A minha casa 
é um Museu” no CCB em Lisboa; 

Dia 26 - Jantar de Finalistas das salas da Pré (5 anos) e do CATL com as famílias, no restaurante Nikita;   

Dia 30 – Início de época balnear nas Piscinas em Montemor Novo com os grupos do J.I. e  CATL; 

Julho: 

Do dia 1 ao dia 10 – Atividades lúdicas nas Piscinas de Montemor com os grupos do Jardim de Infância e CATL;  

Dia 3 – Aula aberta de Yoga às famílias e crianças dinamizada pela técnica Ana Rosado; 

Dia 23 – A sala dos 3 anos almoçou no restaurante Nikita, oferecido por este; 

 Agosto: 

Encerramento para férias 

Setembro: 

Ao longo do mês procedemos ao Acolhimento de novos utentes e famílias com as respetivas entrevistas 
individuais; 

Outubro: 

Continuação de acolhimento de novos utentes e suas famílias;  

Dia 15 – Os grupos dos 4 e 5 anos assistiram à peça “O Principezinho” no teatro Luísa Todi em Setúbal;  

Dia 22 - Reunião de Pais da sala dos 4 anos para apresentação do Projeto Pedagógico para o ano letivo em curso; 



 
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ALHOS VEDROS 

MESA ADMINISTRATIVA  
 

 
 

29 

Dia 23 – Reunião de Pais da sala dos 3 anos para apresentação do Projeto Pedagógico para o ano letivo em curso; 

Dia 26 - Reunião de Pais da sala dos 2 anos (Transição) para apresentação do Projeto Pedagógico para o ano 
letivo em curso; 

Dia 28 - Reunião de Pais da sala do Pré (5 anos) para apresentação do Projeto Pedagógico para o ano letivo em 
curso; 

Dia 29 - Reunião de Pais da sala do CATL para apresentação do Projeto Pedagógico para o ano letivo em curso;  

Novembro:  

Dia 6 – Festa noturna de S. Martinho para utentes e famílias;  

Dia 12 – Sessão fotográfica com os grupos de Creche; 

Dia 13 – Sessão fotográfica com os grupos de Jardim de Infância e CATL; 

Dia 20 – Os grupos do 2º berçário e sala de transição participaram na peça de teatro D. Bô e Sr. Niz com o grupo 
Animateatro; 

Dezembro: 

De 1 a 21 – Campanha “Tapar o Frio” de solidariedade/recolha de roupas, calçado, brinquedos e outros, para 
apoiar famílias carenciadas, em parceria com o CLDS, entrega dos bens na loja social com o grupo da Pré (5 
anos); 

Dia 17 – Almoço de Natal com os trabalhadores e colaboradores no Varino; 

Dia 18 – – Festa (noturna) de Natal com crianças e Pais na Sociedade Estrela Moitense; 

Dia 18 - Sorteio do Cabaz de Natal para crianças, Pais e equipa; 

Dia 21 – As salas dos 3 e 4 anos assistiram às curtas de cinema na Sociedade Estrela Moitense; 

Dia 22 A sala do CATL visitou as Aldeias SOS em Cascais e fez a entrega de bens alimentares para estas crianças 
carenciadas; 

 

Manutenção/Aquisições/Obras 

A manutenção e pequenas obras continuam, para que seja possível manter a boa imagem e o bom 

funcionamento do estabelecimento para os utentes, suas famílias e todos os que trabalham diariamente nesta  

Casa. 

 

Assim, temos que assinalar as novas aquisições: 

1. Colocação de um chão novo em linóleo na sala de transição na Creche; 

2. A compra de 2 baloiços para o recreio exterior; 

3. A compra de um “aquecedor” de biberões para o 1º Berçário; 

4. A compra de jogos e livros para todas as salas. 
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BA VARINO, ATIVIDADES DE RELEVO 2015 

RESPOSTA SOCIAL DE CRECHE 

 

Sala do Gato: 
Grupo 1º B (10 crianças) 

Local da Atividade: 
Sala do Gato (1º Berçário) 

Atividade: 

Hora da História 
Educadora 

Alda Nepomuceno 
2 de Junho 2015 

 

Sala do Pinto: 
Grupo 2º B (14 crianças) 

Local da Atividade: 
Quinta do Ouriço 

Atividade: 
Visita à Quinta do Ouriço 

Educadora 
Alda Nepomuceno 
20 de Maio 2015 

 

Sala do Coelho: 

Grupo dos 2 anos (18 crianças) 
Local da Atividade: 

Varino (SCMAV) 

Atividade: 
Gincana Dia do Pai 

Educadora 
Lídia Barata 

19 de Março 2015 

RESPOSTA SOCIAL DE PRÉ-ESCOLAR, 2015 

 

Sala do Urso: 
Grupo dos 3 anos (25 crianças) 

Local da Atividade: 

Museu Berardo 
Atividade: 

Uma Casa Museu 
Educadora 

Domingas Correia 
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26 de Junho 2015 

 

Sala da Girafa: 
Grupo dos 4 anos (25 crianças) 

Local da Atividade: 
Castelo de Palmela 

Atividade: 
Visita ao Castelo 

Educadora 
Ana Rita Recto 

26 de Maio 2015 

 

Sala da Pré-Primária: 
Grupo dos 5 anos (25 crianças) 

Local da Atividade: 
 Charlot (SCMAV) 

Atividade: 
Ensaio do Minuete 

Educadora 
Antónia Almeida 

24 de Fevereiro 2015 
 

RESPOSTA SOCIAL DE CATL 2015 

 

Sala do CATL: 
Grupo 6-12 anos (40 

crianças) 
Local da Atividade: 
Palácio Nacional de 

Mafra 
Atividade: 

Animação 
“Os Marqueses ao 

Palácio” 

Educadora 
Vera Beja Valente 

17 de Junho 2015 

 

A DIRETORA PEDAGÓGICA 
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AÇÃO SOCIAL 

APOIO ÀS PESSOAS IDOSAS 

 ERPI (ESTRUTURAS RESIDENCIAIS PARA PESSOAS IDOSAS) 

 CENTROS DE DIA 

 SAD (SERVIÇOS DE APOIO DOMICILIÁRIA) 

 

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 continua a desenvolver a sua ação junto da comunidade, através das suas respostas 

sociais de apoio às pessoas idosas. 

Para além do apoio que faz diariamente, este estabelecimento tem desenvolvido ações junto da população que 

serve, bem como junto da comunidade local, com vista à divulgação dos seus serviços, numa relação de 

proximidade com a população. 

Estas ações vão desde a divulgação, à presença em eventos e feiras, bem como ao desenvolvimento de eventos 

dirigidos à comunidade. Este trabalho tem tido um retorno positivo crescente, pelo que faz sentido a sua 

manutenção e incremento. 

Este estabelecimento tem ao serviço, diariamente, cerca de 58 trabalhadores e serve cerca de 140 utentes, 

distribuídos pelas respostas sociais de Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, Centro de Dia e Apoio 

Domiciliário. 

Assim, passaremos a descrever a ação do Lar Pedro Rodrigues Costa durante o ano de 2015.  

 

AS RESPOSTAS SOCIAIS DO LAR PEDRO RODRIGUES COSTA 

A ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA PESSOAS IDOSAS (ERPI)  

Acordo para 60 Utentes 

Tal como em anos anteriores, a resposta social de Lar, manteve toda a sua estrutura de cooperação e 

organização. Podemos, no entanto, dar atenção ao volume de entradas e saídas de utentes. 
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Gráfico 1: Dados comparativos de entradas e saídas em ERPI 
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Em 2015, esta resposta social deparou-se com uma percentagem de saídas na ordem dos 58%, idêntica à do ano 

anterior, tal como se pode verificar no gráfico apresentado. Estas saídas deveram-se, na sua larga maioria, a 

falecimentos.  

A percentagem de entradas ascendeu aos 72%. Comparativamente com o ano anterior (52%), este movimento 

teve um aumento significativo, na ordem dos 20%. Podemos verificar que  as entradas foram superiores às 

saídas, o que nos remete para a facto da existência de vagas por preencher e que foram repostas ao longo deste 

ano. 

 

O CENTRO DE DIA (CDIA) 

Acordo para 30 Utentes 

O Centro de Dia tem capacidade e acordo de cooperação para 30 pessoas. 

 

 

 

A variação de entradas e saídas deste serviço é a mais baixa das três respostas sociais, sendo que em 2015, 

saíram cerca de 40% dos utentes e entraram cerca de 20%. A falta de admissões decorre da falta de inscrições 

a que temos assistido, o que nos remete para a possibilidade de um maior leque de opções comunitárias 

decorrentes da concorrência. 

 

O APOIO DOMICILIÁRIO (SAD) 

Acordo para 50 Utentes 

O Apoio Domiciliário sentiu um decréscimo de utentes, acentuado, por via de uma diminuição das admissões 

por ausência de lista de espera. 
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Gráfico 2: Dados comparativos de entradas e saídas em Centro de Dia 
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Ao longo do ano de 2015, enquanto o volume de saídas esteve  na ordem dos 56%, as entradas rondaram os 

26%, o que nos reencaminha para a ideia de uma maior concorrência, com uma diversificação de opções 

comunitárias. 

No que respeita aos serviços prestados, manteve-se a tendência predominante dos serviços de higiene pessoal, 

que vem ao encontro dos níveis de dependência evidenciados pelos utentes que servimos.  

 

AS FAMILIAS DO LAR PEDRO RODRIGUES COSTA 

O ano de 2015, foi um ano de reforço no trabalho que se tem desenvolvido junto dos familiares dos utentes do 

Lar Pedro Rodrigues Costa. 

 Procurámos manter uma ligação estreita com as famílias dos utentes em regime de internamento, mas também 

com as famílias dos utentes das outras duas respostas sociais.  

O relacionamento permanente e sempre que necessário foi mantido através de diversas vias de comunicação. 

O atendimento às famílias, é feito de forma presencial e/ou por via não presencial, através de contacto 

telefónico e/ou eletrónico. 

Para além desta ligação, privilegiámos ainda um contacto mais informal, através de ações específicas dirigidas 

aos familiares dos nossos utentes, como: 

 Almoço de Familiares, realizado a 21 de março de 2015.  

 A Noite de Fados, realizada a 13 de novembro de 2015. 

 Jantar de Familiares, por altura do Natal, a 11 de dezembro de 2015.  

 

A COMUNIDADE ENVOLVENTE AO LAR PEDRO RODRIGUES COSTA 

ATENDIMENTO COMUNITÁRIO 

O atendimento comunitário, durante o ano de 2015 sofreu um ligeiro aumento, na ordem dos 21%. Realizaram-

se 218 entrevistas, o que confere uma média mensal de 18 atendimentos, dentro dos horários previamente 

estabelecidos para o efeito e com a seguinte distribuição mensal: 

0

10

20

30

saidas entradas

Entradas e Saídas de SAD

2013

2014

2015

Gráfico 3: Dados comparativos de entradas e saídas em Apoio Domiciliário 
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Destes atendimentos resultaram diversos tipos de candidaturas às respostas sociais de que dispomos a 

funcionar, distribuídos da seguinte forma: 

114 Candidaturas à Resposta Social de Lar de Idosos 

11 Candidaturas à Resposta Social de Centro de Dia 

17 Candidaturas à Resposta Social de Apoio Domiciliário 

Sendo que os restantes (76) foram encaminhamentos para outros organismos, ou outro tipo de situações que 

surgem e não se concretizam em inscrições. 

AS VISITAS 

Durante o ano de 2015, as visitas aos utentes decorreram predominantemente dentro dos horários 

estabelecidos para o efeito. Tal como em anos anteriores, nem todos os familiares e amigos dos nossos utentes 

procedem ao registo das suas visitas, o que compromete os dados ora apresentados. Ainda assim, e com a plena 

consciência do enviesamento dos dados apresentados, em baixa, podemos caracterizar o movimento de visitas 

da seguinte forma: 
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Gráfico 4: Atendimento Comunitário por meses de funcionamento 
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Ao longo do ano, contabilizámos cerca de 2800 visitas de familiares e amigos dos nossos utentes, distribuídos 

de forma mais ou menos regular ao longo do ano. 

Comparativamente com o ano anterior, notou-se um aumento de registos na ordem dos 40%, o que nos dá 

indicação de um registo mais fidedigno e, eventualmente, um aumento do número de visitantes. 

 

SERVIÇO DE SAÚDE 

Mantendo um trabalho articulado, a equipa de saúde do Lar Pedro Rodrigues Costa, tem a seu cargo a 

monitorização da saúde de todos os utentes de Lar e Centro de Dia.  

Para além da monitorização da saúde e da doença, esta equipa desenvolve quer cuidados preventivos, quer 

cuidados curativos, tal como explanado seguidamente. 

MEDICINA 

O Lar Pedro Rodrigues Costa dispõe de um médico de clinica geral e familiar a tempo parcial, com uma carga 

horária semanal de 4 horas, que desenvolve a sua ação em articulação com a equipa de enfermagem e a direção 

técnica do estabelecimento. 

O médico da instituição faz consulta a todos os utentes, de Lar e de Centro de Dia, que tenham essa necessidade. 

Para além deste trabalho, o médico colabora ativamente no processo de admissão de utentes para as respostas 

sociais de Lar e de Centro de Dia, fazendo avaliações aos candidatos a admissão.  

Durante o ano de 2015, foram avaliadas 51 pessoas para ingressarem em Lar ou Centro de Dia, sendo que dessas, 

43 foram para Lar e 8 para Centro de Dia. Comparativamente com o ano anterior houve um aumento de 

processos de admissão na ordem dos 30,7%.  

No que respeita às consultas de clínica geral e a exames complementares de diagnóstico efetuadas aos nossos 

utentes podemos verificar o seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao longo do ano transato, foram realizadas 493 consultas de clínica geral (média por utente de 5.47 consultas 

por ano) e 140 pedidos de exames complementares de diagnóstico (média por utente de 1,6 pedidos de exames 

por ano), o que nos remete para um défice em relação aos objetivos traçados.  

 

2013 2014 2015

Consultas  Médicas e Exames Complementares de 
Diagnóstico

Consultas

Diagnóstico

Gráfico 6: Dados comparativos anuais de consultas e exames 
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Quando comparados com o ano anterior, constatamos um aumento do número de consultas na ordem dos 72% 

e uma diminuição dos pedidos de exames complementares de diagnóstico na ordem dos 46 %.  

Podemos ainda analisar os dados por meses de incidência, tal como nos mostra o gráfico seguinte:  

 

 

É-nos possível verificar alguma consistência no desenvolvimento do trabalho, sendo que temos com menor 

número de consultas o mês de Setembro, que coincidiu com o período de férias do clínico da instituição e um 

maior aumento nos meses de calor (Agosto) e frio (Janeiro), oque nos remete para variações do estado de saúde 

mediante questões sazonais. 

CONSULTAS EXTERNAS 

Os nossos utentes, para além de serem seguidos pelo médico da instituição, são também, por vezes 

acompanhados no exterior, por especialistas de outras áreas da medicina. Assim, de acordo com a informação 

de que dispomos, podemos identificar o seguimento em consultas externas nas seguintes especialidades:  

Especialidade Quant.  Especialidade Quant. 

Apneia do Sono 1  Neurologia 6 

Anti-coagulação 1  Nutrição 1 

Cirurgia Plástica 2  Oftalmologia 3 

Cirurgia Vascular 2  Oncologia 6 

Dermatologia 1  Ortopedia 4 

Diabetes 1  Pneumologia 2 
Fisiatria 2  Prótese Dentária 1 

Hormonoterapia 3  Psiquiatria 4 

Medicina Dentária 3  Quimioterapia 2 

Medicina Interna 1  Traumatologia 1 

Nefrologia 3  Urologia 2 

 

Com um total de 52 consultas externas de especialidade registadas no nosso serviço de saúde, verificamos que 

este ano existiu uma maior diversidade de especialidades. Comparativamente com o ano anterior, tivemos 

menos 17,5% de consultas, mas um aumento da sua diversidade na ordem dos 46,6%., o que nos leva a crer que 

os idosos estão melhor acompanhados, do ponto de vista clínico.  

 

No entanto, não podemos deixar de salientar que as consultas com maior incidência de presenças são as de 

neurologia, psiquiatria, oncologia e ortopedia, abrangendo 38,5% do total de consultas.  
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Gráfico 7: Consultas de Medicina Geral e Familiar realizadas por meses de funcionamento 

 

Quadro 1: Consultas de utentes por especialidade 
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 Atendendo à especificidade dos problemas do foro cerebral, podemos constatar que as consultas de neurologia 

e psiquiatria são aquelas com maior incidência, perfazendo 19,2% do total. Estes dados, em tudo idênticos ao 

do ano anterior, pode levar-nos a pensar que muitos dos nossos utentes (com reconhecidos problemas ligados 

a estas especialidades) poderão não estar devidamente diagnosticados, ou eventualmente não serão 

regularmente seguidos, pois é um facto que a incidência de doentes destas áreas nas nossas respostas sociais é 

significativamente superior. 

 

INTERNAMENTOS HOSPITALARES 

No que respeita a internamentos hospitalares, verificaram-se 24, durante o ano de 2015, sendo que 20 foram 

em SO, 3 na UIPA 1 no Garcia de Horta. 

Quando analisados os dados do ano anterior, verificamos que houve um ligeiro aumento do n.º de 

internamentos na ordem dos 9%, o que não se mostra significativo. 

URGÊNCIA HOSPITALAR 

Sempre que surge alguma questão de saúde de um dos nossos utentes que não é passível de ser devidamente 

tratada no estabelecimento, o utente é remetido para o serviço de urgência.  

 

 

Durante o ano de 2015, foram encaminhados para o hospital 43 casos, notando-se um aumento de deslocações 

à urgência na ordem dos 28%, em relação ao ano anterior. 

No gráfico apresentado fica ainda evidente, para além dos dados anuais, que os meses com maior incidência de 

deslocações à Urgência foram os meses de Agosto a Novembro, sendo que os primeiros poderão estar 

relacionados com as “ondas de calor” e os últimos com “infeções respiratórias” próprios da altura do ano.  

 

MEDICINA DO TRABALHO 

Durante o ano de 2015, a empresa prestadora de serviços que assegura a Medicina do Trabalho realizou, nas 

instalações do Lar Pedro Rodrigues Costa, 40 exames complementares de diagnóstico e 66 consultas a 

trabalhadores. 

 

ENFERMAGEM 
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Gráfico 8: Deslocações à Urgência Hospitalar por meses de funcionamento 

 



 
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ALHOS VEDROS 

MESA ADMINISTRATIVA  
 

 
 

40 

O ano de 2015 foi marcado por uma alteração de relevo na equipa de enfermagem, pois, mantendo a sua 

constituição numérica, a equipa foi reestruturada devido ao desenvolvimento da carreira de um dos nossos 

enfermeiros.  

Assim, e mantendo o nível dos cuidados de saúde especializados aos utentes, foi integrado um novo profissional, 

com as adaptações funcionais e organizacionais que uma alteração desta natureza produz.  

A equipa de enfermagem manteve a sua colaboração ativa no processo de admissão de utentes para as 

respostas sociais de Lar e de Centro de Dia, fazendo avaliações aos candidatos a admissão (através das escalas 

EGD15, MMS e EASY_CARE) que apoiam a avaliação e a decisão médica, bem como a avaliação da direção técnica 

do equipamento. Para além desta avaliação, a equipa de enfermagem constitui ainda um processo de 

enfermagem para cada um dos utentes destas duas respostas sociais, após a sua admissão.  

 

CUIDADOS PREVENTIVOS 

Ao longo do ano de 2015, no que respeita às avaliações de glicémia capilar e tensão arterial, podemos verificar 

o seguinte: 

 

 

Foram feitas cerca de 4000 avaliações de tensão arterial, numa média mensal de cerca de 333 testes. Estes 

números remetem-nos para a ideia de um controlo e despiste da hipertensão arterial em todos os utentes que 

usufruem dos nossos serviços nas nossas instalações (lar e Centro de Dia) sensivelmente 4 vezes por mês, ou 

seja uma vez por semana. Ainda assim, notou-se uma diminuição de cerca de 5% que poderá estar relacionada 

com o decréscimos de utentes que se fez sentir durante o ano.  

No que respeita ao controlo da glicémia capilar, foram feitas cerca de 1800 avaliações, numa média mensal de 

cerca de 150 testes.  
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Gráfico 9: Avaliação de glicémia capilar e tensão arterial por meses de 
funcionamento 
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Comparativamente com dados do ano anterior, podemos constatar que tivemos uma diminuição do controlo 

da glicémia capitar na ordem dos 37%, o que mais uma vez nos remete para o decréscimo de utentes, sentido 

ao longo do presente ano. 

Esta diminuição do controlo da diabetes poderá ainda estar relacionada com um decréscimo de utentes 

diabéticos. 

Não obstante estas conclusões, parece-nos pertinente a manutenção ativa da formação aos auxiliares por forma 

a mantermos os níveis de qualidade de trabalho alcançados nesta área nos últimos dois anos.  

 

ADMINISTRAÇÃO TERAPÊUTICA E TRATAMENTOS 

A administração terapêutica é uma das atividades diárias a que a equipa de enfermagem dedica grande parte 

do tempo, pois é necessário proceder à preparação da medicação de todos os utentes do Lar e do Centro de 

Dia, sendo esta preparação posteriormente validada, revista e supervisionada pelos enfermeiros do Lar.  

No que respeita ao tratamento de enfermagem, durante o ano de 2014 foram desenvolvidas diversas técnicas, 

das quais salientamos a administração de 260 injetáveis (100 intramusculares e 160 subcutâneos), 12 

algaliações, 8 entubações nasogástricas e 1700 pensos. 

Notou-se um aumento de todas as técnicas de tratamento desenvolvidas pela enfermagem, remetendo-nos os 

dados para um decréscimo da saúde dos utentes que temos a cargo.  

No gráfico seguinte podemos perceber a evolução do trabalho de enfermagem, comparativamente com anos 

anteriores, nos procedimentos de maior incidência: 

0 1000 2000 3000 4000 5000

Glicémia

TA

2015

2015

2014

2014

2013

2013

Evolução das avaliações entre 2013 e 2015

Gráfico 10: Dados comparativos anuais de avaliação de glicémia capilar e tensão 
arterial 
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Pelo gráfico apresentado podemos verificar que houve, durante o ano de 2015 (quando comparado com o ano 

anterior), um aumento dos procedimentos mais comumente utilizados, nomeadamente na administração de 

injetáveis, com um incremento de cerca de 49% e no tratamento de feridas (pensos), com um aumento na 

ordem dos 6.25%. 

Os dados apresentados, remetem-nos, mais uma vez, para a ideia de um agravamento de estado de saúde dos 

nossos utentes, mesmo porque não podemos deixar de ter presente a ideia de que, durante este ano, tivemos 

um decréscimo de utentes.  

REABILITAÇÃO 

O serviço de reabilitação de Lar Pedro Rodrigues Costa funciona com uma técnica de reabilitação a tempo parcial 

e organiza a sua resposta aos utentes em função das suas necessidades (mediante orientação médica), quer 

estas sejam no âmbito da reabilitação, ou no âmbito da manutenção da capacidade física de cada um.  

REABILITAÇÃO 

Os tratamentos de reabilitação são considerados todos aqueles que têm por objetivo o incremento da 

motricidade do utente, quer sejam mobilizações ou massagens, paralelas, almofada vibratória, exercícios 

individuais, treino de marcha, pedaleira, roldanas, entre outros.  

O gráfico seguinte, evidencia a atividade deste Serviço ao longo dos meses.   
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Gráfico 11: Dados comparativos anuais de tratamentos de enfermagem 

 

Gráfico 12: Tratamentos de Reabilitação por meses de funcionamento 
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Durante o ano de 2015, o serviço de reabilitação deu resposta e uma média de 18 utentes evidenciando um 

aumento dos utentes abrangidos na ordem dos 38%. 

O número total de tratamento foi de 2443, o que revela uma diminuição do trabalho desenvolvido na ordem 

dos 20,7%. 

Com a diminuição do número de tratamento e o aumento dos utentes abrangidos, verifica-se a diminuição do 

número de tratamentos por utente na ordem dos 58%. Valor este que consideramos elevado e que deve ser 

tido em atenção no sentido da sua reversão. 

Já no ano anterior houve um decréscimo no número de tratamentos e um aumento do n.º de utentes apoiados. 

Embora este facto possa ajudar a consolidar a ideia de uma maior dificuldade dos utentes mediante uma 

detioração do seu estado geral de saúde, devemos procurar ajustar a nossa ação no sentido de contrariar a 

tendência existente. 

 

MANUTENÇÃO 

Os exercícios de manutenção são todos aqueles que contribuem para a manutenção de competências físicas 

adquiridas, nomeadamente bicicleta, step, marcha no exterior, entre outros. 

No gráfico seguinte podemos ver como se desenrolou esta atividade ao longo do ano:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com cerca 18 utentes a beneficiar desta ação, durante o ano de 2015 realizaram-se um total de 6324 exercícios 

da manutenção, numa média de 527 exercícios mensais. Cada utente beneficiou de uma média de 29 exercícios, 

que mostra um incremento na ordem dos 75%, o que se revela muito significativo. Tal aumento supõe-se estar 

relacionados com o desenvolvimento de trabalho de um estagiário que tem acompanhado a nossa Técnica de 

Reabilitação. 

Ainda assim, de acordo com os dados apresentados nota-se uma diminuição da atividade no último trimestre 

do ano, não tendo nós uma associação causal definida para o sucedido. 

 

ANIMAÇÃO E OCUPAÇÃO 
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Gráfico 13: Exercícios de Manutenção por meses de funcionamento 
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Mantendo a organização definida em anos anteriores, este serviço tem vindo a desenvolver um trabalho mais 

consistente e mais sistematizado, estando ainda aquém daquilo que se pretende. 

As atividades de ocupação (rotinas pré-estabelecidas e de carácter lúdico e funcional) requerem ainda um 

desenvolvimento consertado. No entanto têm evoluído de forma positiva e consistente. 

As atividades de animação (todas aquelas que contribuem para a quebra da rotina dos idosos), têm-se mostrado 

com um desenvolvimento coerente e em crescimento. 

O gráfico seguinte, evidencia a atividade deste Serviço ao longo dos meses.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em média, ao longo do ano de 2015, foram desenvolvidas 18,6 atividades de ocupação e 7,6 atividades de 

animação por mês, num total anual de 224 atividades de rotina e 92 atividades temáticas, o que representou 

um aumento médio na ordem dos 65% da atividade do serviço. 

 

Destacamos agora algumas das atividades desenvolvidas ao longo do ano: 

Janeiro 
Comemoração do Dia de Reis 
Cantar das Janeiras com Grupo Coral da Zona Norte da Baixa da Banheira 
Atividades inter-geracionais com a Escola n.º 4 da Baixa da Banheira 
1º Torneio de Boccia no Pavilhão Desportivo da Moita 
Festa de aniversário dos utentes 
Missa em parceria com a Paróquia de Alhos Vedros 
 
Fevereiro 
Comemoração do Dia dos Namorados 
Corso Carnavalesco da comunidade educativa de Alhos Vedros 
Convívio inter-geracional com o Charlot 
Baile de Máscaras do Lar Pedro Rodrigues Costa 
Corso Carnavalesco da Velhinha 
Enterro do Bacalhau do Lar Pedro Rodrigues Costa 

Gráfico 14: Atividades de Animação e Ocupação por meses de 

funcionamento 
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2º Torneio de Boccia no Pavilhão Desportivo da Moita 
Festa de Aniversário dos utentes 
Missa em parceria com a Paróquia de Alhos Vedros 
 
Março 
Atividades inter-geracionais com a Escola n.º 4 da Baixa da Banheira 
Atividades inter-geracionais com o Varino 
Atividades inter-geracionais com o Charlot 
Atuação da Tuna da Universidade Sénior da Moita 
Mega-aula de ginástica com o professor José Luís 
Comemoração do 41º Aniversário do Lar Pedro Rodrigues Costa 
Danças Tradicionais Portuguesas da Universidade Sénior da Moita 
Cinema em Português com a colaboração da CMM 
Mega-aula de ginástica com o professor Jorge Ramos 
Atuação do Grupo Coral da Amizade da Baixa da Banheira 
Almoço de Familiares 
Atuação do Grupo Manuel Mação e Colegas 
Festa de Aniversário dos utentes 
Missa em parceria com a Paróquia de Alhos Vedros 
3º Torneio de Boccia no Pavilhão Desportivo da Moita 
Festa de Aniversário dos utentes 
 
Abril 
Comemoração da Páscoa 
Participação no desfile comemorativo do 25 de Abril, na Moita 
4º Torneio de Boccia no Pavilhão Desportivo da Moita 
Missa em parceria com a Paróquia de Alhos Vedros 
Festa de Aniversário dos utentes  
 
Maio 
Piquenique no Parque do Samouco com utentes e familiares 
Participação na Feira Medieval de Alhos Vedros 
5º Torneio de Boccia no Pavilhão Desportivo da Moita 
Missa em parceria com a Paróquia de Alhos Vedros 
Festa de Aniversário dos utentes 
Participação na feira Medieval de Alhos Vedros com participação comunitária 
 
Junho 
Participação na feira Medieval de Alhos Vedros com participação comunitária 
Passeio de barco pelo Tejo no barco o Varino 
Passeio ao Parque da Serafina 
Festa de Santos Populares com participação comunitária 
Marcha do Lar Pedro Rodrigues Costa 
Festa de Aniversário dos utentes 
Missa em parceria com a Paróquia de Alhos Vedros 
 
 
Julho 
Passeio à Barragem do Alqueva 
Passeio de Barco 
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Caminhadas ao ar livre 
Passeios pela Vila de Alhos Vedros 
Festa de Aniversário dos utentes 
Passeio a Vila Nova da Barquinha e Constância 
Missa em parceria com a Paróquia de Alhos Vedros 
 
Agosto 
Caminhadas ao ar livre 
Passeios pela Vila de Alhos Vedros 
Festa de Aniversário dos utentes 
Missa em parceria com a Paróquia de Alhos Vedros 
 
Setembro 
Caminhadas ao ar livre 
Passeios pela Vila de Alhos Vedros 
Festa de Aniversário dos utentes 
Missa em parceria com a Paróquia de Alhos Vedros 
 
Outubro 
Canto Coral da UMB Barreiro no Fórum José Manuel Figueiredo 
Workshop de Dança Contemporânea no Vale da Amoreira 
Passeio Cultural a Castelo Branco 
Visita ao Museu e Jardim do Passo 
Cinema Português com a colaboração da CMM 
Missa em parceria com a Paróquia de Alhos Vedros 
Passeio de barco pelo Tejo no Varino 
Teatro “Luz, Lili e Nené” no Fórum José Manuel Figueiredo  
Festa de Aniversário dos utentes 
Baile das Bruxas no Lar Pedro Rodrigues Costa 
 
Novembro 
Comemoração do S. Martinho no Lar Pedro Rodrigues Costa 
Noite de Fados com jantar para utentes e familiares do LPRC 
Aniversário de utente centenária (104 anos) 
Atuação do “Grupo Coral de Lagameças” 
Festa de Aniversário dos utentes 
6º Torneio de Boccia no Pavilhão Desportivo da Moita 
Comemoração do Aniversário da Biblioteca de Alhos Vedros 
Missa no Lar Pedro rodrigues Costa com Padre Carlos 
 
Dezembro 
7º Torneio de Boccia no Pavilhão Municipal 
Festa de Natal no Fórum José Manuel Figueiredo 
Atuação do grupo de danças de sevilhanas “Soledei” 
Festa de Natal do Lar Pedro Rodrigues Costa 
Jantar de Familiares 
Atuação do Grupo Coral e Musical “Vozes da Planície” 
Distribuição de presentes aos utentes 
Missa de Natal com Padre Carlos 
Festa de Aniversário dos utentes 



 
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ALHOS VEDROS 

MESA ADMINISTRATIVA  
 

 
 

47 

Passeio a Setúbal e Sesimbra 
 

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS 

O Lar Pedro Rodrigues Costa, durante o ano de 2015, deu continuidade aos trabalhos interventivos do edificado, 

com o objetivo de dar continuidade às melhorias estruturais já iniciadas nos dois anos anteriores. Podemos 

salientar as seguintes intervenções: 

 

REMODELAÇÕES 

Remodelação de Enfermaria e do Gabinete de Enfermagem 
Remodelação do Gabinete Médico 
Criação da Mortuária 
Remodelação de 3 WC’s no segundo andar do edifício antigo  
Remodelação e reabertura da sala do Centro de Dia 
Remodelação de 5 WC’s no terceiro andar do edifício novo  
Remodelação de 4 quartos no terceiro andar do edifício novo 
Remodelação da zona de circulação no terceiro andar do edifício novo 
 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO 

Ao longo do ano de 2015 foram adquiridos equipamentos, dos quais podemos salientar: 
Peças de mobiliário para os quartos do terceiro andar do edifício novo 
Mobiliário para o Gabinete de Enfermagem 
Materiais de decoração para diversos espaços 
 

RESTAURO 

Para além de todo o trabalho de remodelação e reestruturação de espaços, tem-se feito ainda um importante 

trabalho de restauro de mobiliário e artigos de decoração. 

BA LPRCosta, Atividades de relevo 2015 

 

 

 

26 de Junho de 2015 
 
Arraial de Santos Populares no âmbito 
de uma atividade anual desenvolvida  

com utentes de ERPI e Centro de Dia e 
familiares Atividade desenvolvida na 
rua com o envolvimento da 

comunidade local. Participaram 
ativamente na marchar cerca de 10 
utentes sendo que assistiram cerca de 
40. 



 
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ALHOS VEDROS 

MESA ADMINISTRATIVA  
 

 
 

48 

 

 

3 de Julho de 2015 
Passeio à Barragem do Alqueva com 
embarque para passeio de barco na 
marina. Atividade desenvolvida com 

utentes de ERPI e Centro de Dia. 
Participaram cerca de 22 utentes. 

 

 
4 de Junho de 2015 
 

Picnic no Parque da Serafina no 
âmbito de uma atividade anual 
desenvolvida com utentes de ERPI, 
Centro de Dia e Familiares. 

Participaram cerca de 23 utentes  

 

 
Boccia 

 
Atividade de torneio bimensal com 
treino semanal, desenvolvida em 
colaboração com a C.M.Moita 

 

 

 

Cestaria 
 
Esta atividade é desenvolvida ao longo 
do ano e tem cerca de 5 participantes 

constantes. 

 

 
Pintura 

 
Esta atividade é desenvolvida ao longo 
do ano e tem cerca de 10 participantes 

constantes. 
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Ginástica Sénior 
 
Esta atividade é desenvolvida ao longo 
do ano, em colaboração com a C. M. 

Moita e tem cerca de 20 participantes 
constantes. 

 

A DIRETORA TÉCNICA 

 

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) 

 

Estrutura Residencial para pessoas Idosas- ERPI 

Acordo para 60 utentes 

No ano de 2015, verificou-se um aumento, significativo, da dependência dos utentes. Este facto foi visível nas 

admissões efetuadas durante este ano. 

De uma forma geral, assistimos a uma dependência acentuada quer nos níveis físicos, quer mental, o que 

comprometeu a dinâmica “saudável” da ERPI. 

Falamos de dependências associadas à Demência de Alzheimer em que a desorganização,  confusão mental e 

comportamento desajustado destes utentes, conduzem-nos a uma reflexão sobre a Estrutura residencial. 

Foi feita a construção do novo regulamento e contrato desta resposta social. Estes instrumentos de trabalho 

estão constituídos por vários artigos cujo objetivos se relacionam com a promoção do respeito pelos direitos 

dos utentes, com o assegurar da divulgação e cumprimentos de regras de funcionamento da estrutura 

residencial, com a promoção da participação ativa dos utentes ou seus representantes legais.  

Neste tipo de resposta social, foram efetuadas: 
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 Reuniões agendadas com todas as Ajudantes Lar - Reuniões com todas as Ajudantes de Lar, para 

apresentação de situações e organização/planificação de serviços; 

 Reuniões agendadas com pequenos grupos de trabalhos – Reuniões com as Ajudantes de Lar em grupos 

mais restritos de trabalho, sendo o grupo dividido por 4 elementos, foi mais fácil ajustar algumas 

planificações sobre as tarefas e ir ao encontro de soluções naqueles grupos;  

 Reuniões com o setor da saúde – Reuniões com o Médico, Enfermeiros, Técnica de Reabil itação e 

Ajudante de Enfermaria. Estas reuniões permitiram a discussão de casos clínicos e ajustamentos aos 

serviços de saúde, bem como o levantamento de tipos de formação necessárias à equipa direta;  

 Reuniões com a Animação - Reuniões que permitiram a orientação e estruturação de dinâmica e 

eventos. Com o objetivo de melhorar a integração dos utentes nas diversas atividades, foram discutidas 

várias ações para serem desenvolvidas no salão com os utentes. 

 Aplicações do formulário para o processo de candidatura – De acordo com as inscrições, são enviadas 

as simulações para os nossos serviços administrativos com o objetivo de serem emitidas as 

mensalidades dos utentes; 

 Aplicação do Plano individual – Neste Plano consta a Identificação do utente; Estado geral, Hábitos, 

cuidados de higiene; alimentação, ajudas técnicas, medicação e tipo de atividades;  

 Aplicação da planificação de cuidados e serviços – Construção de um formulário a ser preenchido na 

admissão do utente. Este documento permitiu a elaboração de um plano para cada utente, organizado 

por vários níveis. 

 Planificação de turnos – Apresentação de um conjunto de funções aplicadas nos turnos da manhã e 

tarde; 

 Supervisão aos turnos da manhã – esta supervisão foi efetuada com o objetivo de reorganizar os turnos 

da manhã. Daqui foram construídos novos mapas e planos de turno.  

 Articulação com o sector da Saúde –  Todos os casos foram articulados entre a equipa de Ajudantes de 

Lar e Ajudante de Enfermaria, Enfermeiros e Médico; 

 Sensibilização da Guarda Nacional Republicana (GNR) para a prevenção de situações de risco no 

domicílio e na via pública (GNR veio ao Lar Abrigo do Tejo no dia 01 de Outubro).  

 

Este ano contámos com a presença dos familiares e amigos dos nossos utentes para o almoço de Natal. O 

almoço, realizado no dia 19 de dezembro, permitiu que familiares e utentes pudessem usufruir de um momento 

que há muito não partilhavam. 

Uma outra atividade de grande relevo foram as Tasquinhas que se realizaram durante as Festas da Nossa 

Senhora da Boa Viagem. Embora esta atividade voluntária seja muito intensa para os trabalhadores e amigos da 

Santa Casa, merece a nossa máxima dedicação, pois permite a aquisição de equipamentos e materiais para o 

lar. 

 

Em relação às aquisições e obras, foi possível:  
 Remodelar a canalização de um quarto;  
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 Pintar as paredes e portas nas áreas envolventes à saúde;  
 Pintar a sala de arquivo; 
 Colocar chão no gabinete da Encarregada de Serviços Gerais e gabinete de serviços de apoio ao utente 

(Apoio Domiciliário, Centro de Dia e Limpeza); 
  Colocar tampas de esgotos no espaço exterior;  
 Colocar  “armaduras” elétricas no salão e refeitório; 
 Reparar o teto nas áreas da cozinha e lavandaria;  
 Adquirir uma arca grande para a cozinha 

 

Breve Caracterização da ERPI: 

Admissões e Saídas de Utentes 

No ano de 2015 foram efetuadas 21 admissões. Das saídas, 19 foram por falecimento e 2 por desistência.  

A referir que foram efetuadas 13 admissões do género feminino e 8 admissões do género masculino.  

 

     Gráfico 1 - Admissões e Saídas de Utentes (ERPI) 

Da leitura do gráfico, verificamos que o número de admissões em ERPI é maior no género feminino quando 

comparado com o número de admissões do género masculino.  

 

Grau de Autonomia 

De seguida, vamos analisar o grau de autonomia em função das admissões efetuadas durante o ano de 2015.  

 

GRÁFICO 2 -  GRAU DE AUTONOMIA DOS UTENTES ADMITIDOS EM 2015 
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Conforme o gráfico, percebemos que as admissões são, na sua maioria, de idosos dependentes ou grandes 

dependentes, e do género feminino. Desta forma, percebemos que o nível de dependência aumentou 

significativamente, quer para as novas admissões, quer nos utentes que já se encontram connosco.  

Vejamos o grau de autonomia de todos os utentes integrados na ERPI.  

 

Gráfico 3 – Grau de autonomia dos utentes de ERPI 

Média de Idades 

No que respeita às idades, apresentamos o gráfico referente à média de idades do género masculino e do género 

feminino. 

 

Gráfico 4 – Média de idades 

Em relação à média de idades, assinale-se a proximidade da mesma entre os géneros, género masculino com 

uma média de 84 anos e o género masculino com uma média de 86 anos.  

  

RESPOSTA SOCIAL DE CENTRO DE DIA 

Acordo para 25 Utentes 

O Centro de Dia funciona de Segunda a Sexta, durante 12h por dia (08h00 às 20h00), com encerramento ao fim 

de semana, mantendo os feriados. 

No entanto, a dependência, isolamento geográfico ou ausência de suporte familiar, faz com que a procura do 

Centro de Dia esteja a diminuir, incindindo nas ERPI´s a solução encontrada para que alguns familiares fiquem 

tranquilos e seguros em relação ao período da noite e fins-de-semana. 
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Esta vertente constata-se pelo número de admissões efetuadas durante o ano de 2015, bem como pelo motivo 

das saídas, dos nossos utentes. 

Verifique-se os gráficos que se seguem. 

 

Gráfico 5 – Número de Admissões e Saídas no Centro de Dia 

 

Gráfico 6 –Motivo das Saídas 

Conforme podemos constatar, o motivo das saídas mais evidente é na transição para lar. A acrescentar que os 

casos em que o motivo saída foi para lar, 3 utentes ficaram no Lar Abrigo do Tejo. Desta leitura, podemos 

reforçar, mais uma vez, que os utentes de centro de dia estão cada vez mais dependentes quer ao nível da 

mobilidade, alimentação, continência, saúde mental e atividades vida diária.  

 

Para responder a estas necessidades, o Centro de Dia potenciou, mais uma vez, as suas capacidades de resposta 

às necessidades das famílias e utentes, através de:  

 Higiene Pessoal diária; 
 Cuidados de imagem; 
 Nutrição e alimentação (pequeno almoço, almoço, lanche e jantar); 
 Alimentação ao fim de semana (através da resposta social de Apoio Domiciliário);  
 Tratamento de roupa; 
 Transporte; 
 Cuidados de Saúde (Medicina Geral e Enfermagem); 
 Administração de medicação; 
 Disponibilização de ajudas técnicas 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

7

13

Admissões

Saidas

0

1

2

3

4

5

6

7

7

1

4

1

LAR

UCCI

Recuperação

Falecimento



 
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ALHOS VEDROS 

MESA ADMINISTRATIVA  
 

 
 

54 

Para esta organização de serviços foram registados e planificados no processo individual do utente, os seguintes 

instrumentos: 

 Ficha de Avaliação de Diagnóstico;  

 Programa de Acolhimento Inicial; 

 Plano de Desenvolvimento Individual. 

 

Perante a análise dos anos anteriores, somos confrontados com a realidade atual da nossa sociedade, ou seja, 

a resposta social de Centro de Dia diminuiu a sua procura em 2015. Para verificação refira-se o gráfico seguinte: 

 

GRÁFICO 7 -  PERCENTAGEM DE ADMISSÕES 2013, 2014 E 2015 

 

Em relação à dinamização de atividades, foi possível manter os seguintes ateliers: 

"Eu caminho, tu caminhas, ele caminha…" (Periodicidade: Diária) 

Realizámos pequenos passeios com os utentes dependentes e autónomos. Estes passeios foram feitos junto à 

Zona Ribeirinha ou dentro do Lar, consoante as condições climáticas. 

 

“Bem Estar” (Periodicidade: Terças de tarde) 

Atelier que promoveu o aumento da autoestima e imagem do utente, concretizado no espaço destinado ao 

cabeleireiro. Durante este atelier prestámos aos nossos utentes os serviços de manicura, pedicura, 

maquilhagem, cabeleireiro, depilação e hidratação do rosto. 

 

Contudo, devemos realçar que os utentes de Centro de Dia também participaram no Projeto “Movimento 

Sénior” e Hidroginástica, organizado pela Câmara Municipal da Moita, bem como na maioria das atividades 

descritas no sector da animação. 

 

RESPOSTA SOCIAL DE APOIO DOMICILIÁRIO 

Acordo para 50 Utentes 

O Apoio Domiciliário continua a funcionar de segunda a domingo com o horário das 07h30 às 23h30.   
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Este horário permitiu responder às necessidades dos utentes e famílias, quer no período da manhã, quer no 

período da noite. De manhã, permitiu as condições necessárias para idas a consultas e fisioterapia, e o período 

da noite promoveu os cuidados do deitar do utente no seu domicílio.  

Não nos podemos esquecer que, neste tipo de resposta social, temos idosos a cuidar de idosos, sendo que o 

Apoio Domiciliário é, muitas vezes, a única resposta adequada para o prolongamento no domicílio, evitando-se 

assim a institucionalização.  

Entrar na casa de alguém implica sempre, cuidados de relação e proximidade que têm de ser respeitados e 

contextualizados. A equipa de Ajudantes Familiares foi sensibilizada nesse sentido, sendo que, neste ano 

valorizámos a formação desta equipa. 

Neste sentido, foram orientadas três formações:  

1) Reflexão sobre procedimentos e instrumentos de trabalho do Serviço de Apoio Domiciliário (2 

momentos de formação) – orientados pela Diretora de Serviços de Apoio ao Utente e Diretora Técnica; 

2) Ética e atitude na profissão de Ajudante Familiar – orientado pelo Enfermeiro Ventura, do Lar Abrigo do 

Tejo. 

Os dois primeiros momentos de formação foram construídos pela equipa de Diretoras Técnicas, coordenada 

pela DSAU, e pensados para a concertação de práticas, destinando-se, na primeira fase, para a reflexão das 

ajudantes familiares enquanto equipa, e na segunda fase na introdução dos seguintes procedimentos:  

1) Procedimento Nº1 – Construção do processo de utente no SAD; 

2) Procedimento Nº2 – Prestação do serviço de fornecimento de refeições no SAD; 

3) Procedimento Nº3 – Metodologia para a Gestão de Reclamações. 

Para além da introdução destes procedimentos, foram elaborados documentos para o processo do utente, 

nomeadamente a identificação da situação social e a programação de cuidados e serviços, bem como o Manual 

de Acolhimento para as Ajudantes Familiares. 

Para além destas formações, tivemos as reuniões mensais com o objetivo de:  

 Discutir casos; 

 Orientar serviços; 

 Organizar e planificar turnos e mapas de registos; 

 Motivar os trabalhadores, para que a equipa conseguisse superar alguns constrangimentos, 
relacionados com as dificuldades sócio económicas, vivenciadas por alguns utentes que auxiliamos.  

No ano de 2015, temos a mais-valia de um estágio do 3º ano do Curso de Educação Social do Instituto Superior 

de Ciências Educativas, o que permitiu um acompanhamento diferenciado aos utentes do Apoio Domiciliário.  

Este estágio teve como objetivo, potenciar as capacidades dos utentes do Apoio Domiciliário, evitar o isolamento 

e promover atividades de convívio entre os utentes. 

 

Breve Caraterização do SAD 

Admissões e Saídas de Utentes  
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À semelhança das respostas anteriores, vejamos o gráfico 8 para a leitura do número de admissões e saídas 

desta resposta social. 

 

GRÁFICO 8 -  ADMISSÕES E SAÍDAS DE UTENTES DO APOIO DOMICILIÁRIO  

Acresce referir que o motivo das saídas variou entre falecimentos, recuperação do estado de saúde, idas para 

Unidades de Cuidados Continuados, idas para Lar ou Centro de Dia (transferência para outras repostas sociais). 

No que respeita aos serviços, a alimentação parece ter tido algum destaque nas admissões de 2015. Vejamos o 

gráfico que se segue: 

 

GRÁFICO 9 -  SERVIÇOS DE HIGIENE E REFEIÇÕES DOS UTENTES ADMITIDOS 

 De destacar que as higienes, nos períodos da tarde e noite, são sempre um acréscimo às higienes da manhã. O 

almoço e jantar, raramente surgem como único serviço, de uma forma geral, surgem associados ao serviço de 

higiene pessoal.  

De seguida, descrevemos o número de entradas das Ajudantes Familiares no domicílio do utente. 

Vejamos o gráfico nº 9. 

 

GRÁFICO 10 – NÚMERO DE “ENTRADA” DAS AJUDANTES FAMILIARES NO DOMICÍLIO DO UTENTE 
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Conforme o gráfico, percebemos que a maioria das vezes, as Ajudantes Familiares, vão duas vezes ao 

domicílio do utente. Este fato, está relacionado com os serviços solicitados aquando da admissão. 

De salientar que todas as admissões foram efetuadas após visita domiciliária, salvo em situações de 

urgência. Durante a visita, efetuada pela Diretora do Estabelecimento e por duas Ajudantes Fami liares, 

foram avaliados segundo vários critérios, tais como: condições de habitabilidade, espaço para a 

mobilização do utente, necessidades do nº de turnos, nº de Ajudantes Familiares, nº de serviços 

necessários, necessidade de ajudas técnicas ou articulação com outras ações. No final de cada visita é 

elaborado a informação social e o plano de cuidados e serviços que é entregue à equipa para 

organização de serviços específicos para aquele utente, bem como aspetos significativos no cuidar e 

bem-estar. 

 

SETORES DA SAÚDE E ANIMAÇÃO  

(Comum às Respostas Sociais de Lar e Centro de Dia) 

SAÚDE 

Numa primeira fase, iremos abordar a Reabilitação Psicomotora, com registo do número de treinos e 

tratamentos efetuados. Seguindo-se a síntese quantitativa do acompanhamento por parte da enfermagem, 

médico e consultas externas. 

Ao nível da Reabilitação Psicomotora, foram feitos dois tipos de tratamentos: Tratamentos de Manutenção e 

Tratamentos de Reabilitação. 

Os tratamentos de manutenção, são exercícios realizados por utentes sem patologias impeditivas de realizar 

marcha e que apenas necessitam de manter o tónus muscular e a amplitude articular, aspetos necessários para 

manter a sua integridade física.  

Os tratamentos de Reabilitação incluem treinos de marcha, mobilizações, exercícios com roldanas e pedaleira, 

bem como exercícios individuais, de acordo com as patologias específicas de cada utente.  

 

De forma quantitativa, foram efetuados 2588 tratamentos de manutenção que incluíram as massagens manuais, 

massagens com aparelho e mobilizações passivas. 

No que respeita aos tratamentos de reabilitação temos por um lado, os treinos de marcha (marcha com 

andarilho e canadianas) com 1256 acompanhamentos e por outro, os exercícios individuais como o equilíbrio, 

mobilidade dos membros inferiores e superiores, exercício de motricidade fina, roldanas e pedaleiras, com 2356 

exercícios. 

Em síntese, verifique-se o quadro que se segue: 

Tratamento de Manutenção 2588 

Treinos de Marcha  1256 

Exercícios Individuais 2356 

Quadro 1 –Tipos de Tratamentos de Reabilitação 
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De realçar a presença de um estagiário da APEDV (Associação Promotora de Emprego de Deficientes Visuais) 

que enriqueceu substancialmente a prestação do serviço.  

Relativamente à equipa de enfermagem, representada por dois enfermeiros, continuou com a aplicação de 

Testes de Avaliação como: Avaliação Diagnóstica EDG 15 (Escala de Depressão Geriátrica de Yesavage); Avaliação 

Diagnóstica MMSE (Mini-Mental State Examination); Easy-Care (Questionário de Avaliação da Autonomia 

Funcional) e Índice de Katz. A aplicação destes instrumentos foi para todos os utentes inseridos na resposta 

social de ERPI. 

Ao longo do ano, foram feitas 346 consultas por parte do nosso Médico de Clínica Geral, tendo sido requisitados 

exames de diagnóstico e complementares a todos os utentes. 

Façamos uma síntese quantitativa do trabalho efetuado aos níveis:  

Ao nível da Enfermagem consideramos importante mencionar: 

Injecções 150 

Pensos 1191 

Medição Tensão Arterial 270 

Glicémia Capilar 738 

Colocação anel uterino 12 

Mudança Saco drenagem torácica 48 

Entubação naso gástrica 1 

Algaliação 1 

Aspiração 41 

Aerossol 14 

 

Quadro 2 – Dados ao nível da enfermagem 

 

Ao nível das consultas externas e Exames Complementares de Diagnóstico: 

 Consultas Hospitalares:  

   Oftalmologia 12 Diabetologia 7 

Neurologia 11 Medicina Dentária 4 

Pneumologia 3 Dermatologia 9 

Ortopedia 21 Anestesia 2 

Cirurgia Geral 8 Cardiologia 3 

Fisiatria 10 Oncologia 3 

Otorrino 3 Dermato-venerologia 1 

Psiquiatria 4 Medicina Geral 5 

Cirurgia Vascular 5 Senologia 6 

Urologia 1   

Quadro 3 – Dados das consultas externas e Exames de Diagnóstico 
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 Exames Auxiliares de Diagnóstico, Imagiologia e Exames Especiais:  

Análises 120 Eletrocardiograma 14 

Holter 1 Ecocardiograma 4 

Densometria 1 TAC 4 

Doppler 3 RX vários 14 

Mamografia 2 Cintigrafia óssea 2 

Quadro 4 – Tipos de exames efetuados 

Ao nível de idas à urgência e fisioterapia no exterior: 

Encaminhamento a urgências 63 

Fisioterapia no exterior 215 

 

Para além destes registos, salientamos que, quer os utentes da resposta social de Lar, quer os utentes da reposta 

social de Centro de Dia, fizeram parte do plano de vacinação da gripe.  

 

ANIMAÇÃO 

O setor da Animação contou com a realização e conclusão do estágio do Animador que se encontra 

connosco, concluindo o 3ºano do Curso de Educação Social do Instituto Superior de Ciências 

Educativas.   

Nesta área contamos com dois tipos de Projeto, aqueles que são efetuados internamente e os que são 

efetuados através de parcerias, permitindo o contacto com o exterior.  

De seguida, passamos a enumerar os ateliers que foram concretizados no Lar Abrigo do Tejo.  

 

Projetos (ateliers organizados e dinamizados internamente Arte e Tejo  

Integração nas Tecnologias de 
Informação e Comunicação (TIC) 

Permitiu o desenvolvimento de 

competências e a aquisição de saberes 
junto das novas tecnologias (descrição de 

histórias, poemas e versos)  
 

Juntos a Mexer 
 

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. 
Esta  atividade aconteceu uma vez por 
semana na sala do auditório. 
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Todos a jogar 

 

Atividade conseguida através de jogos 
tradicionais o que proporcionou momentos  

de diversão e companheirismo entre os 
utentes.   

“Hoje é Dia de Mercado” 
 

Às terças e quintas-feiras existe o mercado, 
localizado junto ao LAT, o que permitiu 

vivenciar os hábitos de vida dos nossos 
utentes quer os utentes autónomos, quer 

os mais dependentes. 

Artes de lavores e têxteis 

 

Esta atividade é frequentada pelas utentes 

do LAT que criam trabalhos feitos em 
croché, arraiolos, ponto de cruz, tapetes, 

malas de trapilho e arranjos de roupa. 
 

Matiné 
 

Este momento de música aconteceu todas 
as sextas feiras no auditório e permitiu que 
os utentes vivessem recordações dos seus 

tempos de baile. 

 

O nosso Bar 

 
O Bar do nosso Estabelecimento esteve aberto 
de segunda a sexta, ao dispor das 
trabalhadoras, utentes e familiares. Permite 
que os utentes usufruam de um momento de 
“café” onde partilhas e saberes foram uma mais 
valia para todos. 

Atividades da vida diária 

 
Este atelier diz respeito àqueles utentes que 
colaboraram na dinâmica do lar, são exemplos: 
pequenos recados, ajuda no refeitório e 
marcação da roupa.  

“Com o papel eu faço…” 
 

Elaboração dos postais de aniversários para os 
utentes e trabalhadores. Para além dos postais 
de aniversário, fizemos também os postais para 
os dias comemorativos como: Dia do Pai e Dia 
da Mãe. 
 

“Culinária” Às Terças e Sextas-feiras, foram 
confecionados pelos utentes, com 
orientação do Ajudante de Lar e Centro de 
Dia afeto à animação, bolos caseiros e 
doces. Estes foram vendidos no nosso bar.  
 

 

Projeto Pescador 

Este Projeto consistiu na recuperação de uma embarcação típica do tejo, com registo de 1977, sendo 

designada por “catraio” com 4,80 metros de comprimento. A envolvência dos utentes foi muito valiosa, 
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uma vez que temos alguns idosos que se identificaram com a fase desta embarcação. A profissão de 

alguns foi precisamente estar em contato com o rio tejo e desta forma, puderam participar na 

recuperação deste equipamento. O renascer desta embarcação foi motivo de orgulho para estes 

utentes, que identificaram semelhanças, recordações e memórias dos tempos mais antigos. 

Para além dos utentes contámos com a participação do Centro Náutico Moitense e Junta de Freguesia 

da Moita. 

Projetos em parceria com outras entidades 

Projeto “Movimento Sénior” 

Este projeto aconteceu às terças-feiras, no período da tarde, através da “hidroginástica” (piscina de 

Alhos Vedros) e às quintas feiras, no período da manhã, através da ginástica (exterior do 

Estabelecimento ou auditório). 

Projeto “Para Lá da Moita” 

A Junta de Freguesia da Moita cedeu, todas as quartas feiras, uma viatura que é conduzida pelo nosso 

Animador. Com este projeto foi possível fazermos pequenos passeios com os nossos utentes (ver na 

descrição das atividades). 

 Projeto “Vivências” 

Este projeto, organizado pela Câmara Municipal da Moita, proporcionou em articulação com as nossas 

atividades, em datas comemorativas como foram o dia dos namorados e mês do Idoso. 

De seguida descrevemos, por mês, as atividades de relevo desenvolvidas no ano de 2015:  

Janeiro 

 Dia 5, Sopas de letras no salão – participaram nesta atividade oito utentes. 

 Dia 6, Receção dos alunos da Escola Técnica Profissional da Moita, no âmbito das janeiras, sendo esta 

atividade para os utentes da resposta social de Centro-de-Dia, Estrutura Residencial do Lar Abrigo do 

Tejo. 

 Dia 7, Arrumos do material decorativo alusivo ao Natal - participaram nesta atividade oito utentes. 

 Dia !4, Passeio ao Fórum Montijo - participaram nesta atividade oito utentes. 

 No final de cada mês foi confecionado um bolo na cozinha do LAT para os utentes que celebram 

aniversário no mês que então termina. 

Fevereiro 

 Dia 2, Construção de Máscaras de Carnaval e preparativos do baile de Carnaval no LAT - participaram 

nesta atividade cinco utentes. 

 Dia 3, Continuação da Construção de Máscaras de Carnaval - participaram nesta atividade sete utentes. 

 Dia 4, Piscina - parceria com a C.M.M. – três utentes inscritos. 

 Dia 5, Presença no Desfile Carnaval das Escolas da Freguesia da Moita - participaram nesta atividade 

dezoito utentes. 
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 Dia 6, Treino de preparação para o Torneio de Boccia, parceria com a C.M.M. – participaram duas 

equipas de utentes no torneio. 

 Dia 14, Passeio ao Fórum Montijo - participaram nesta atividade oito utentes. 

 Dia 18, Torneio de Boccia no Pavilhão Municipal Desportivo, ficando em 3º lugar a equipa do LAT.  

 No final de cada mês foi confecionado um bolo na cozinha do LAT para os utentes que celebram 

aniversário no mês que então termina. 

Março 

 Dia 2 - Inicio do Projeto Pescador - três utentes envolvidos do LAT.  

 Dia 3 - Piscina - parceria com a C.M.M. – três utentes inscritos. 

 Dia 4 - Passeio pela zona ribeirinha da cidade do Montijo - participaram nesta atividade sete utentes. 

 Dia 5 - Ginástica - parceria coma C.M.M. - participaram nesta atividade sete utentes. / Avaliação do 

desenvolvimento Projeto Pescador - Presidente do Centro Náutico Moitense e parceria do Projeto. 

 Trabalhos manuais para o Dia dos Namorados – participaram na atividade seis utentes. 

 Dia 6 - Atelier Sabores caseiros dos Avós - foram confecionados dois bolos participando duas utentes do 

LAT. 

 Dia 9 - Construção da oferta para o Dia dos Namorados. 

 Dia 10 - Piscina - parceria com a C.M.M. – três utentes inscritos. 

 Dia 12 - Passeio à praia do Rosário – participaram nesta atividade oito utentes. 

 Dia 24 - Preparação e organização para a Páscoa. 

 Dia 26 - Ginástica com os utentes inscritos. 

 Dia 26 – Continuação do projeto Pescador - colocação de novas sicordias na embarcação com ajuda do 

mestre João Gregório e parceiro do projeto. 

 Dia 30 – Torneio de Boccia - participaram duas equipas de utentes do LAT. 

 Dia 31 – Piscina - parceria com a C.M.M. – três utentes inscritos. 

 No final de cada mês foi confecionado um bolo na cozinha do LAT para os utentes que celebram 

aniversário no mês que então termina. 

Abril 

 Visita ao Núcleo Museológico da Baixa da Banheira – participaram nesta Dia 7 - Piscina - parceria com a 

C.M.M. – três utentes inscritos. 

 Aula de informática - parceria com a Escola Secundária da Moita – participaram nesta atividade oito 

utentes. 

 Dia 9 – Inicio da construção de cravinhos em renda para sinalizar o 25 de Abril no placar da animação. 

 Dia 10 – Entrega das ofertas do Dia da Mãe elaboradas pelos utentes do LAT. 

 Dia 14 - Passeio a Constância - exposição temática “Embarcações Tradicionais do Estuário do Tejo – 

Histórias, memórias e  vivências. A visita decorreu no Cineteatro Municipal de Constância.  Participaram 

nesta atividade oito utentes (esta visita foi integrada no âmbito do projeto Pescador).  

 Dia 19 - no âmbito do programa Vivências da C.M.M. decorreram as Danças Portuguesas para os utentes 

do LAT. 

 Dia 22 - Desfile da Romaria a cavalo até Viana do Alentejo - participaram nesta atividade dez utentes. 

 Dia 23 - Torneio de Boccia no Pavilhão Desportivo Municipal – Participou 1 equipa do LAT. 

 Dia 23 - Ginástica com os utentes inscritos. 
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 Dia 24 - Atelier Sabores caseiros dos Avós - foram confecionados dois bolos participando duas utentes 

do LAT. 

 Dia 25 - Desfile do 25 de Abril com o autocarro da Santa Casa da Misericórdia de Alhos-Vedros - 

participaram nesta atividade onze utentes. 

 Dia 27, Torneio de Boccia no Pavilhão Desportivo Municipal – Participaram duas equipas do LAT. 

 Dia 27 - Exposição no Lar São José Operário- participaram nesta atividade oito utentes. 

 Dia 30 - Decoração do placard para o dia 1 de Maio. 

 Pedido de uma aluna da Escola Secundária para assistir a uma aula de ginástica para a sua avaliação de 

curso. 

 Dia 30 – Visita Domiciliária aos utentes de SAD no âmbito de estágio no Instituto Superior de Ciências 

Educativas. 

 No final de cada mês foi confecionado um bolo na cozinha do LAT para os utente s que celebram 

aniversário no mês que então termina. 

Maio 

 Dia 1 - Visita Domiciliária aos utentes de SAD no âmbito de estágio no Instituto Superior de Ciências 

Educativas. 

 Dia 4 - Avaliação da Prova de Aptidão Profissional da aluna da Escola Secundária da Moita - participaram 

nesta atividade dez utentes. 

 Dia 4 - Ida ao Mercado com o utente sinalizado pelo Centro Hospitalar Barreiro Montijo para a compra 

de sapatos. 

 Dia 5 - Passeio ao Mercado da Moita e Piscina com os três  utentes inscritos.  

 Dia 6 - Visita à Feira de Projetos Educativos - participaram nesta atividade  dezassete utentes e um 

utente de SAD no âmbito de estágio no Instituto Superior de Ciências.  

 Dia 8 - Artelier Sabores caseiros dos Avós - foram confecionados dois bolos participando duas utentes 

do LAT. 

 Dia 19 - Passeio ao Mercado – participaram nesta atividade oito utentes. 

 Dia 19 - Piscina com os três utentes inscritos. 

 Dia 22 - Atelier Sabores caseiros dos Avós - foram confecionados dois bolos participando duas utentes 

do LAT. 

 Dia 28 - Saída ao parque de merendas com o autocarro da S.C.M.A.V - participaram nesta atividade vinte 

utentes. 

 Dia 31 – encerramento do mês de Maio em que a Nossa Senhora de Portugal, esteve no Lar Abrigo do 

Tejo durante a tarde, seguindo-se a procissão noturna pelas ruas da Moita  

 No final de cada mês foi confecionado um bolo na cozinha do LAT para os utentes que celebram 

aniversário no mês que então termina. 

Junho 

 Dia 1 - Participação no Dia Mundial da Criança organizado pela Junta de Freguesia da Moita.  Os utentes 

do LAT distribuíram a todas as crianças pacotes de leite e saquinhos de pipocas. Esta iniciativa contou 

com a participação de dez utentes. 

 Dia 3 - Passeio na Praia do Rosário. Participaram nesta atividade oito utentes. 

 Dia 4 - Finalização do Projeto Pescador. 
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 Dia 4 - Ginástica com os utentes inscritos. 

 Dia 6 - Caminhada pelo Coração organizada pela S.C.M.A-V e distribuição das ofertas elaboradas pelos 

utentes e estagiários aos participantes da Caminhada. 

 Dia 8 - Integração nas TIC – participaram três utentes nesta atividade. 

 Dia 11 - Cantares populares do LAT – participaram oito utentes nesta atividade. 

 Dia 11 - Ginástica com os utentes inscritos. 

 Dia 12 - Passeio com o autocarro da S.C.M.A.V ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima- participaram 

vinte utentes nesta atividade. 

 Dia 15 - Integração nas TIC - participação de três utentes do LAT. 

 Dia 16 - Ida ao Mercado – participaram oito utentes do LAT. 

 Dia 17 - Passeio pela zona ribeirinha de Alcochete – participaram oito utentes do LAT. 

 Dia 18 - Cantares populares do LAT – participaram sete utentes nesta atividade. 

 Dia 19 - Atelier Sabores caseiros dos Avós - foram confecionados dois bolos participando duas utentes 

do LAT. 

 Dia 24 - Ensaio da marcha do LAT para o dia dos Santos Populares - participam vários utentes e 

trabalhadores do LAT. 

 Dia 25 - Preparação e montagem da Festa dos Santos populares no LAT. 

 Dia 26 - Comemoração dos Santos populares com o artista Zé Ricardo. 

 30 - Ida ao Mercado com os utentes de Centro-de-Dia.  

 No final de cada mês foi confecionado um bolo na cozinha do LAT para os utentes que celebram 

aniversário no mês que então termina. 

Julho 

 Dia 15 - Passeio no autocarro da S.C.M.AV à Albufeira do Alqueva e Aldeia da Luz - participaram 20 

utentes do LAT e os estagiários da E.S. da Moita. 

 Dia 16 - Participação da marcha do LAT na UCCI  

 Dia 17 - Atelier Sabores caseiros dos Avós - foram confecionados dois bolos participando duas utentes 

do LAT. 

 Dia 23 - Elaboração de ofertas para o aniversário do LAT. Preparativos para a Festa de aniversário do 

LAT. 

 Dia 24 - Tarde de cinema “Canção de Lisboa” – participaram dez utentes do LAT. 

 Dia 27 - Participação do LAT na organização da exposição da capela da S.C.M.A.V para as Festas de Alhos 

Vedros. 

 Dia 29 - Pintura e acabamento das lembranças para a comemoração do aniversário do LAT 

 Dias 30 e 31 - Montagem da Exposição: Embarcações Tradicionais do Estuário do Tejo: memórias e  

vivências. Exposição Cedida pela Associação Naval Sarilhense . 

 Dia 31 - Festa de Aniversário do LAT com alunos da banda de Zé Bacalhau e o artista Nélio Pinto.   

 No final de cada mês foi confecionado um bolo na cozinha do LAT para os utentes que celebram 

aniversário no mês que então termina. 

Agosto 

 Período de Férias do Animador do LAT 

Setembro 
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 Dias 1,2,3,4,7,8,9 e 10 - Montagem das tasquinhas para as Festas em Honra de Nossa Senhora da Boa 

Viagem 2015. 

 Dia 15 e 16 - Visita às largadas de Toiros das Festas em Honra de Nossa Senhora da Boa Viagem.  

 Dia 1 - Passeio pelas Festas da Moita. 

 Dia 21 - Construção do carrinho de mão feito em madeira pelos utentes do LAT. 

 Dia 23 - Passeio ao Retail Park de Coina –  participaram oito utentes do LAT. 

 Dia 24 - Integração nas TIC - participaram três utentes do LAT. 

  Dia 25 - Matiné com dez utentes do LAT. 

 Dia 28 - Passeio ao Mercado – participaram seis utentes do LAT. 

 Dia 30 - Passeio ao Rosário - participaram oito utentes. 
 No final de cada mês foi confecionado um bolo na cozinha do LAT para os utentes que celebram 

aniversário no mês que então termina. 

Outubro 

 Dia 1 - Abertura do mês do Idoso/Exposição na Biblioteca Municipal da Moita – participaram onze 

utentes no Dia Internacional da Pessoa Idosa. 

 Dia 2 - Passeio cultural a Setúbal – Moinho de Maré da Mourisca e Casa-Museu José Maria da Fonseca 

– participaram dezassete utentes do LAT. 

 Dia 5 - Integração nas TIC – participaram três utentes. 

 Dia 6 - Ida ao Mercado com sete utentes do LAT. 

 Dia 7 - Séniores a Bordo- Passeio a bordo do Varino Boa Viagem da C.M.M. - participaram dezassete 

utentes do LAT. 

 Dia 8 - Cantares Populares – participaram oito utentes do LAT. 

 Dia 9 – Atelier, Sabores caseiros dos Avós - foram confecionados dois bolos participando duas utentes 

do LAT. 

 Dia 12 - Jogo do dominó – participaram quatro utentes do LAT. 

 Dia 13 – Cinelar - Cinema Português para os utentes do LAT/ Passeio ao Mercado - participaram dez 

utentes. 

 Dia 14 - Passeio pela zona ribeirinha de Alcochete – participaram oito utentes do LAT. 

 Dia 15 - Integração nas TIC - participou uma utente do LAT. 

 Dia 16 - Atelier Sabores caseiros dos Avós - foram confecionados dois bolos participando duas utentes 

do LAT. 

 Dia 19 - Integração nas TIC – participaram duas utentes do LAT. 

 Dia 20 - Piscina – participaram dois utentes. 

 Dia 21 - Passeio ao Estaleiro Naval Jaime Costa em Sarilhos Pequenos - Construção naval do Bote Leão 

para a Câmara de Alcochete – participaram oito utentes. 

 Dia 22 - Torneio de Boccia – participaram três equipas do Lar Abrigo do Tejo. 

 Dia 23 – Atelier, Sabores caseiros dos Avós - foram confecionados dois bolos participando duas utentes 

do LAT. “Matinée” com a participação de dez utentes do LAT. 

 Dia 26 - Integração nas TIC -Participaram dois utentes do LAT 

 Dia 27 - Construção de talegas em retalhos para o São Martinho - participaram três utentes/Piscina – 

participaram três utentes. 
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 Dia 28 - Dia Nacional da Terceira Idade - Espetáculo de encerramento no Fórum Cultural José Manuel 

Figueiredo – participaram 18 utentes. 

 Dia 29 - Ida ao Mercado – Participaram sete utentes, 

 Dia 30 – Atelier, Sabores caseiros dos Avós - foram confecionados dois bolos participando duas utentes 

do LAT. 

Novembro 

 Dia 2,3,4 e 5- Preparativos para a tarde de Fados de São Martinho. 

 Dia 9 - Decoração do salão para a tarde de Fados – participaram cinco utentes do LAT. 

 Dia 10 - Tarde de Fados no LAT com cinco fadistas convidados e dois guitarristas. 

 Dia 11 - Arrumação dos Materiais da tarde de Fados do São Martinho - participaram cinco utentes do 

LAT. 

 Dia 12 - Ginástica com os utentes inscritos. 

 Dia 13 – Atelier, Sabores caseiros dos Avós - foram confecionados dois bolos participando duas utentes 

do LAT. “Matinée” com a participação de nove utentes do LAT.  

 Dia 17 - Ida ao Mercado – participaram 12 utentes/ Piscina – participaram três utentes. 

 Dia 18 - Passeio à lota de Setúbal e lanche na praia do Rosário – participaram oito utentes. 

 Dia 19 - Ida com a utente aos CTT/Preparação dos materiais para a decoração de Natal no LAT.  

 Dia 20 – Atelier, Sabores caseiros dos Avós - foram confecionados dois bolos participando duas utentes 

do LAT. “Matinée” com a participação de onze utentes do LAT.  

 Dia 23 - Inicio da construção de centro de mesa para o Natal – participaram dois utentes/Integração nas 

TIC – participaram três utentes.  

 Dia 25 - Passeio pela zona ribeirinha de Alcochete – participaram oito utentes. 

 Dia 26 - Ida ao mercado – participaram seis utentes do LAT. 

 Dia 30 - Torneio de Boccia – participaram 3 equipas do LAT. 

Dezembro 

 Dia 1 - Piscina – participaram dois utentes. 

 Dia 2 - Apanha do musgo e pinhas – participaram cinco utentes do LAT. 

 Dia 3 - Montagem do presépio no salão – participaram dois utentes/Ginástica - participaram os utentes 

inscritos. 

 Dia 4 - Matiné – participaram doze utentes do LAT. 

 Dia 7 - Construção das botinhas de Natal para os guardanapos no almoço de Natal dos familiares no LAT 

– participaram seis utentes do LAT. 

 Dia 9 - Piscina – reportagem para o Jornal I – participaram dois utentes. 

 Dia 10 - Montagem da decoração de Natal LAT. 

 Dia 11 - Festa de Natal no LAT – artista Nelson Anjo e Grupo Alma Latina/sorteio do cabaz de Natal.  

 Dia 14 - Torneio de Boccia – Particparam 3 equipas do LAT. 

 Dia 15 - Visita dos alunos da Escola Secundária da Moita. 

 Dia 16- Acabamento dos centros de mesa para o almoço de Natal dos familiares no LAT – participou um 

utente. 

 Dia 17 - Espetáculo de Natal para a população idosa no Forúm Cultural José Figueiredo. 

 Dia 19 - Almoço de Natal para as famílias dos utentes residentes/Atuação do Grupo Soledad.  
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 Dia 21 - Espetáculo de Natal com Silvia Chambel – para todos os utentes do LAT. 

 Dia 22 - Ginástica – participaram os utentes inscritos. 

 Dia 23 - Grupo de amigos de Lagameças. 

 Dia 24 - Entrega de prendas de Natal a todos os utentes do LAT em conjunto com as ajudantes de lar.  

 Dia 28 - Integração nas TIC – participaram duas utentes. 

 Dia 29 - Ida ao Mercado com cinco utentes do LAT. 

 Dia 31 - Ginástica com os utentes inscritos. 

 

5. ESTÁGIOS CONCRETIZADOS 

Agrupamento de Escolas da Moita (Escola Secundária da Moita) - Durante os meses de Maio, Junho e 

Julho, tivemos 2 estágios com uma carga horária de 210 horas por cada aluno. Este estágio teve como  objetivo  

o desenvolvimento de competências técnicas, relacionais, organizacionais e de gestão relevantes para a 

qualificação profissional. 

RUMO – Realização de 5 estágios com formação em posto de trabalho (lavandaria, cozinha e exterior). 

A relevar que dois destes estágios, evoluíram para contratos de trabalho, devido à capacidade de integração e 

desenvolvimento de tarefas e funções do estagiário na equipa. 

  

Instituto Superior de Ciências Educativas – Realização de 1 estágio referente ao 3ª ano de Educação 

Social, com uma carga horária de 300 horas. 

APEDV (Associação Promotora de Emprego de Deficientes Visuais)- Realização de 1 estági, no âmbito 

do curso de Formação Profissional, de Massagista/Aux de fisioterapia.  

 

Parcerias 

Em 2014, continuámos com as parcerias com a Câmara Municipal da Moita e Junta de Freguesia. Em relação 

ao Centro de Saúde da Moita, a parceria mantém-se ativa, essencialmente ao nível do Apoio Domiciliário. 

BA LAT, ATIVIDADES DE RELEVO 2015 

BA LAT, ATIVIDADES DE RELEVO 2015 

Integração nas Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC) 

 

Este atelier, permitiu o 
desenvolvimento de 

competências e a aquisição de 
saberes junto das novas 

tecnologias (descrição de 
histórias, poemas e versos). O 

local de aprendizagem foi na 
Escola Secundária da Moita, às 

Quartas feiras pelas 17h00. 
 

Fotografia: 01 de Junho 2015 
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Todos a jogar 

 

 

Atividade conseguida através de jogos 
tradicionais, o que proporcionou 
momentos de diversão e 
companheirismo entre os utentes da 

ERPI e Centro de Dia.  
 

 

Fotografia: 08 de Julho 2015 
 

Artes de lavores e têxteis 

 

 
Esta atividade é frequentada pelas 
utentes do LAT que criam trabalhos 

feitos em croché, arraiolos, ponto de 
cruz, tapetes, malas de trapilho e 
arranjos de roupa. 

 
Fotografia: 18 de Junho 2015 
 

“Com o papel eu faço…” 

 

 
Elaboração dos postais de aniversários 

para os utentes e trabalhadores. Para 
além dos postais de aniversário, 
fizemos também os postais para os dias 

comemorativos como: Dia do Pai e Dia 
da Mãe. 

 
Fotografia: 02 de Julho 2015 

 

“Para lá da Moita” 

 

 
Visita ao Núcleo Museológico da Baixa 
da Banheira, João José Silva,  através da 
viatura disponibilizada pela Junta de 

Freguesia da Moita – Visita 
 
 
 

Fotografia: 01 de Abril de 2015   
 

“Tasquinha do Lar da Moita” 

 

Na Festa da Nossa Senhora do Rosário, 
o Lar Abrigo do Tejo realiza a tasquinha 
com a colaboração voluntária dos 
trabalhadores, utentes e amigos. Com 

este evento conseguimos verba para 
adquirirmos materiais e manutenção 
dos espaços relacionados com os 

utentes. 
 
Fotografia: Setembro 2015  

A DIRETORA TÉCNICA 
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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 

 

ERPI (Estrutura Residencial para Pessoas Idosas)O Lar S. José Operário, situado na Freguesia da 

Baixa da Banheira, no decorrer do ano de 2015, desenvolveu um trabalho dentro das três respostas sociais que 

abarcam (ERPI, CDIA e SAD), e cujo principal foco incidiu no bem-estar dos Utentes. 

Um trabalho contínuo onde os 57 trabalhadores que integram a equipa de trabalho do LSJO, executam a sua 

ação, com rigor e seriedade, tendo em vista a qualidade dos serviços que prestamos aos nossos utentes e que 

também se traduz, na coordenação diária do Equipamento. 

Através da implementação de algumas dinâmicas novas e com uma reorientação e ajustamento das práticas já 

existentes, conseguiu-se uma melhor gestão diária em termos funcionais dos serviços e Equipamento, 

reforçando que no decorrer do ano transato, se trabalhou também para se alcançar os objetivos que haviam 

sido traçados no plano de Acão. 

Assim este relatório irá descrever de forma sintetizada toda a ação realizada no decorrer de 2015.  

Resposta Social de ERPI (Estrutura Residencial para Pessoas Idosas) 

Acordo para 60 Utentes 

Esta resposta social tem capacidade para 60 Utentes, sendo que 20 destes Utentes vêm referenciados e são 

institucionalizados ao abrigo de vagas protocoladas e reservadas à Segurança Social. Acrescentamos ainda que 

em termos de lotação no decorrer do ano estivemos sempre completos.  

Sabendo que esta é uma resposta que surge aos Utentes e às suas famílias e que em muitos casos é de difícil 

aceitação. Assim, tentámos mais uma vez, dispensar uma atenção redobrada que permita facilitar o processo  

de adaptação.   

Assim, reforçamos que num primeiro momento acontece:  

 A entrevista inicial onde existe o objetivo de conhecimento de hábitos de vida do utente e onde se 

realiza uma visita com esclarecimentos ao próprio e aos seus familiares, passando por uma 

apresentação das instalações, do quarto onde irá ficar e por uma apresentação à equipa, de forma a 

iniciar o processo de acolhimento e integração.   
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 Posteriormente ao Acolhimento/admissão do Utente, é executado um plano individual de cuidados ao 

utente (que foi elaborado em 2015), com uma planificação do serviço, focando por exemplo dias de 

banho, de corte de unhas, tamanho de fraldas, tipo de ajudas técnicas utilizadas, assim como a 

integração em ateliês da preferência do mesmo. 

No decorrer do ano foi elaborado também um Manual de Acolhimento para os utentes que integrem a resposta 

de ERPI e onde de uma forma sucinta se dá as boas vindas, se faz a apresentação do espaço, do alojamento dos 

serviços e dos direitos e deveres dos utentes.  

Foram também elaborados procedimentos no âmbito da prevenção de negligência, abusos físicos e mentais, 

assim como metodologia para a gestão das reclamações. 

Tal como se pode verificar no gráfico abaixo, assistimos no ano de 2015 a um total de admissões e saídas, 

equilibrado relativamente aos dois géneros: 

 

Gráfico 1 – Admissões e Saidas de Utentes (ERPI) 

Das 24 admissões realizadas no decorrer de 2015, dos casos acima mencionados, 13 destas admissões foram ao 

abrigo das vagas reservadas à Segurança Social. 

Diariamente deparamos com cada vez mais uma evidente e crescente dependência por parte dos nossos 

utentes, cuja média de idades é de 84 anos, e que tal como temos vido a referir, nos levam a adotar estratégias 

para nos irmos ajustando a uma realidade que na prática não é fácil. Uma percentagem de dependências 

bastante elevada a rondar mais de 90%, (e cujo objetivo passa por se conseguir meios que sejam mais 

facilitadores para o desempenho das funções indo de encontro ao bem-estar do utente), pode verificar-se no 

gráfico abaixo os níveis de dependência por género/números: 

13 13

11 11

Admissões Saidas

ERPI - Admissões e Saidas de Utentes

Feminino Masculino
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Gráfico 2 – Grau de Autonomia/Dependência dos Utentes em ERPI 

A adoção de medidas de segurança aliadas a conforto, nem sempre são fáceis de conseguir, contudo 

trabalhamos diariamente para que através de um esforço concertado consigamos proporcionar o máximo 

conforto com segurança, existindo um permanente cuidado a solicitar junto de todos, para que a porta da 

entrada do Estabelecimento esteja sempre bem fechada. 

 

Atendimentos  

Os atendimentos semanais, realizados pela Diretora Técnica, perfizeram no fim do ano, um total de 186.  

 

Visitas 

Na entrada do LSJO, existe um livro para registo das visitas. Por lá passaram entre familiares e amigos que nos 
visitaram, um total de 3890 visitas. 

 

Familiares 

Dando enfase à importância da família e do seu envolvimento diário com a resposta social onde os seus 

familiares estão integrados, trabalhamos no sentido de promover uma maior e melhor articulação entre todos, 

tentando articular disponibilidades. 

Reforçamos aqui a importância das relações que fomentamos sempre com um objetivo de comunicação clara, 

que permita aos familiares estarem informados acerca dos seus.   

 

Resposta Social de Centro de Dia (CDIA) 

Acordo para 20 Utentes 

Esta resposta social tem acordo para 20 utentes e esteve durante todo o ano de 2015 completa.  

Funciona, 12 horas por dia das 08.00h às 20.00h de segunda a sexta-feira, e embora não funcione ao fim de 

semana, organizamos com o Serviço de Apoio Domiciliário a distribuição da alimentação a quem o solicita.  
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De entre os serviços prestados, destacamos a alimentação, os cuidados pessoais de higiene e tratamento de 

roupa, os cuidados clínicos de médico e enfermagem e o transporte de ida e vinda de casa para o 

Estabelecimento. 

A média de idades dos Utentes desta resposta social é de 79 anos, e tivemos no decorrer de 2015, um total de 

9 admissões, verifique-se a distribuição por género no quadro abaixo: 

 

Gráfico 3 – Centro de Dia Admissões de Utentes 

Também nesta resposta social, se verifica uma cada vez maior dependência por parte dos utentes e esta, surge 

como uma alternativa, temporária para futuras solicitações para admissão em ERPI.  

É certo que verificamos que muitos dos utentes conseguem prolongar assim a sua autonomia, mantendo rotinas, 

estimulando-os para que mantenham muitas das suas atividades por um período mais vasto, contudo os seus 

graus de dependência vão sendo cada vez mais crescentes, refletindo-se na falta de autonomia. Verifique-se no 

gráfico abaixo os níveis de dependência por género/números em CDIA. 

 

Gráfico 4 – Grau de Autonomia/Dependência dos Utentes em CDIA 

Devemos realçar que os utentes de Centro de Dia estão integrados e participam igualmente em todas as 

atividades que se encontram planificadas respeitantes à animação (ateliês as atividades desportivas e passeios). 

 

Resposta Social de Apoio Domiciliário 

Acordo para 20 Utentes 
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Esta resposta social tem acordo para 20 utentes e durante o ano de 2015 esteve praticamente sempre completa, 

contudo no final do ano verificámos muitas baixas devido a falecimentos e devido a ausência de lista de espera 

de utentes para entrada. 

O Funcionamento do serviço de apoio domiciliário, abrange os 7 dias da semana, dividindo-se em dois turnos. 

As admissões realizadas, tiveram por base um “circuito”, que passou primeiramente por uma receção da ficha 

de inscrição, no qual de seguida se realizou um atendimento seguido de uma visita domiciliária (salvo algumas 

situações que tenham sido emergentes).  

Estas visitas servem acima de tudo para uma verificação das solicitações feitas, dando o nosso parecer, inclusive 

passa também por uma verificação no terreno das condições existentes com o objetivo de se conseguir 

identificar uma resposta mais concreta para as necessidades expostas. Algum 

aconselhamento/encaminhamento para outras ações como por exemplo o Eco-lar, é por vezes dado, assim 

como em termos de utilização de BAT, Banco de ajudas técnicas. 

Em termos do serviço que foi mais solicitado manteve-se tal como no ano anterior a alimentação, em maior 

número, seguido da higiene pessoal. 

A média de idades dos Utentes desta resposta social é de 80 anos, e tivemos no decorrer de 2015, um total de 

9 admissões, verifique-se a distribuição por género no quadro abaixo: 

 

Gráfico 5 – Admissões de Utentes em SAD 

Nesta resposta social foi realizado um trabalho a nível do processo individual do Utente que se encontra já 

devidamente organizado, tendo como base dos procedimentos na construção do mesmo, as orientações, 

segundo a Portaria nº 38/2013. 

Assim como foram também elaborados: 

 Os procedimentos na prestação do serviço de fornecimento de refeições; 

 A metodologia para a gestão das reclamações; 

 Tipologia dos cuidados e serviços. 

Acrescentamos ainda que foi também elaborado o Programa de acolhimento para as Ajudantes Familiares, que 

consiste num documento, que serve de apoio para a organização do Serviço de Apoio Domiciliário, e onde se 

realça aquilo que é organizado na fase de admissão do utente.  
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Sector da Saúde 

A equipa da saúde do LSJO é composta por 1 médico (clinico de medicina geral e familiar) que vem ao 

estabelecimento 3 vezes por semana, 3ª 4ª e 5ªs feiras, 3 Enfermeiros (com  horários distribuídos de 2º a 6ª 

feira, de manhã e tarde), 1 Técnica de reabilitação (2ª a 6ª feira períodos da manhã) e 1 Ajudante de enfermaria. 

Durante o ano de 2015, continuou-se a trabalhar na atualização de todos os processos clínicos, e verificamos 

que a prática atual se mostra bastante funcional pois permite uma maior agilização e otimização do serviço, 

facilitando também a consulta dos processos. 

No que concerne à equipa de Enfermagem, os cuidados de saúde especializados são prestados aos utentes das 

respostas sociais de ERPI e de CDIA, e existe aqui uma colaboração ativa desde a admissão do utente até ao 

decorrer da sua permanência no LSJO. 

Acresce-nos referir que foram desenvolvidas novas formas (formulários) para registos, resultantes de 

articulação entre a Diretora Técnica e a Equipa de Enfermagem, tais como: 

 Foram implementadas novas folhas de registo de medicação dos utentes e a sua atualização em suporte 

de papel e em suporte informático; 

 Implementação de carta de transferência/referenciação dos utentes; 

No ato da admissão dos utentes: 

 Avaliação do grau de dependência dos utentes com aplicação da escala de Barthel;  

 Avaliação do risco de desenvolvimento de úlceras de pressão com aplicação da escala de Braden; 

 Avaliação e implementação da escala do risco de queda; 

No decorrer de 2015 foram também elaborados: 

 Mapas de dietas, adequados a cada utente, elaborados de uma forma mais facilitadora para consulta. 

  Foram construídos mapas que estão colocados no refeitório e ao longo do Estabelecimento, que dizem 

respeito a medidas de atuação em situações de urgência, tais como por ex. como agir em caso de 

engasgamento. Nestes quadros, para além dos procedimentos, estão colocados os números para 

contacto de emergência. 

Tal como referimos em anos anteriores, dos números que iremos descrever, existem consultas que não são 

contabilizadas, pois em alguns casos existe o apoio dos familiares dos nossos utentes, que os acompanham em 

algumas das consultas externas e exames de diagnóstico. 

De seguida iremos passar a referir que as ações concretizadas a nível do desenvolvimento da Atividade Interna 

do Serviço de Saúde no decorrer do ano de 2015. 

Assim, foram realizadas consultas que dividimos em dois tipos, as consultas de admissão e as consultas de rotina, 

cujos números concretizados em 2015, podemos verificar no gráfico seguinte:  
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Gráfico 6 – Consultas realizadas 

 

Exames Internos (exames complementares de diagnóstico) 

No decorrer do ano foram realizadas 115 Análises Clínicas, e em termos de testes de glicemia e tensão 

arterial, verifique-se no gráfico abaixo: 

 

Gráfico 7 – Exames Complementares de Diagnóstico 

Enfermagem 

Quanto aos Tratamentos de Enfermagem:  
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Gráfico 8 – Tratamentos de Enfermagem 

Reabilitação Psicomotora 

A Reabilitação Psicomotora decorre todos os dias, das 9:30H às 12:30H. Esta intervenção tem como principais 

objetivos a manutenção e a reabilitação. Neste setor contámos ao longo de 2015 para além da Técnica de 

Reabilitação, com a prestação do auxiliar de Fisioterapia (através de um estágio) que prestou um bom apoio a 

esta área de intervenção. 

A manutenção ocorre das 11:30H às 12:30H e é composta fundamentalmente por um circuito de aparelhos, 

estabelecido na sala ou no exterior. Os exercícios variam dependendo das necessidades de cada utente. Nesta 

vertente, são incluídos utentes mais autónomos, que geralmente são indicados devido a debilidade muscular 

generalizada, entre outros.  

Quanto à reabilitação é composta por exercícios individuais, estudados para cada utente (e aqui são 

incluídos utentes maioritariamente dependentes e muitos inclusive que apresentam declínios 

cognitivos acentuados), a intervenção com estes acaba por ser individual, pois são utentes que 

requerem orientação constante. 

Dentro da reabilitação também é realizada intervenção nas enfermarias, sempre que a situação é 

sinalizada pela equipa da saúde. 

Verifiquem-se os gráficos em baixo que retratam os números contabilizados: 

2027 132 90 19 8 8 20 12 6

Tratamentos de Enfermagem
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Gráfico 9 – Exercícios  

 

 

Gráfico 10 – Tratamentos Reabilitação 

 

Relativamente às aulas de Gerontomotricidade como podemos ver no gráfico em baixo, foram 

registadas 30 aulas, que decorreram tanto no interior do LSJO (no Ginásio) como no exterior.  

Estão também contabilizados os exercícios não só de força como de amplitude articular.  
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Gráfico 11 – Exercícios Manutenção 

Atividades Externas 

 

Gráfico 12 – Tratamentos externos 

Meios Complementares de Diagnóstico 
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Consultas Externas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total de consultas de Especialidade = 114 

Urgências Hospitalares 

Em 2015 existiram um total de 98 consultas de Urgência e verificaram-se 23 Internamentos  

Hospitalares 

 

Medicina do Trabalho 

 

Gráfico 13 – Consultas, análises e ECG – MT 

Os Utentes das respostas sociais de ERPI e de Centro de Dia, fizeram parte do plano de vacinação da 

gripe. 
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Sector da Animação            

Ao longo de 2015, no setor da Animação que é comum tanto à resposta Social de ERPI como de CDIA, 

trabalhámos no sentido de manter os nossos utentes ativos integrando-os nos ateliês que estão 

planificados e nos quais, os utentes desenvolveram trabalhos manuais, e noutros atividades que 

englobam por exemplo, passeios e ou atividades no exterior. 

Para além dos ateliês existe uma participação ativa no Projeto “Movimento Sénior”, organizado pela 

Câmara Municipal da Moita e que decorre uma vez por semana, havendo todas as sextas -feiras 

ginástica no período da manhã e todas as terças-feiras, piscina no período da tarde (nas instalações da 

Piscina Municipal de Alhos Vedros). Para além destas atividades, existiram situações de convites e 

oportunidades que surgiram ao longo do ano e que abraçámos com muito gosto, focando aqui por 

exemplo, o convite que é feito anualmente por parte do gabinete da Presidência da Câmara Municipal 

da Moita, para irmos cantar as Janeiras, com os elementos do coro do Lar São José Operário e que tão 

prazerosamente, temos assumido todos os anos. 

Não queremos deixar de referir as várias atividades ocupacionais que são de execução periódica, e que 

foram: 

 “O Bar do nosso Lar” que funcionou como um espaço de convívio, aberto todos os dias, e do 

qual utentes, familiares e funcionários puderam usufruir.  

 A Biblioteca dinâmica que é um espaço dedicado à leitura e à escrita e no qual quem quis teve 

acesso ao jornal diário assim como revistas e outro tipo de livros que dispomos no Lar.  

 A Gazeta do Nosso Lar, onde foi exposta a informação das atividades desenvolvidas no Lar, 

assim como a planificação mensal por ex. dos aniversários do mês, e das sessões de cinema 

com dias e nome dos filmes. 

 Nas “Tardes de Cinema” foram visionados no auditório do LSJO, sessões de filmes, onde 

pretendemos criar toda a envolvência da atmosfera que temos num cinema.   

 Com a Expressão Dramática começamos a desenvolver um trabalho num registo mais teatral, 

onde ainda nos encontramos a criar uma peça de teatro com utentes. 

 No dia dos Aniversários todos os meses comemorámos os aniversários dos nossos utentes que 

fizeram anos nesse respetivo mês, envolvemos numa festa organizada no salão grande onde 

todos os utentes, familiares, amigos e trabalhadores puderam participar. Neste dia todos os 

aniversariantes receberam uma prenda do LSJO. Realçamos também que no dia do aniversário 

de cada utente foram cantados os Parabéns na sala de refeição junto de todos os utentes. 

 No Ateliê dos jogos “Jogatanas” desenvolveram-se atividades de lazer, através de jogos 

tradicionais, jogos de mesa e outros, estimulando e promovendo a socialização e a manutenção 

de capacidades cognitivas, assim como a tolerância e respeito pelo outro.  

 Coro do Lar São José Operário, no decorrer de 2015, continuou a consolidar os seus inúmeros  

progressos, verificando-se um empenho muito grande por parte de todos os que o integram. 



 
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ALHOS VEDROS 

MESA ADMINISTRATIVA  
 

 
 

81 

Sendo bastante visível para além do gosto o companheirismo de todos Contámos também com 

a participação de dois voluntários que participam e ensaiam o coro. 

 Ateliê dos Têxteis - “Costurando” aqui desde a costura, bordados, tricô, reciclagem e também 

colagem de tecidos, a elaboração de peças/ trabalhos, os nossos utentes fizeram peças que 

temos mostrado em eventos e exposto na “nossa vitrine de exposições” que temos no LSJO.  

 Asas da imaginação - neste ateliê de artes decorativas trabalhou-se no sentido de estimular a 

criatividade dos utentes que nele estão envolvidos, utilizando vários tipos de materiais e 

técnicas distintas. 

 Movimento Sénior - como nos anos anteriores através da parceria com a Câmara Municipal da 

Moita estivemos envolvidos no Programa Movimento Sénior, no qual participaram os utentes 

que se encontram fisicamente mais ativos e motivados, integrando estes as aulas de ginástica 

(nas instalações do Lar São José Operário) e hidroginástica na Piscina Municipal de Alhos 

Vedros. 

 Exercitando -  como verificamos um nível de dependência cada vez mais acentuado, por parte 

de alguns dos utentes, trouxemos uma vez por semana a atividade física para o salão, com a 

colaboração da Técnica de reabilitação, trabalhou-se no sentido de estimular assim estimular 

estes utentes mesmo que de uma forma mais passiva.  

 Magicando -  neste ateliê através de jogos de imitação, ritmos e movimentos, pretendemos  

estimular o desenvolvimento individual de cada utente que o integrou assim como as relações 

sociais. 

Foram inúmeros os trabalhos manuais desenvolvidos pelos nossos utentes que estão inseridos no 

âmbito dos nossos ateliês, dando como ex. flores pregadeiras em eva, colagens, recortes, quadros com 

materiais reciclados, panos decorativos, toalhas, objetos em madeira (tais como, bandolins 

cavaquinhos, mascaras tribais, igreja em cortiça, praça de touros, etc. 

Acrescentamos ainda o desempenho da Equipa de “Boccia Sénior do LSJO” que formámos após ter sido 

feito o convite por parte da Câmara Municipal da Moita, sendo que criámos uma equipa mista que teve 

lugar de destaque nos encontros de 2015As tardes de cinema foram planificadas (dias e nome dos 

filmes) e divulgadas, e decorreram quinzenalmente (salvo raras exceções). Os nossos  utentes puderam 

assim assistir a sessões de cinema, que passaram no auditório do LSJO. 

No decorrer de 2015 foram celebradas 2 missas na Capela do LSJO, ditas pelo Padre da Paróquia da 

Baixa da Banheira.  

Quanto ao Coro do Lar São José Operário, ensaia todas as 4ªs feiras nas instalações do LSJO. 

Ao longo do ano de 2015, desenvolvemos atividades e iniciativas, que passaremos de seguida a 

descrever: 

Janeiro   
5 - Tarde de cinema 
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6,13,21 e 28- Atividades de estética para os utentes - “Ateliê Bem- Estar” 
7 - Comemoração do Dia de Reis. 

 Atuação do Coro do LSJO nos Paços do Concelho da Moita (cantar as janeiras). 
27 - Comemoração do aniversário dos utentes. 
29 - Comemoração do 10º aniversário do Lar. 
 

Fevereiro 
6,12, e 26 – Atividades de estética para os utentes - “Ateliê Bem- Estar” 

12- Decoração do salão com alusão ao Dia de São Valentim 
13 - Comemoração do Dia de São Valentim.  

16 -Exposição de Máscaras folha de palmeira no lar. 
 Baile de Carnaval. 

23 - Saída ao pavilhão da Moita 2º torneio de Boccia.  
25 – Comemoração do aniversário dos utentes. 

26 - Saída com utentes passeio pela Freguesia da Baixa Banheira. 
 

Março 
2, e 16 – Atividades no salão - Jogos com bolas  

- 2,4, 6,9,17,18, e 23 - Atividades no salão - Jogos de mesa  
3,11, e 20 - Tardes de cinema. 

12,19, e 26 - Atividades de estética para os utentes - “Ateliê Bem- Estar” 
6 – Sinalização do Dia da Mulher.   
30 – Torneio de Boccia. 
30- Comemoração do aniversário dos utentes. 
 
Abril 
2 - Sinalização da Páscoa. 
2,9,16,23, e 30 - Atividades de estética para os utentes - “Ateliê Bem- Estar” 
10 e 22 - Tardes de cinema. 

13 – Exposição no LSJO de trabalhos manuais elaborados por utentes. 
17 – Tarde de danças no LSJO com a Universidade Sénior - Câmara Municipal da Moita 
20 e 28 – Caminhada com utentes à Praça da Baixa da Banheira 
22 – Missa no LSJO  

De 22 a 28 - Exposição sobre o Centenário de António Dias Lourenço no âmbito das Comemorações do 
41º Aniversário do 25 Abril. 
24 – Visita ao LSJO de grupo de idosos do Lar Abrigo do Tejo.  
25 – Participação dos utentes no desfile comemorativo do 25 de Abril na Moita.  

27 – Torneio de Boccia no Pavilhão da Moita.  

 Atividades no salão - Jogos de mesa, palavras e histórias.  
28 - Comemoração do aniversário dos utentes. 

 Caminhada com utentes à Praça nova da Baixa da Banheira 

 
Maio  

4 - Sinalização do Dia da mãe. 
4 - Atividades no salão - Jogos de mesa. 

5,7, 12- Caminhada com utentes à Praça nova da Baixa da Banheira.   
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6,8,13,15,20,22 e 27 - Atividades de estética para os utentes - “Ateliê Bem- Estar” 
11 e 18 - Atividades no exterior do LSJO - Jogos de rua.  
13 - Tarde de cinema. 
18,21, e 28 - Ensaios da Marcha Popular do LSJO utentes e trabalhadores. 
25 - Passeio a Fátima.  
29 - Comemoração do aniversário dos utentes. 
 
Junho 

Organização das decorações para os Santos Populares- Festa e marchas. 
2 e 16 - Caminhada com utentes pela Freguesia da Baixa da Banheira.  

2,4,8,15, e 17 – Ensaios da Marcha Popular do LSJO utentes e trabalhadores. 
3,5,11, e 12 - Atividades de estética para os utentes - “Ateliê Bem- Estar” 

9 - Passeio ao Samoco.  
19 - Comemoração dos Santos populares – Festa Arraial no exterior do LSJO 
30 - Comemoração do aniversário dos utentes. 
 
Julho 

16,20,24, e 27 - Atividades de estética para os utentes - “Ateliê Bem- Estar”  
17 – Passeio ao Fórum do Montijo.  
22 - Tarde de cinema.  
23 - Caminhada com utentes à Praça nova da Baixa da Banheira.   
28 – Exposição de material elaborado por 2 utentes na capela da Misericórdia de Alhos Vedros.  
29 – Passeio à Praia do Rosário.  
31 - Comemoração do aniversário dos utentes.  
 

Agosto 
4,6, e 11 - Atividades no salão - Jogos de mesa.  
5,7,10,13,14 - Atividades de estética para os utentes - “Ateliê Bem- Estar”  

5 e 12 - Tarde de cinema. 
10 – Exposição de trabalhos de utente no LSJO  

31- Comemoração do aniversário dos utentes. 
 

Setembro 
1,4,7, 9,10,16,18,21,23 e 30 - Atividades de estética para os utentes - “Ateliê Bem- Estar”  

8, 17, 23 e 24 - Caminhada com utentes pela Freguesia da Baixa da Banheira.  
9, e 23 - Tardes de cinema. 

29 - Comemoração de aniversário dos utentes. 
 Saída com utentes ao Fórum José Manuel Figueiredo.  

 
Outubro 

1- Saída ao Fórum Cultural José Manuel Figueiredo na Baixa da Banheira 

 Espetáculo de Animação.  
2 - Atividades no salão - Jogos de mesa.  
5,7,9,14,16,21,26, e 28 - Atividades de estética para os utentes - “Ateliê Bem- Estar”. 
6 - Tarde de baile no LSJO. 
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7 e 21 - Tarde de cinema. 
9 - Festa no LSJO com atuação do grupo musical “Amigos de Lagameças”. 
15 – Caminhada com utentes pela Freguesia da Baixa da Banheira. 
20 – Organização de material para exposição de trabalhos de utentes no Fórum Cultural José Manuel 
Figueiredo. 
21 – Início da exposição de trabalhos de utentes do LSJO no Fórum Cultural - José Manuel Figueiredo. 
23 – Passeio de barco no “Varino” – Moita.  
26 - Passeio a Setúbal.  

26 e 27– Visita à exposição no Fórum Cultural José Manuel Figueiredo. 
28 – Espetáculo de encerramento no âmbito da comemoração do Mês do idoso  

30 - Comemoração de aniversário dos utentes. 

Novembro 

Organização das decorações para o São Martinho e Natal  
3,10,13,18,25 - Atividades de estética para os utentes - “Ateliê Bem- Estar”.  
4 e 18 - Tardes de cinema. 
5 – Atividades no salão - Jogos de mesa.  
11 - Comemoração de S. Martinho. 

12 – Atuação do Coro do LSJO no salão.  
16 – Ação de sensibilização de segurança, ministrada pela Policia de Segurança Pública no auditório do 

LSJO – temática de “Entrada em circulação de novas notas”. 
19 – Ida à corticeira de Alhos Vedos com alguns 20,23,24,25,26,27, e 30 - Asas da imaginação. 

Cogumelos de esferovite. Recorte e pintura. Dois utentes. 
26 – Ida à Mata da Machada com utentes para apanhar musgo para presépio de Natal.  

30 – Torneio de Boccia no Pavilhão da Moita.  
Dezembro 

Organização das decorações de Natal. 
2 e 16 - Tardes de cinema. 
3,4, e 7 – Atividades de pintura com utentes. 
10 e 11 – Ensaio do presépio vivo. Utentes e trabalhadoras. 
11, 23,28, e 29 - Atividades de estética para os utentes - “Ateliê Bem- Estar”. 
12 - Festa comemorativa do Natal, com Almoço de Utentes  e familiares. 

 Atividade de grupo de teatro “Grupo da D. Ascenção” 
14 – Torneio de Boccia.  
15 e 16– Ensaio para participação especial do Coro do LSJO – Performance de RAP – Festa no Fórum 
Cultural  José Manuel Figueiredo.. 
17 – Festa de Natal, no Fórum Cultural José Manuel Figueiredo.  
22 – Comemoração de aniversário dos utentes. 
25 – Atuação musical e teatral do Grupo de Escuteiros  
31- Sinalização do Ano Novo. 
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Reuniões 

No decorrer de 2015 foram feitas reuniões de Utentes com a Diretora Técnica e outras em que 

participaram a Diretora Técnica e a Encarregada Geral, dando como exemplo o tema da alimentação, 

assim como auscultar opiniões e partilha de situações. 

Foram realizadas reuniões com cada uma das equipas de cada setor existente no Lar, afim de auscultar, 

articular, definir práticas e estabelecer dinâmicas, com o objetivo de conseguir coesão e boas práticas. 

Com os familiares dos nossos Utentes, tentou-se sempre manter uma relação aproximada, focando 

sempre a disponibilidade para o atendimento que para além do dia estipulado aos familiares se 

estende em muitos casos também a outros momentos. 

Acrescentamos também a reunião que foi realizada com os familiares dos Utentes do Lar São José 

Operário com a presença da Mesa Administrativa. 

Regularmente foram feitas reuniões de chefias, sob a coordenação da DSAU (Diretora de serviços de 

Apoio ao Utente) onde foram debatidos assuntos de interesse para os Estabelecimentos de Apoio às 

Pessoas Idosas e definidas estratégias de orientação e normalização de boas práticas. 

Ainda no registo de reuniões, salientamos que no decorrer do ano, foirealizada reunião, com os 

Membros da Mesa Administrativa, dirigidas aos quadros técnicos da Misericórdia.  

Ações formação  

Durante o decorrer de 2015, realizámos 2 tipos formação (Interna e Externa), a saber:  

Interna 

 Sessão de Formação sobre “Alzheimer para Cuidadores Formais” dirigida aos trabalhadores do 

LSJO, e ministrada por técnicas do CLDS Moita “Projeto Comunitário Entre Nós”; 

 Práticas/ Procedimentos/ Cuidados em doenças infeciosas (dirigido a Ajudantes de Lar e Centro 

de Dia), ministrado por enfermeiros do LSJO; 

 Formação acerca de cuidados de higiene, infeções e contaminações (dirigido a Ajudantes de Lar 

e Centro de Dia) ministrado por enfermeiros do LSJO; 

 Formação acerca de “Ética” (dirigido à Ajudantes familiares) – (local Lar Abrigo do Tejo) 

ministrado pelo Enfermeiro Ventura do Lar Abrigo do Tejo. 

 Externa 

 2 Momentos/Sessões de esclarecimento monitorizados pela  Policia de Segurança Pública da 

Baixa da Banheira: Temática de Segurança no Lar e circulação de novas notas  

 Formação acerca dos elevadores – Práticas e medidas a adotar / Segurança e manejo 

 Equipa da Saúde do Centro de Saúde do Vale da Amoreira, que veio ministrar uma formação 

acerca Saúde Oral, dirigida a Utentes e Funcionários. 

 Estudo prático para possível implementação de novo modelo de fralda – Tena. 
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Estágios 

Tivemos 1 Estagiária do Agrupamento de Escolas da Moita (Escola Secundária da Moita) finalista do 

Curso Profissional de Técnico de Apoio Psicossocial, que esteve em Formação prática de Contexto de 

Trabalho, tivemos 2 Estagiários da Rumo  

A nível da Reabilitação através de estágio contámos no decorrer do ano de 2015 com a prestação de 

um auxiliar de Fisioterapia, que prestou apoio à área de intervenção da Técnica de Reabilitação.  

 

Parcerias 

No decorrer do ano de 2015 mantivemos as nossas parcerias  e entre as quais destacamos: 

 Câmara Municipal da Moita, através do Programa Movimento Sénior e Hidroginástica e 

Programa Vivências e Universidade Sénior; 

 União de Freguesias Baixa da Banheira, Vale da Amoreira, em diversas atividades e programas 

comunitários;  

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

articulado nos Cuidados Continuados de Saúde; 

  Polícia de Segurança Pública através de acções de sensibilização de segurança (ações 

comunitárias);  

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

  Escola Secundária da Moita, através da promoção de estágios profissionais. 

Aquisições e obras de manutenção  

Em 2015 foram colocados janelas novas que permitem abertura para circulação de ar no salão grande, 

foram também adquiridos utensílios de cozinha e refeitório que se foram desgastando (tais como 

pratos, chávenas, copos e talheres), bem como 2 termos para líquidos. Foram também adquiridas 2 

pedaleiras, 1 LCD e ainda uma máquina de gelados. 

Foi-nos ainda ofertado 2 imagens de Santos para a Capela; 

Quanto a obras foram efetuadas as seguintes: 

 Isolamento e colocação de pavimento em algumas varandas; 

 Colocação de rodízios novos nas janelas e portas de vidro; 

 Retificação de roturas na canalização e respetiva colocação de tubos e acessórios;  

 Retificação/ Colocação de chão (arranjo de pavimentos), devido a azulejos levantados;  

 Reparação da caldeira; 

 Reparação da basculante; 

 Arranjo de uma das máquinas de roupa; 
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De ressaltar que no decorrer do ano, em articulação com o serviço de Património contámos com a 

colaboração dos Polivalentes e do eletricista que trabalham na Instituição. 

Assim como tivemos a colaboração da Câmara Municipal da Moita, através da limpeza e corte de 

plantas daninhas e retirada de entulhos. 

 

BA LSJOperário, ATIVIDADES DE RELEVO 2015 

 

 

 
“Coro do Lar São José Operário” 

O grupo de utentes que integra o coro 
do LSJO empenha-se bastante em 
todos os ensaios semanais e 

participações que realizam. É 
bastante visível para além do gosto o 
companheirismo de todos que nele 
participam.  

Contamos também com a 
participação de dois voluntários que 
participam e ensaiam o coro. 

 
 

 

 

 

 
Neste Ateliê de artes manuais a que 
demos o nome de “Manejando”, 

alguns dos nossos utentes realizam 
trabalhos/obras dignas de exposição. 
Sempre que existem novos trabalhos, 
estes são expostos na vitrine que 

temos na entrada do Lar para que 
tanto utentes como familiares e 
amigos os possam ver.  
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
Hidroginástica na Piscina Municipal 

de Alhos Vedros. 

 
No âmbito do Programa Movimento 
Sénior em parceria com a Câmara 
Municipal da Moita Municipal de 

Alhos Vedros todas as 3ªs feiras, 
alguns dos nossos utentes participam 
nas aulas de hidroginástica. 
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Ida aos Paços do Concelho Cantar as 
Janeiras. 

 
O convite que é feito anualmente por 

parte do gabinete da Presidência da 
Câmara Municipal da Moita, para 
irmos cantar as Janeiras com os 

elementos do Coro do Lar São José 
Operário, é com muito agrado aceite 
e assim temos marcado presença 
todos os anos em janeiro. 

 

 

 

 

 
Participação no torneio de BOCCIA 

 
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. 

 

 

 

Hora do Conto LSJO/ Biblioteca da 
Baixa da Banheira 

 
Nesta atividade em conjunto com a 

Câmara Municipal da Moita, é 
proporcionado aos nossos utentes 
uma hora de conto, realizada uma 

semana no LSJO noutra semana nas 
instalações da Biblioteca da Baixa da  
Banheira. 

 

 

Festa dos Santos Populares  
 

No dia 19 de junho comemorámos os 

Santos Populares através de uma 
festa no exterior do Lar, onde tal 
como no ano anterior, temos  
envolvido utentes trabalhadores 

familiares e comunidade numa Festa 
com Arraial, onde temos a atuação da 
marcha do LSJO. 
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“Aula de Pilates” 
 

Esta atividade decorreu no exterior 
do LSJO e aqui a atividade física foi 

abordada através da prática de 
Pilates em contato com a natureza. 
Trabalhou-se no sentido de estimular 

todos os utentes, mesmo os mais 
dependentes.  

 

A DIRETORA TÉCNICA 
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SAÚDE 

 UNIDADE DE INTERNAMMENTO DE MÉDIA 

DURAÇÃO E REABILITAÇÃO 

 UNIDADE DE INTERNAMENTO DE LONGA 

DURAÇÃO E MANUTENÇÃO 

 CUIDADOS PALIATIVOS 

 

 

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 

 

A Unidade de Cuidados Continuados Francisco Marques Estaca Júnior em Alhos Vedros tem acordo 

com a RNCCI- Rede Nacional de Cuidados Continuados nas três Unidades de Cuidados Continuados: 

Unidade de Média Duração e Reabilitação (UMDR) 30 camas, e 4 camas a nível particular, Unidade de 

Longa Duração e Manutenção (30 camas) e Unidade de Cuidados Paliativos (UCP) 20 camas.           

A RNCCI, engloba as áreas da saúde e de apoio social, desenvolvendo um trabalho integrado no qual 

se pretende promover a reabilitação, cuidados ao doente crónico, desenvolvimento dos cuidados 

paliativos, a reinserção na família, reativação dos cuidados no domicílio e o reforço do apoio à família, 

através de um internamento temporário. 

 A referenciação para a RNCCI de utentes a integrar nas unidades de Cuidados Continuados é efetivada 

pelas equipas de Gestão de Altas (EGA) do hospital de agudos ou pelas Equipas referenciadoras dos 

Cuidados de Saúde Primários, que são responsáveis por realizar o diagnóstico da situação de 

dependência, mediante a avaliação (médica, de enfermagem e social) sendo posteriormente validada 

pela Equipa Coordenadora Local (ECL) da área de residência do utente. 

Pretende-se com este relatório descrever o percurso e as atividades que foram desenvolvidas durante 

o ano de 2015, nas várias tipologias da UCCI-FMEJ. 

 

Unidade de Média Duração e Reabilitação  

A cordo com a Rede Nacional de Cuidados Continuados para 30 Utentes  

A Unidade de Média Duração e Reabilitação Francisco Marques Estaca Júnior possui 30 camas (RNCCI) 

e 4 camas (nível particular) e tem como objetivo promover a reabilitação de indivíduos que se 

encontrem em situação de dependência temporária e/ou permanente, que necessitam de cuidados de 

saúde, reabilitação e sociais que não podem ser assegurados no seu domicílio. Esta tipologia de 

Unidade prevê internamentos entre 30 a 90 dias. 

No período compreendido entre Janeiro e Dezembro de 2015, foram efetuadas 116 admissões de 

Utentes em camas da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e 3 utentes a nível 

particular. 
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Gráfico 1 

Motivo/ destino pós-alta 

 

Relativamente às altas foram realizadas 104, integradas na RNCCI e 2 altas nos quartos reservados a 

particulares. 

 

Unidade de Longa Duração e Manutenção 

A cordo com a Rede Nacional de Cuidados Continuados para 30 Utentes 

A Unidade de Longa Duração e Manutenção tem como finalidade, proporcionar cuidados de saúde e 

sociais que previnam/retardem o agravamento de pessoas com diferentes níveis de dependência e que 

não reúnam condições para serem cuidadas no domicílio. 

Esta tipologia tem uma previsibilidade de internamento superior a 90 dias consecutivos podendo ainda 

proporcionar o internamento, por período inferior a 90 dias, em situação temporária, decorrente de 

dificuldades de apoio familiar, ou necessidade de descanso do principal cuidador, até 30 dias não 

excedendo anualmente os 90 dias.  

A prestação dos cuidados, envolve todos os profissionais, perspetivando a autonomia dos utentes, 

delineando-se um plano individual de intervenção, tendo como finalidade a definição de objetivos e 

intervenções necessárias para os atingir, incentivando a importância da disponibilidade e da 

colaboração da família para a preparação da alta. 

Com a alta prespectiva-se a integração dos utentes na comunidade, quer na integração nas redes 

familiares, quer nas redes de apoio formal que existem paralelamente como Centros de dia, apoio 

domiciliario e lares, sendo essencial reorganizar as estruturas, de modo a capacitar as famílias e dar 

respostas  às inúmeras alterações no quotidiano com que se deparam as mesmas. 

Em 2015 conforme podemos analisar pelos gráficos a ULDM teve o seguinte percurso: 
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Gráfico 2 

Utentes admitidos 

 

Durante o ano 2015, foram admitidos 42 utentes na ULDM (23 mulheres e 19 homens), transitaram 

nesta Unidade do ano de 2014, 16 utentes, (6 mulheres e 10 homens). Do ano de 2013 transitaram 6 

utentes (4 mulheres e 2 homens). Transitaram do ano 2012, ainda, 7 utentes (5 mulheres e 2 homens).  

Gráfico 3 

Taxa de Ocupação 

 

 

 

Através deste gráfico verificamos que a taxa de ocupação da ULDM, esteve mensalmente acima dos 

85%, sendo uma prioridade constante, pois só assim é possível receber a comparticipação adicional.  
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Gráfico 4 

TOTAIS 

 

Ao analisarmos este gráfico verifica-se o percurso da ULDM durante o ano 2015. 

Assim, identificamos que foram admitidos 42 utentes, sendo 12 internamentos por descanso do 

cuidador, internamentos por 30 dias. Transitaram de anos anteriores 29 utentes, agudizaram 18 

utentes, tendo 4 perdido a vaga por término de período de agudização, devido a ter excedido o período 

de 8 dias, previsto para reserva de vagas. Efetuaram-se, 1 transferência para a Unidade de Cuidados 

Paliativos e 18 altas, sendo 12 delas devido a descanso do Cuidador. Faleceram durante o ano de 2015 

na ULDM 15 utentes. 

 

Unidade de Cuidados Paliativos 

A cordo com a Rede nacional de Cuidados Continuados para 20 Utentes  

 

A Unidade de Cuidados Paliativos em Agosto de 2015 teve um alargamento de cinco camas em acordo. 

Assim foi necessário redimensionar 5 quartos individuais em duplos, ficando com uma lotação de 20 

camas. 

Esta unidade permite um acompanhamento, tratamento e supervisão clínica de doentes com perda de 

autonomia e necessidade de reabilitação, ou que se encontrem em situações complexas associadas a 

doenças graves, incuráveis e progressivas.  

A ação centra-se nos doentes e suas famílias, sendo direcionada a cada situação, através de uma 

abordagem multidisciplinar dos problemas. Assim, pretende-se garantir apoio global aos doentes, 

proporcionando-lhes cuidados de saúde rigorosos e humanizados, que contribuam para o seu conforto, 

dignidade e qualidade de vida. A família é incorporada nos cuidados prestados aos doentes.  
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A UCP-FMEJ tem coordenação técnica de uma médica com formação avançada na área de Cuidados 

Paliativos e a colaboração de uma equipa multidisciplinar que se pretende consolidada e com formação 

nesta área. 

Uma equipa multidisciplinar permite uma visão mais holística do utente e da sua família, nas suas 

intervenções. As reuniões multidisciplinares têm uma dinâmica participativa de todas as áreas.  

Gráfico 5 

Utentes admitidos 

 

Na Unidade de Cuidados Paliativos (UCP), transitaram do ano anterior 12 utentes sendo 8 homens e 4 

mulheres e foram admitidos em 2015 (104 utentes), 51 mulheres e53 homens. 

Os utentes admitidos  em UCP são situações clinicas muito debilitadas e o processo de referenciação é 

muito moroso e com vários constrangimentos o que dificulta manter os prazos de admissão e a taxa 

de ocupação.  

Gráfico 6 

Taxa de Ocupação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim verificamos que durante o mês de Abril a taxa de ocupação foi inferior a 85% não se conseguindo 

alcançar o objetivo pretendido. 
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É de relevar que foi durante o mês de Abril que foram efetuadas obras de redimensionamento da 

UCP-FMEJ para dar resposta ao aumento do acordo de 5 camas, tendo-se alterado 5 quartos 

individuais para quartos duplos, de modo a dar-se resposta à solicitação efetuada pelas Entidades 

competentes.  

Durante todos os outros meses conseguiu-se manter a comparticipação adicional tendo a UCP uma 

taxa de ocupação superior a 85%.                                                                      

Gráfico 7 

Totais 

 

Assim, verificamos no gráfico 17 que durante o ano de 2015, transitaram do ano 2014, 12 utentes, 

foram admitidos 104 utentes, houve 8 agudizações, tendo 1 utente perdido a vaga por termino de 

período de reserva de vaga (8 dias), e efetivaram-se  5 altas, tendo havido 2 altas a pedido. É de realçar 

o elevado número de óbitos- 91, o que dificulta manter a taxa de ocupação nesta tipologia.  

 

Serviço Social 

No ano de 2015 foi admitida uma Assistente Social para a Unidade de Média Duração e Reabilitação à 

qual se encontra afeta 23horas/semana. 

 De entre as funções realizadas destacam-se o acolhimento ao Utente e seus cuidadores, através de 

um atendimento onde procuramos reunir o maior número de dados possíveis, sobre o utente, a família 

e o seu percurso de vida. É no momento do acolhimento que são dadas as informações sobre a tipologia 

de internamento, a duração, direitos e deveres do utente bem como dos seus cuidadores.  

Cabe ao Técnico de serviço social orientar a família para as diligências que devem ser efetuadas para 

assegurar o período pós – alta do utente, no entanto, face a diversos constrangimentos, a melhor 

resposta nem sempre é a resposta possível para o Utente /cuidadores.  

É da responsabilidade do Assistente Social, efetuar mensalmente as avaliações sociais no aplicativo da 

RNCCI, informar a ECL (Equipa de Coordenação Local) e a EGA (Equipa de Gestão de Altas) de 

agudizações, pedidos de prorrogação e solicitar transporte para deslocações a consultas, elaborar a 
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nota de alta, bem como o seu registo no aplicativo. Solicitar transferências e prorrogações à ECL, nunca 

sem a efetivação da Equipa Multidisciplinar da Unidade.  

Em suma, no ano de 2015 foram realizados pelo menos 232 atendimentos sociais em contexto de 

gabinete que tiveram como objetivo o acolhimento ao Utente e seus familiares, o esclarecimento sobre 

o funcionamento da RNCCI-UMDR, o acompanhamento e o planeamento em conjunto com as famílias 

da alta do Utente, através da identificação e orientação da família nas diligências a concretizar.  

No que respeita às avaliações sociais feitas no Aplicativo da RNCCI, podemos afirmar que foram 

efetuadas no ano de 2015 cerca de 360 avaliações. 

Foram preenchidos 74 requerimentos para o complemento por dependência e 3 requerimentos para 

a reforma por invalidez. 

No que respeita ao número de transferências e prorrogações, no último ano, foram solicitadas à ECL 

17 transferências para a Unidade de Longa Duração e Manutenção , que tiveram como motivação a 

necessidade da continuidade de cuidados clínicos e de enfermagem, 6 transferências para ECCI, sendo 

na sua maioria casos que necessitavam de supervisão e/ou tratamento de UP`s (Úlceras de Pressão ), 

e 10 pedidos de prorrogação, tendo em conta o potencial dos Utentes e/ou a efetivação de resposta 

social.  

Gráfico 8 

Pedidos à ECL 

 

 

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. 
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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 

 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: 

 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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Gráfico 8 

Sessões de Fisioterapia 

 
Tipologia 

Mês Nº Sessões Fisio./Género Total Sessões 
Fisioterapia/ Mês 

Total Sessões 
Fisioterapia/Tipologia Feminino Masculino 

 
 
 
 

Média Duração 

Jan. 334 205 539  
 
 

 

 
6298 

Fev. 310 238 548 

Mar. 253 269 522 
Abr. 310 264 574 

Mai. 299 262 561 
Jun. 244 302 546 

Jul. 156 337 493 

Ago. 182 248 430 
Set. 232 250 482 

Out. 265 294 559 
Nov. 278 258 536 

Dez. 256 252 508 
Total Sessões 
Fisioterapia/Género 

3119 3179   

 
 
 
 
 

Longa Duração 

Jan. 124 111 235  
 
 
 
 

2359 
 

Fev. 111 111 222 
Mar. 106 122 228 

Abr. 98 113 211 

Mai. 110 113 223 

Jun. 84 115 199 
Jul. 63 107 170 

Ago. 56 92 148 

Set. 56 108 164 
Out. 74 114 188 

Nov. 80 110 190 
Dez. 74 107 181 

Total Sessões 
Fisioterapia/Género 

1036 1323   

 

 
 

 
 

Paliativos 

Jan. 10 40 50  

 
 
 
 

 
403 

Fev. 0 44 44 

Mar. 0 44 44 
Abr. 0 19 19 

Mai. 10 32 42 

Jun. 27 41 68 

Jul. 26 23 49 

Ago. 13 0 13 

Set. 12 11 23 
Out. 19 17 36 
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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.” 

 

 

 

 

Nov. 33 12 45 

Dez. 16 12 28 
Total Sessões 

Fisioterapia/Género 
108 295   

 
 

 
 

Privado 
 
 
 
 

 
 

Jan. 0 0 0  
 
 
 

 
32 

Fev. 0 0 0 

Mar. 0 0 0 
Abr. 0 0 0 

Mai. 0 0 0 
Jun. 0 0 0 

Jul. 0 0 0 
Ago. 0 0 0 

Set. 0 0 0 
Out. 0 0 0 

Nov. 17 11 28 

Dez. 4 0 4 

Total Sessões 
Fisioterapia/Género 

21 11   

Total Sessões Fisioterapia 
Ano 2015 /Género 

4284 
 

4808 
 

 

Total Sessões Fisioterapia 

Ano 2015 
 

 

6298 + 2359 +403 + 32= 9092 
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Gráfico 9 

Sessões de Terapia Ocupacional 

 

 

Terapia da Fala 

Gráfico 10 

Sessões de Terapia da Fala 

 

Tipologia Mês Nº sessões TF / Género Total Sessões 
Terapia da Fala / Mês 

Total sessões TF / 
Tipologia Feminino Masculino 

 
 

 
Média Duração 

Jan.  
Durante este período não existem dados devido à saída da Terapeuta da 

UCCI, não tendo a mesma quantificado o número de sessões efetuadas. 
___________________________________ 

Fev. 

Mar. 
Abr. 

Mai. 15 47 62  
 

 
539 

Jun. 0 37 37 
Jul. 4 50 54 

Ago. 32 40 72 
Set. 41 45 86 

Out. 30 60 90 

Tipologia Mês Nº sessões TO / Género Total Sessões 
TO / Mês 

 

Feminino Masculino 

 
 

 
Média Duração 

Jan.  
 

Durante este período não existem dados devido à saída da Terapeuta da 
UCCI, não tendo a mesma quantificado o número de sessões efetuadas. 

___________________________________________ 

 
 Fev. 

Mar. 

Abr. 

Mai. 

Jun. 

Jul. 

Ago.  

Set. 15 7 22 

Out. 32 56 88 

Nov. 40 59 99 

Dez. 32 80 112 

Total Sessões TO Ano 2015 / 
Género 

119 202  

Total Sessões TO Ano 2015 
 

321 
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Nov. 25 45 70 

Dez. 21 47 68 
Total Sessões Género 168 371  

 
 
 
 

Longa Duração 

Jan.  
Durante este período não existem dados devido à saída da Terapeuta da 
UCCI, não tendo a mesma quantificado o número de sessões efetuadas  

Fev. 
Mar. 

Abr. 

Mai. 16 5 21  
44 Jun. 14 5 19 

Jul. ------ 4 4 

Ago.  
 

Devido ao elevado volume de solicitações de Terapia da Fala na UMDR não 
foi possível efetuar Sessões nesta Tipologia 

Set. 

Out. 
Nov. 

Dez. 
Total Sessões Género 30 14  

Total Sessões TF Ano 2015 / 
Género 

198 385 
 

Total Sessões TF Ano 2015 539+44 = 583 

 

*os números apresentados são uma estimativa. 

Psicologia   

Salienta-se neste serviço, a alteração que surge da admissão, em Maio de 2015, de mais uma psicóloga 

clínica – Dra. Marta Lopes Silva, que desenvolveu o seu trabalho quase exclusivamente com os utentes 

da ULDM (à exceção de um caso em UMDR que, por ser familiar de uma utente em ULDM, já havia 

estabelecido contacto com a psicóloga). Após a sua admissão, a Dra. Cláudia Russo ainda ficou com 

alguns casos de utentes desta unidade, uma vez que já existia uma relação/aliança terapêutica que não 

se justificava quebrar. Paulatinamente, com o decorrer das altas ou transferências e/ou óbitos 

pretende-se que os utentes e familiares da ULDM fiquem, no âmbito da psicologia, ao cuidado da Dra. 

Marta. Esta questão foi abordada com a Direção Técnica e Clínica aquando a necessidade de integração 

da Dra. Marta no Serviço da UCCI.  

A admissão de mais uma psicóloga para o serviço surge pela necessidade de respeitar a carga horária 

de afetação dos profissionais de psicologia às diferentes tipologias de internamento, decretada pela 

RNCCI. 

O código ético e deontológico da profissão, estabelecido pela Ordem dos Psicólogos Portugueses, 

indica que o desenvolvimento do trabalho no âmbito da psicologia, bem como os conteúdos e dados 

obtidos em consulta são confidenciais e sigilosos, pelo que se optou por colocar em tabelas as situações 

possíveis e quantas vezes foram disponibilizados estes serviços, deixando os conteúdos dos 

atendimentos e acompanhamentos psicológicos, referentes a cada utente, nos seus processos 

individuais.  
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Deste modo, o trabalho desenvolvido no decorrer do último ano, em todas as tipologias – Unidade de 

Média Duração e Reabilitação; Unidade de Longa Duração e Manutenção (até Maio de 2015); Unidade 

de Cuidados Paliativos, desta UCCI, contemplou: 

 Avaliações psicológicas ao longo do internamento, incluindo a realização de notas de alta; 

 Atividades realizadas com os utentes, individuais ou em grupo, no âmbito da psicologia ou 

outras, nomeadamente a comemoração de datas festivas e a atividade do Mês do Idoso, esta 

última em colaboração com os técnicos de reabilitação (FT (Fisioterapia), TO (tTerapia 

Ocupacional, TF (Terapia da Fala) e animadora sociocultural; 

 Reuniões de preparação da atividade do Mês do Idoso e reunião de avaliação da atividade; 

 Intervenção Psicológica: 

o Atendimento e acompanhamento psicológico aos utentes; 

o Atendimento e acompanhamento psicológico aos familiares; 

 Acompanhamento psicológico no luto; 

 Intervenção Psicossocial aos técnicos e pessoal auxiliar da UCCI; 

 Participação em Reuniões Multidisciplinares e, respetivas atas (as atas foram elaboradas pela 

Dra. Cláudia Russo e, na sua ausência, pela Dra. Liliana Oliveira); 

 Formação realizada internamente (Dra. Cláudia Russo em parceria com Dra. Susete Tavares – 

UCP: “Comunicar em Cuidados Paliativos”); 

 Formação recebida no exterior (a cargo da profissional, com a devida autorização de dispensa 

do local de trabalho); 

 Informação às colegas da UCCI acerca da utilização e realização de processos no TSR; 

 Acompanhamento e apoio à integração da Dra. Marta Lopes Silva nas atividades da ULDM; 

 Substituição da Direção Técnica durante o período de férias pela Dra. Cláudia Russo; 

 Participação na elaboração do Placard do Dia dos Cuidados Paliativos em colaboração com a 

equipa multidisciplinar desta tipologia de internamento; 

 Participação nas reuniões de CLASM – representação da SCMAV; 

 Elaboração de processos e outros documentos de trabalho, nomeadamente suporte na 

elaboração dos regulamentos internos. 

Deve ressalvar-se que a maioria das atividades se encontravam previstas no Plano de Ação para 2015.  

Neste documento encontravam-se ainda previstas 3 formações internas: a) Saúde Mental (16h); b) 

Psicologia do Idoso (16h); c) Autoestima e Motivação (8h), a elaborar e desenvolver pela Dra. Cláudia 

Russo. No entanto, estas formações não foram realizadas uma vez que se ficou a aguardar o Plano de 

Formação global da Unidade, que não chegou a ser apresentado, condicionando a realização das 

mesmas.  

Quanto ao programa de promoção de autoestima foi aplicado, mas de forma individual, uma vez que 

a heterogeneidade dos elementos limitava a participação em grupo e os objetivos que o programa 

visava, para os utentes, por comparação entre pares.  
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De seguida apresentam-se as respetivas tabelas das diferentes tipologias com o resumo dos resultados 

do trabalho. 

Esclarece-se que embora a carga horária afeta às tipologias de UMDR e ULDM seja superior ao nº de 

horas afetas à tipologia de UCP, o trabalho difere em intensidade e necessidade de cuidados no âmbito 

do acompanhamento psicoterapêutico. Por um lado, os utentes em UMDR encontram-se, por vezes, 

menos capazes de ser submetidos a intervenção psicológica (sequelas de AVC e de outras doenças de 

foro neurológico, como as afasias, apraxias, diminuição da compreensão da linguagem e do 

processamento da informação, as demências, défices cognitivos, alterações do estado de consciência, 

alterações comportamentais por deriva cognitiva, etc.) e por outro, os utentes em Cuidados Paliativos 

e seus familiares/cuidadores manifestam uma necessidade de acompanhamento mais proximal e 

continuado, para dar resposta às exigências e demandas desta fase da vida. 

 

 

 Gráfico11 

Psicologia -UIMDR - Unidade de Internamento de Média Duração e Reabilitação  
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Agosto 15 0 30 7 14 4 2 0 3 75 

Setembro 28 5 56 5 28 0 2 1 0 125 

Outubro 20 3 40 6 20 2 2 0 2 95 

Novembro 19 5 38 5 20 4 1 2 2 96 

Dezembro 24 7 48 11 22 4 3 0 0 119 

Total 250 47 500 91 252 30 26 6 38 1240 

 

 

 

 

Gráfico 12 

Psicologia - UILDM - Unidade de Internamento de Longa Duração e Manutenção 
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Gráfico 13 

Psicologia- UICP - Unidade de Internamento de Cuidados Paliativos 

 
Avaliação 

(+ Notas 
de Alta) 

Acomp. 

Psicológico 
Utentes 

Atendimento 

aos 
Familiares 

Acomp. 

Psicológico 
Familiares 

Reuniões  

Elaboração 

de Doc’s e 
Formação 

Total 

Janeiro 10 15 15 5 0 0 45 

Fevereiro 8 20 12 5 1 0 46 

Março 11 25 14 7 0 0 57 

Abril 9 24 15 4 1 0 53 

Maio 10 18 14 7 0 0 49 

Junho 4 33 14 5 1 0 57 

Julho 7 25 16 2 0 0 50 

Agosto 14 28 21 5 0 0 68 

Setembro 11 31 18 4 1 0 65 

Outubro 11 37 27 5 0 1 81 

Novembro 10 35 27 5 0 0 77 

Dezembro 5 32 17 5 1 0 60 

Total 110 323 210 59 5 1 708 

  

Psicologia- ULDM - Maio-Dezembro/2015 

 

O presente relatório visa uma avaliação das atividades de Psicologia desenvolvidas no âmbito do que 

está preconizado para os Cuidados Continuados, nomeadamente, na Unidade de Longa Duração e 

Manutenção (ULDM), no período de trabalho entre Maio e Dezembro de 2015.  

A fim de manter a privacidade dos utentes e família, face ao acompanhamento e apoio prestado, o 

relatório terá uma abordagem em termos numéricos, conforme enunciado no quadro abaixo. As 

atividades descritas nesta síntese, que tiveram por base o es tudo das perturbações internas e 

relacionais que afetam o indivíduo, registam as avaliações realizadas na plataforma, o 

acompanhamento, o apoio à família, as avaliações psicológicas, bem como relatórios, número de altas, 

óbitos.  

Durante este período foi também realizada uma atividade de estimulação, convívio e partilha que 

decorreu no salão polivalente, como forma de quebrar a rotina e oferecer um novo olhar sobre si 
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próprios e entre si. Esta atividade foi programada em conjunto com outros elementos da Equipa, 

nomeadamente Psicóloga, Fisioterapeutas, Terapeuta Ocupacional e Animadora Social.  

Gráfico 14 

Psicologia- ULDM - Unidade de Longa Duração e Manutenção 

ULDM 

 

Nº de Utentes Observações  

Avaliação na Plataforma 
 

100  

Utentes Sinalizados para 
Apoio Psicológico 

 

18  

Apoio Psicológico/ 
Intervenção em crise (AP) 
 

20  

Apoio à Família (AF) 

 

14  

Descanso do Cuidador (DC) 8 
 

 

Avaliações Psicológicas 
 

6  

Relatórios IASFA 2  
 

Altas * 

 

11 5 correspondem a DC  

1 perda de vaga 
1 transferência para outra Unidade  
1 transferência dentro da mesma 
Unidade  
3 altas efetivas  

Óbitos 
 

4  

Entradas ** 
 

18 8 correspondem a DC  
7  transferências dentro das 

Unidades  (UMDR-ULDM) 
3 entradas efetivas em ULDM. 

TOTAL  

 

30  

 
 

A ULDM sendo uma Unidade de Manutenção, conta com uma grande percentagem de utentes 

internados há mais de seis meses e com vários acamados. Estes utentes manifestam pouco potencial 

de reabilitação, alguma deterioração cognitiva e um elevado grau de dependência. Esta condição cria 

um desafio à intervenção psicológica, que deve ser centrada no utente e ao mesmo tempo na família, 

sendo na maior parte das situações o núcleo mais afetado pelo internamento prolongado.  
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Neste contexto e de molde a maximizar os benefícios da intervenção, torna-se importante repensar o 

papel da psicologia em ULDM de forma a dar o melhor suporte e apoio aos utentes e famílias.  

 

As avaliações realizadas sugerem a importância da estimulação, da intervenção em crise e do suporte 

à família. Perspetiva-se assim, para o ano de 2016, a realização de sessões de estimulação sensorial e 

cognitiva (individual /grupo) e o apoio mais continuado à família, criando um espaço próprio de 

acolhimento e partilha. Este espaço que deverá ter um horário previamente estabelecido, tem como 

objetivo principal a prestação de esclarecimentos, a gestão de expectativas e de emoções face ao 

futuro do utente e família, antecipando também possíveis lutos patológicos. 

 

Enfermagem 

As atividades desenvolvidas na área de enfermagem durante o ano de 2015, na UCCI FMEJ, decorreram 

baseadas no plano de atividades estruturado no início do ano de 2015. 

As atividades realizadas enquadram-se em várias áreas, nomeadamente: 

a) Desenvolvimento de competências dos profissionais de Enfermagem 

b) Reforço do trabalho de equipa com maximização do papel dos elos de ligação; 

c) Sensibilização da equipa para gestão correta de custos associados aos cuidados; 

d) Implementação das normas e procedimentos associados à farmácia e à gestão dos 

medicamentos; 

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 

 

Em 2015 verificou-se um elevado número de alterações nas equipas de enfermagem das várias 

tipologias, devido a saídas de enfermeiros para o exterior, o que fez com que mantivéssemos o 

princípio da rotatividade e integração dos elementos em todas as tipologias. Este processo foi muito 

dificultado pela saída em simultâneo em dois meses de quase quinze enfermeiros, restando da equipa 

inicial apenas quatro enfermeiros, sendo que grande parte dos restantes elementos da equipa são 

enfermeiros sem experiência prévia. 

Na aplicação do processo de enfermagem definiram-se grupos de trabalho para desenvolver normas e 

procedimentos para regular, humanizar e uniformizar a prática dos cuidados de enfermagem nas três 

valências da nossa unidade. Os procedimentos resultantes destes grupos de trabalho foram revistos 
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pelos enfermeiros coordenadores e foram devolvidos aos elementos restantes dos grupos de trabalho 

a efetivarem as alterações propostas. 

Dentro das equipas das várias valências a figura do enfermeiro elo de ligação, perdeu consistência pelas 

alterações constantes da equipa de enfermagem pelo ajuste dos horários de forma a cumprir o número 

mínimo de horas de enfermagem. O que dificultou a implementação de procedimentos de uma forma 

mais célere, aumentando as barreiras de comunicação, atrasando a transmissão de problemas ou 

dificuldades existentes em cada valência, prejudicando desta forma o processo de melhoria dos 

cuidados de enfermagem prestados na UCCI. 

Na área da gestão e administração do medicamento, no último trimestre foram apresentadas as novas 

normas para serem discutidas e aplicadas no manual de boas práticas da farmácia da unidade.  

A farmácia continua aguardar a aquisição das prateleiras para o correto acondicionamento da 

medicação e para separação adequada das várias zonas da farmácia. As gavetas com a medicação 

transformada em unidose perfeita foram ajustadas tendo em contas as novas normas da UMP e de 

forma a facilitar a preparação dos carros de medicação e a gestão de stocks dos medicamentos. 

O formulário de registo de consumo clinico foi ajustado aos consumos. 

O controlo de infeção associada aos cuidados de saúde foi também alvo de alguma análise de 

resultados. 

Os procedimentos associados às infeções com necessidade de isolamento das várias vias foram 

elaborados e aplicados na unidade. 

A formação contínua é um tema pertinente para coordenação de enfermagem desta unidade, assim, 

os enfermeiros foram motivados para o desenvolvimento das suas competências, com resultados 

práticos, uma vez que vários concluíram pós-graduações e outros iniciaram. 

Durante o ano de 2015, foram ainda desenvolvidas várias ações de formações em temas como: 

tratamento de feridas, controle de infeção, gestão de resíduos, cuidados paliativos e gestão do 

medicamento. 

A avaliação de desempenho durante o ano de 2015 não pode ser concretizada pelas inúmeras 

alterações da equipa de enfermagem. 

O registo de quedas foi elaborado pela equipe de enfermagem 

 

Coordenação de enfermagem da UCCI 

 

Direção Técnica/Assistente Social 

A Direção Técnica/Assistente Social integra a equipa multidisciplinar da UCCI,  sendo o trabalho em 

equipa atualmente um desafio e ao mesmo tempo uma exigência para todos os profissionais. É 

fundamental que todos os profissionais exercendo a sua autonomia profissional, mas simultaneamente 
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reconhecendo a sua interdependência, promovam uma melhor prestação de serviços para se atingirem 

os objetivos propostos. 

Com a admissão de uma Assistente Social em Maio de 2015 afeta à UCCI-FMEJ 23horas/semana foi 

direcionada a área social da UMDR para a Dra. Liliana, no entanto a nível dos perfis, esta admissão é 

insuficiente, mantendo-se a sobrecarga laboral pois com esta admissão ainda não se respeita a carga 

horária de afetação dos profissionais da área Social, às diferentes tipologias de internamento da UCCI-

FMEJ, decretada pela RNCCI. 

Através de solicitação de alargamento do acordo com a RNCCI redimensionou-se a Unidade de 

Cuidados paliativos com mais cinco camas assim, foi necessário efetuar pequenas obras de 

remodelação, aquisição de mobiliário e equipamento de apoio e cinco quartos individuais passaram a 

duplos, ficando esta tipologia com 10 quartos individuais e cinco quartos duplos. 

 

Em simultâneo foi redimensionada a Unidade de Média Duração e Reabilitação e foram alterados 4 

quartos individuais para duplos, tendo assim esta tipologia além de 30 camas em acordo com a RNCCI, 

4 camas em regime particular o que permite dar resposta a utentes/familiares que aguardam vaga na 

RNCCI e/ou se encontram em situação de dependência e que necessitam de internamento para maior 

reabilitação, visando promover a sua autonomia e reabilitação. 

 

Durante o ano de 2015 foram elaborados vários documentos de apoio, tendo-se efetuado a alteração 

aos regulamentos Internos da UMDR e da ULDM e elaborado adenda ao Regulamento Interno da UICP 

devido ao aumento do acordo para 20 utentes.  

Perante a abertura dos quartos particulares foi efetuado regulamento interno e contrato de prestação 

de serviços que aguardam a aprovação da Mesa Administrativa. 

Foi ainda efetuado o plano de Ação e plano de contingência para o inverno tendo ainda sido 

concretizados desdobráveis de informação. 

A articulação da Diretora Técnica com a ECL, ECR, UCCI´s e outras entidades é efetuada diariamente, 

sendo um processo muito moroso a referenciação e admissão dos utentes para as três tipologias pois 

este tem múltiplos constrangimentos até a admissão dos utentes ser concluída. 

 Durante o internamento, os pedidos de prorrogação, pedidos de transferências para outras tipologias, 

os contratos de prestação de serviços, e as altas são sempre efetuadas com a articulação com a Equipa 

Coordenadora Local e a validação da Equipa Coordenadora Regional.  

A Diretora Técnica faz o acolhimento às famílias dos utentes, realizando visita à Unidade, entregando 

guia de acolhimento e identificando aos familiares as regras estipuladas no Regulamento Interno da 

UCCI.  

São constantes os pedidos de atendimentos da Comunidade, que solicitam informações sobre a RNCCI 

e que desejam visitar a Unidade e saber as normas de admissão na UCCI-FMEJ, para que, com algum 

conhecimento, possam identificar as unidades preferenciais. 
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A Diretora Técnica efetua contactos com as equipas de gestão de altas a fim de identificar episódios de 

agudização e sempre que necessário, solicita consultas externas para os utentes. Calendariza e 

diligencia o pedido de transporte às Equipas de Gestão de altas (EGAS) para deslocação dos utentes às 

consultas da ULDM e da UCP. 

A sua intervenção promove o acompanhamento social, dos utentes/famílias da ULDM e da UCP, o 

contacto e o encaminhamento de relatórios, para admissão em Instituições, focando a sua intervenção 

no utente e na perspetiva de suprir as necessidades globais do utente e da família e assim se efetivarem 

as altas com segurança. 

O planeamento das altas prorrogações transferências e planos de cuidados é realizado com a 

colaboração de todos os profissionais em reuniões de equipa multidisciplinar (quinzenalmente) em 

que se efetua uma avaliação integral das necessidades do utente, pretendendo promover a sua 

autonomia e melhorar a sua funcionalidade, de modo a colmatar a sua dependência através da sua 

reabilitação.  

A participação do utente e a corresponsabilidade da família na elaboração do plano individual de 

intervenção e no planeamento das altas é fundamental neste processo, assim são realizados vários 

atendimentos/conferências familiares, de modo a informar sobre a situação do utente, sendo 

imprescindível que a família entenda que, na rede de cuidados continuados um utente que reúna 

condições deverá ter alta, em qualquer uma das tipologias  

O trabalho em equipa é um desafio e ao mesmo tempo uma exigência para os todos os profissionais, 

efetuou-se durante o ano de 2015 a avaliação de desempenho das auxiliares de ação médica com 

contrato com a UCCI, com o acompanhamento da Mesa Administrativa. 

Foram efetuadas reuniões periódicas com as auxiliares de ação médica das três tipologias, assim como 

foi  efetuada a marcação de férias, entrevista e substituição das Auxiliares de Ação Médica, o controle 

da assiduidade das mesmas e a reorganização mensal das escalas.  

Em 2015 foi efetuada avaliação /satisfação dos profissionais e avaliação e satisfação dos utentes 

tendo sido elaborado relatório discriminativo e entregue à Mesa Administrativa. 
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Gráfico 15 

Atendimentos e Apoio Social 

 

 

 

Perante o gráfico 15 poderemos identificar e quantificar o número de atendimentos que foram 

efetuados à comunidade e o número de atendimentos efetuados a utentes e seus familiares nas três 

tipologias da UCCI-FMEJ. A partir do mês de Maio os atendimentos na área social da UMDR foram 

efetuados pela Dra. Liliana.  

É também de salientar os contactos com as equipas de gestão de alta dos diversos hospitais que nos 

referenciaram utentes, para marcação de consultas e para requisição de transportes para as devidas 

deslocações para que os utentes possam ir a consultas e exames.  

 

 

 

Recursos Humanos 

 

A composição da equipa da Unidade de Cuidados Continuados está condicionada a orientações e a um 

conjunto de perfis de diferentes áreas de saúde, que são exigidos pela RNCCI. Assim o quadro de 

pessoal afeto à UCCI-FMEJ é o seguinte: 
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Gráfico 16 

Nº de Profissionais afetos à UCCI a Tempo Inteiro 

 

 

A equipa é composta: 1 Diretora Técnica que acumula funções como Assistente Social na UCP e na 

ULDM,1 Psicóloga na UMDR e UCP, 6 Enfermeiros na UMDR, 6 Enfermeiros na ULDM e 7 Enfermeiros  

da UCP, 1 Animadora, 2 Fisioterapeutas, 1Terapeuta Ocupacional, 1Encarregada, 1Auxiliar de circuitos, 

36 Auxiliares de Ação médica, 3 Administrativas e 2 Vigilantes. 

Gráfico 17 

Nº de Profissionais afetos à Unidade a Tempo Parcial (Horas/Semana 
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A equipa multidisciplinar conta ainda com os seguintes profissionais afetos em tempo Parcial: 1Diretora Clínica, 

7 Médicos, 2 Fisiatras, 2 Coordenadores de enfermagem, 13 Enfermeiros, 2 Fisioterapeutas, 1Terapeuta da fala, 

1 Assistente social e 1 Psicóloga. 

 

 A Unidade de Cuidados Francisco Marques Estaca não tem profissionais nos serviços de apoio de alimentação 

e lavandaria, afetos às empresas contratadas como prestadoras desses serviços.  

 

 

 

 

 

Formação Profissional  

A saúde é caraterizada por uma diversidade de saber científico, o que fundamenta a necessidade de formação 

da equipa multidisciplinar que permita a atualização de conhecimentos e o sucesso das intervenções.  

A Formação contínua de todos os profissionais é muito importante para um melhor desempenho dos 

profissionais, devendo responder às necessidades específicas de cada profissional e dos diversos grupos de 

profissionais.  

Foi elaborado um plano de formação anual, no entanto à medida que se foi recebendo informação pontual sobre 

formação o plano da UCCI foi atualizando-se de modo a que os profissionais tivessem acesso à informação e 

oportunidade de integração.  

A formação desenvolvida na UCCI-FMEJ comtemplou a área de formadores e área de formandos. 

Na área de formadores contemplou a orientação e tutoria de 7 alunos de 4º ano da Escola Superior de Saúde de 

Setúbal. 

É de salientar que vários profissionais da UCCI durante o ano de 2015 inseriram cursos de Pós Graduação nas 

áreas: 

-Enfermagem do Trabalho 

-Cuidados Paliativos 

-Saúde no Adulto e em situação critica 

 

E ainda Mestrados nas áreas:  

-Especialidade em Saúde Mental e Psiquiatria 

- Cuidados Paliativos 

-Especialização Médico-Cirúrgica.  
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No decurso do ano de 2015 na Unidade de Cuidados Continuados Integrados decorreram as seguintes ações de 

formação: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMAÇÃO DE 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resíduos Hospitalares 

Tena-Incontinência 

Curso Suporte básico de vida 

Dietas /Nutrição 

Curso Básico de Cuidados Paliativos 

Cuidados em fim de vida 

Comunicação 

Controlar a Diabetes 

Trabalho em Equipa, liderança, gestão de Stress e conflitos  

Posicionamentos 

Jornadas de Enfermagem 

Fórum Ibérico de Feridas 

Da ferida à cicatrização 

Ferida Infetada 

Jornadas de Neuropsicologia 

Ciclo de Cuidados Paliativos 

Controlo de Infeção 

Encontro de Ética em Cuidados Paliativos, Ética, Cultura e 
Arte 2015 

Jornadas de Enfermagem 

Formação Xerostomia 

Higiéne e Segurança no Trabalho 

 

 

Animação Sociocultural 

A Animação na UCCI em articulação com os vários profissionais de reabilitação em 2015 procurou, 

como nos anos anteriores, dar uma resposta adequada às necessidades dos utentes. Promovendo 

desse modo um processo ativo de envolvência individual e coletiva. 

No plano de Acão de 2015 foram propostas atividades nas vertentes em que se fundamenta a 

metodologia da animação. 
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Na vertente físico-motora foram feitas caminhadas, pela manhã e sempre que o tempo o permitiu, 

tendo para esse efeito se incentivando os utentes a andar no exterior envolvente à unidade. A atividade 

realizou-se em algumas alturas de forma individual e em outras de forma coletiva. Promoveram-se e 

organizaram-se sessões de movimento, tendo sido utilizado nas mesmas material reciclado, tal como 

garrafas com areia, tecidos, lãs, bolas, etc. Nessas sessões de movimento, realizadas em círculo (para 

ser mais fácil a comunicação, além do aquecimento e relaxamento), foram introduzidos exercícios de 

respiração e dicção, bem como o treino de associação, respeitando as limitações de cada um. As 

sessões foram muito satisfatórias, sendo sempre finalizadas com canções e animação lúdica onde os 

utentes se exprimiram de acordo com as suas capacidades psico-motoras. 

Na vertente cognitiva, também individual e em grupo, trabalhou-se a memória, os jogos de associação, 

imagens e figuras, reconhecimento, dominó, jogo das palavras, treino de escrita, cartas, etc.  

Na expressão plástica, com periodicidade diária, efetuaram-se trabalhos de costura, crochet, corte de 

tecidos e de papel, colagens, construção de objetos com molas... tendo-se descoberto “verdadeiros 

artesãos”. Os utentes individualmente, neste espaço, foram também trabalhando na construção de 

uma recordação que os acompanhou aquando da sua alta da Unidade. 

A expressão plástica é de grande importância pois assume papel primordial nas festas temáticas.  

Na área da comunicação foi promovida a transmissão das experiências de vida dos utentes, a 

sociabilização, a partilha, a recolha de saberes, a formação de coros e, ainda, várias exposições com 

base na vivência dos utentes, as quais pretenderam contribuir para valorizar a sua autoestima. 

Na vertente comunitária procurou-se quebrar rotinas. Para isso foram convidadas entidades culturais 

do distrito, com particular destaque para o concelho. A apresentação dessas entidades foi muito bem 

acolhida pelos utentes, desenvolvendo laços afetivos que proporcionaram momentos de interação. 

Em 2015 foi dado desenvolvimento à biblioteca, a qual foi consultada pelos utentes que efetuaram 

mais de 200 requisições. 

Foi também dado início ao projeto de jardinagem, por sugestão dos utentes, o qual está em 

desenvolvimento com a participação dos utentes, das trabalhadoras e o apoio da C.M.M. Este projeto 

veio embelezar a Unidade, criando um espaço aprazível. 

Atividades de Animação na UCCI 

 

 
 

Sessão de Movimento  

28 Janeiro Cinema no âmbito do Programa “CINELAR” –C.M.M. 

30 Janeiro Apresentação do grupo Coral Reformados “O Norte” 

16 Fevereiro  Baile de Carnaval – DJ-  Ismael Silva 

20 Fevereiro  Sessão de Movimento  

25 Fevereiro Cinema no âmbito do Programa “CINELAR” –C.M.M. 
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8 Março Dia da Mulher- Exposição e Atividade Animação 

21 Março Comemoração da Primavera- Atelier Jardinagem 

24 Março Jogos Tradicionais Adaptados 

25 Março Cinema no âmbito do Programa “CINELAR” –C.M.M 

3 Abril Comemoração da páscoa- Oferta a todos os utentes 

15 Abril Apresentação da Tuna da Universidade sénior da Moita- 
Turma de Música 

17 Abril Jogos Tradicionais Adaptados 

20 Abril  Exposição sobre Dias Loureiro “Uma Vida” 

22 Abril Cinema no âmbito do Programa “CINELAR” –C.M.M 

25 Abril Exposição sobre ”Revolução 25deAbril” 

29 Abril Cinema no âmbito do Programa “CINELAR” –C.M.M 

31 Abril Plantação Arvore  

1 Maio  Exposição sobre 1º de Maio -Cinema no âmbito do 
Programa “CINELAR” –C.M.M 

8 Maio Jogos Tradicionais Adaptados 

12 Maio Dia Mundial dos Enfermeiros- Poesia 

1/15 Junho Recolha de quadras alusivas aos Santos Populares- 
Exposição “Saberes e Ditados” 

13 Julho       “Momento em Casa”- Participação utentes e Familiares 

14 Julho       Jogos Tradicionais Adaptados 
“Dançutib”- Danças de Salão e Danças Contemporâneas 

15 Julho  Jogos adaptados com atividade de moldagem  
“Cântico dos amigos”- Utentes, amigos e famílias 
“Canto Alentejano” – Jovens do Agrupamento 
Mouzinho da Silveira” ensaiados pelo “Sobreiro”. 

16 Julho  Atividade de Bem estar 
Marchas dos Santos Populares do “Lar Abrigo do tejo” 
Danças de Salão “Alma latina” 
Coro “O Criva” 

18 Setembro Exposição fotográfica “Um olhar sobre o Concelho”       
João Cordeiro e José Augusto Nascimento 

30 Setembro  Música com Trio Solidário” e Coro dos utentes da UCCI. 
Poesia com Vera Sofia Paulo 

1 a 30 Outubro  Mês do Idoso “Exposição alusiva”.  
Placard Gripe 

13 Outubro  Animação de Sala 

16 Outubro  Jogos do Mês do Idoso 
Introdução da Musicoterapia 
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21 Outubro  Cinema no âmbito do Programa “CINELAR” –C.M.M 

26 Outubro  Avaliação de Jogos adaptados 

30 Outubro Coro de Reformados “O Norte” 

12 Novembro  Dia de S. Martinho 
Grupo Musical “Trio Solidário” 
“Dançutib- Universidade Sénior do Barreiro 

18 Novembro  Cinema no âmbito do Programa “CINELAR” –C.M.M 

26 Novembro  Grupo de Cavaquinhos “Cordas Mágicas” 

2 Dezembro  Cinema no âmbito do Programa “CINELAR” –C.M.M 

11 Dezembro  Grupo Musical Universidade Sénior da Moita 

18 Dezembro Festa de Natal na UCCI 
Coro da UCCI- Utentes e Trabalhadores 
Poesia  “Vera Sofia Paulo” 
Grupo de Cordas e Cavaquinho “Cordas Mágicas” 
Grupo “O Arprisa” 
Danças de Salão 
Unidance 
Distribuição de prendas com pai natal e presença do Sr. 
provedor 

21 Dezembro  Missão Sorriso – Grupo Ambientais 

 

 

BA UCCI, ATIVIDADES DE RELEVO, 2015 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

“Baile de Carnaval na UCCI” 

-  
16 de Fevereiro 

 
- Baile de Carnaval animado com Dj IRS, onde 

participaram funcionárias e utentes, devidamente 
mascarados. 
-Algumas máscaras e fatos de Carnaval foram realizados 

pelos utentes. 
-Contámos também com a colaboração dos familiares e 
trabalhadores. 
-A Atividade decorreu com muito agrado de todos. 

  



 
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ALHOS VEDROS 

MESA ADMINISTRATIVA  
 

 
 

119 

 
 
 
 

 
 

 
“Atividade de Moldagem” 

- 
17 de Abril 

 
-Atividade realizada com objetivo de estimular a 
imaginação, a área cognitiva e motora, a criatividade e dar 

a conhecer o manuseamento de novos materiais  para 
esta população alvo; 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

“Classe de Movimento” 

–  
16 de Outubro 

 
 

- Esta atividade foi realizada ao longo do ano, culminando 
a 16 de Outubro com todos envolvidos; 
-Atividade realizada no âmbito do mês do idoso, com 
todos os técnicos que foi possível envolver, integrando os 

utentes das 3 tipologias, adaptando a classe às l imitações 
individuais de cada um, a fim de levar á socialização e 
interação de todo o grupo. 

 
 

“Atividade de Pintura “ 
- 

16 de Outubro 
 

- A finalizar a Classe de Movimento, decorreu um 
momento individual com cada utente, onde foi realizada a 

atividade de estampar “a sua identidade”, como forma de 
registo de participação na classe. 
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“Jogos Tradicionais Adaptados” 
 
 

 
-Jogos que se têm vindo a desenvolver na UCCI, de modo 
a comtemplar a área lúdica, motora, e cognitiva. 
-Materiais reciclados utilizados: rings feitos em pano; 

garrafas com areia; bolas de lã; cordas; etc 
-Estes jogos têm varias etapas, culmi nando com o 
momento da atividade do pano com lançamento de bolas. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

“Aniversário UCCI-FMEJ” 
- 

16 de Julho 
 

-Comemoração de mais um Aniversário da UCCI, onde 
assistimos inicialmente a um espetáculo, e por fim o 
lanche com utentes e familiares; 
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“Festa de Natal” 

- 
20 de Dezembro 

 
 
- Comemoração Festa de Natal :  

Participação dos utentes no Coro da UCCI; Colaboração de 
vários grupos e pessoas convidadas a participar na festa e 
Atuação do grupo das funcionárias a UCCI “UniDance”; 

 

A DIRETORA TÉCNICA 
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PROJETOS COMUNITÁRIOS 

  

 

 BAT 

 ECO-LAR 

 LOJA SOLIDÁRIA 

 

 

A pobreza n-ao é um acidente. Assim, como a escravatura e o Apartheid, 

a pobreza foi criada pelo homem e pode ser removida pelas acções 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 Banco de Ajudas Técnicas (BAT) da Santa Casa da Misericórdia de Alhos Vedros tem como objetivos 

o empréstimo de equipamento, nomeadamente camas articuladas, colchões anti escaras, cadeiras de 

rodas, canadianas, andarilhos, cadeiras de banho e sanitárias a pessoas que se encontrem dependentes 

temporária ou permanentemente e que manifestem necessidade da sua utilização no domicílio. 

O Banco de Ajudas Técnicas registou no ano de 2015 um total de 65 sinalizações, os Utentes sinalizados 

tem residência em diferentes freguesias do Concelho da Moita, sendo a Freguesia de Alhos Vedros a 

que regista maior número de sinalizações, seguindo-se a União de Freguesias da Baixa da Banheira e 

do Vale Amoreira, a Freguesia da Moita e por último a União de Freguesias do Gaio-Rosário e Sarilhos 

Pequenos que não registou qualquer sinalização. 

 

 

Gráfico 1: Número de sinalizações por Freguesia. 
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Após a sinalização do caso ao Técnico de Serviço Social do BAT, este faz um atendimento social onde 

são identificadas as necessidades do Utente /cuidadores, fazendo muitas vezes o encaminhamento 

para requerer outros serviços, posteriormente é feita a inserção dos dados na respetiva Base de Dados. 

Sempre que uma ajuda técnica fique disponível é feito o contacto de acordo com a lista de espera 

existente. Salvo exceções, isto é tendo em conta a patologia e o grau de dependência do Utente. 

Das sinalizações existentes em 2015, foi possível dar resposta a 44 Utentes, 29 do género feminino e 

15 do género masculino.  

O Banco de Ajudas Técnicas dispões das seguintes ajudas técnicas: 

 Camas articuladas – 30; 

 Colchões anti – escaras – 14; 

 Cadeira de Rodas – 17; 

 Andarilhos – 4; 

 Cadeiras de banho – 2; 

 Canadianas – 6; 

 Tábua de banho – 1. 

O Banco de Ajudas Técnicas possui uma Parceria entre todas as Juntas de Freguesia do Concelho da 

Moita que gentilmente nos cedem o transporte das camas articuladas e efetuam a sua montagem, o 

que facilita os Utentes e seus familiares que na maioria das vezes não têm como efetuar esse serviço.  

Com o objetivo de realizar o controlo do material cedido, é pedido aos Utentes/Cuidadores que de dois 

em dois meses renovem o seu empréstimo, podendo fazer presencial e/ou telefonicamente. 

Grande parte do material do Banco de Ajudas Técnicas encontra-se desgastado e muitas vezes 

danificado, uma vez que o facto de o material ser cedido gratuitamente faz com que haja uma certa 

desvalorização do equipamento por parte de quem o utiliza. Apesar do apelo e da sensibilização pelo 

zelo do material que é feito na altura do empréstimo. 

Pretende-se que a meio do ano de 2016 seja fixado algum valor simbólico pela cedência do material. 

A Técnica de Serviço Social 

 

ECO-LAR 

O Projeto Eco-Lar resulta de uma parceria estabelecida entre diversas entidades como a Santa Casa da 

Misericórdia de Alhos Vedros, a Câmara Municipal da Moita, a União de Freguesias da Baixa da 

Banheira e do Vale da Amoreira, a Junta de freguesia de Alhos Vedros, a Junta de Freguesia da Moita 

e a União de Freguesias do Gaio-Rosário e Sarilhos Pequenos, consiste na intervenção em várias 

vertentes, como a limpeza habitacional, a remoção de lixo e a desinfestação, em domicílios que 

representem perigo para a saúde pública. 
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O processo tem início com a sinalização dos casos por parte de diversas entidades e organismos 

públicos e até por elementos da própria Comunidade, posteriormente é realizada uma visita 

domiciliária com o Técnico afeto ao Projeto, com representantes do Município da Moita e dos 

diferentes organismos envolvidos na sinalização dos casos. 

 

A Visita Domiciliária ao local permite aos Técnicos conhecer a realidade da situação sinalizada, 

identificar as necessidades do agregado e desenhar um plano de intervenção adequado às 

necessidades do Utente. 

A intervenção da equipa procura dar aos agregados alvos de intervenção, uma significativa melhoria 

da qualidade de vida ao mesmo tempo que procura estimular os elementos que compõem o agregado 

familiar para os cuidados de higiene habitacionais a desenvolver, envolvendo-os ativamente na 

intervenção. 

 

Os agregados acompanhados no âmbito do Eco-Lar apresentam grande vulnerabilidade a nível 

económico e social, necessitando muitas vezes da complementaridade de outras respostas a nível 

social como apoio domiciliário, acompanhamento ao nível da saúde, sendo fundamental o 

desenvolvimento da intervenção sempre em articulação com diversas entidades. 

A grande maioria dos casos necessita da continuidade de acompanhamento, adequado à situação 

identificada. Deste modo, são realizados mapas de intervenção mensal. 

Passamos a descrever alguns dados referentes ao ano de 2015. 

 

1. Manutenções Mensais  

A Equipa operacional do Eco-Lar é composta por uma técnica de serviço social afeta ao projeto e três 

auxiliares de serviços gerais que desenvolvem a sua atividade semanalmente (39 horas) de segunda a 

quinta- feira das 08h00 às 17h00 e sexta-feira entre as 08h00 e as 16h00.  

De Janeiro a Dezembro de 2015 foram totalizadas 565 Intervenções, o que faz uma média de 47,1 

domicílios mensais. A distribuição mensal das intervenções estão representadas no gráfico 1, à frente 

representado. 

As manutenções mensais têm como finalidade evitar que os domicílios alvo de intervenção voltem às 

condições de insalubridade anteriormente registadas, de modo a salvaguardar os moradores que nela 

habitam, bem como as habitações que os rodeiam. 

Relativamente à distribuição mensal do número de manutenções concluímos que não existem grandes 

oscilações entre os diferentes meses, com exceção do mês de Julho, onde o número registado é 

explicado pelo período de férias dos elementos da equipa. 
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Mensalmente é entregue à Equipa um mapa de manutenções, onde constam os Utentes que estão 

destinados para cada dia do mês, de salientar que a maioria é de manutenção quinzenal. Sempre que 

surgem novas intervenções procuramos dar resposta o mais breve possível e em articulação com os 

diferentes Parceiros. 

 

Gráfico 1 – Número de manutenções mensais. 

2. Utentes Acompanhados em 2015 

No ano de 2015 foram acompanhados um total de 27 agregados familiares, que perfazem um total de 

42 Utentes abrangidos. 

Caracterizando estes agregados por freguesia, considerando individualmente e não em União, 

concluímos que a Freguesia da Moita (9) foi onde existiu maior número de agregados acompanhados, 

seguindo-se a Freguesia da Baixa da Banheira (6), a Freguesia de Alhos Vedros (5), a Freguesia do Vale 

da Amoreira (3), e por último a Freguesia de Sarilhos Pequenos (4), observemos o gráfico abaixo 

representado.  

 

Gráfico 2 – Número de agregados familiares acompanhados por Freguesia. 
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O trabalho desempenhado pela Equipa Eco-Lar só é possível graças à articulação com a Câmara 

Municipal da Moita que colabora connosco de diversas formas, como no acompanhamento a visitas 

domiciliarias estabelecendo a ponte entre as entidades sinalizadoras, o Utente e a Equipa, bem como 

em situações que necessitem de outros serviços como é o caso das remoções de lixo, col ocação de 

contentores e desinfestações. 

No ano de 2015 foram contabilizadas 19 sinalizações, analisando-as por Freguesia, concluímos que a 

Freguesia da Baixa da Banheira foi a que registou maior número de sinalizações, seguida pela Freguesia 

do Vale da Amoreira, da Freguesia da Moita, da Freguesia de Alhos Vedros e por último da Freguesia 

de Sarilhos Pequenos, como nos mostra o gráfico 3, à frente representado. 

Foram ainda realizadas 11 visitas domiciliárias (contabilizadas de Maio a Dezembro).  

 Das sinalizações recebidas, 18 foram alvo de intervenção, sendo que destas, 12 ficaram com 

manutenção mensal. 

As sinalizações registadas culminaram num total de 25 Novas Intervenções, diferenciadas nas 

seguintes vertentes: 

 

 Limpeza por parte da Equipa – 18 

 Remoção de Lixo - 6 

 Desinfestação – 1  

 

 
Gráfico 3 – Sinalizações por Freguesia. 

 

 

Em suma, concluímos que em 2015 foram registadas 19 sinalizações que deram origem a 25 novas 

intervenções nas várias vertentes: limpeza, remoção de lixo, desinfestação. Acompanhou 27  

agregados familiares, num total de 42 elementos de diferentes faixas etárias, com predomínio da 

população idosa e em situação de vulnerabilidade económica e social. Observemos o gráfico abaixo 

ilustrado. 
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Gráfico 4 – Síntese da atividade do Projeto Eco – Lar no ano de 2015. 

 

A ação desenvolvida pelo Eco-Lar surge como uma resposta fundamental em situações cujas condições 

de insalubridade existentes nos domicílios representam uma grave ameaça para a saúde pública.  

Deste modo, dada a complexidade e especificidade dos casos que acompanhamos, cada vez mais é 

necessária a articulação e a cooperação com as diversas entidades do terreno de modo a que a resposta 

seja integrada e não apenas a nível de higiene habitacional. 

As características da Equipa representam um fator relevante no sucesso da intervenção, a empatia, a 

versatilidade, o dinamismo e a capacidade de resolução de problemas são “peças chave” na 

intervenção com os Utentes. 

A Técnica de Serviço Social    

 

LOJA SOLIDÁRIA 

A Loja Solidária surge como uma estratégia de desenvolvimento social integrado, com o intuito de 

promover um apoio direcionado à população do Concelho da Moita. 

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

atribuição e/ou acesso mais facilitado a bens; promover o voluntariado assegurando o funcionamento 

da Loja através de uma equipa de voluntárias; Fomentar a troca, o aproveitamento e a reutilização dos 

bens; Promover o envolvimento da sociedade civil na responsabilização social. 

 

A Loja Solidária reabriu a 18 de Maio de 2015, após um período de encerramento temporário devido 

ao término do Programa CLDS Moita - Projeto Comunitário “Entre Nós”. 

A Loja Solidária abre ao público 2ªs e 6ªs feiras das 15h00 às 18h00 e 3ª feiras das 10h30 às 13h00, o 

seu funcionamento é assegurado por um grupo de 9 voluntárias, com idades compreendidas entre os 

35 e os 85 anos. As voluntárias são responsáveis pela triagem das doações, acolhimento e apoio aos 

beneficiários da loja. 
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De 18 de Maio a 31 de Dezembro de 2015 a Loja registou 249 Utentes Diretos, isto é, todos aqueles 

que se deslocaram à Loja. Destes, 180 já estavam inscritos nesta resposta e 69 novos Utentes, cuja 

inscrição foi realizada neste período. 

No entanto, como cada um destes Utentes está inserido num agregado familiar com pelo menos 3 

elementos, estima-se que os bens disponibilizados pela Loja tenham abrangido um total de 747 

Utentes. 

 

  

 
Gráfico 1: Número de Utentes Diretos que usufruíram da Loja Solidária de Maio a Dezembro de 2015. 

 

Destacamos os meses de Outubro, Novembro e Dezembro como os de maior procura, como podemos  

observar no gráfico acima representados. 

 

 

Gráfico 2: Caracterização por género dos Utentes Beneficiários da Loja de Maio a Dezembro de 2016. 

Caracterizando os beneficiários da Loja Solidária por género, verificamos que os Utentes de sexo 

feminino representam a maior percentagem face a elementos do sexo oposto, como apresenta o 

gráfico acima figurado. 
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Gráfico 3: Proveniência dos Utentes Diretos da Loja solidária por Freguesia. 

 

Observando o gráfico acima representado que demonstra a proveniência dos Utentes por freguesia, 

verificamos que a maioria dos beneficiários da Loja reside na União de Freguesias da Baixa da Banheira 

e do vale da Amoreira (125), seguida pelos que reside na Freguesia de Alhos Vedros (108), 

posteriormente na União de Freguesias do Gaio-Rosário e Sarilhos Pequenos (12) e por último pela 

Freguesia da Moita (1). 

Relativamente à tipologia de bens que a loja oferece aos seus visitantes, cerca de 90% é roupa, 5% 

mobiliário e 5% artigos de bebé, como ovos, carrinhos de transporte e berços. Todos os bens são 

doados, pelo que a sua existência está sempre dependente das ofertas que nos fazem chegar.  

De Maio a Dezembro de 2015 foram doadas 5 camas, 7 colchões, 3 sofás, 2 mesas de refeições, 10 

cadeiras, 2 móveis de sala, 1 cristaleira e 1 roupeiro. 

Relativamente aos artigos de bebé foram doados 3 ovos de transporte, 2 carrinhos de bebé, 2 parques, 

2 cadeiras de refeição e 1 berço. 

 

Atividades Desenvolvidas em 2015: 

Feira Solidária em Sarilhos Pequenos  

Realizada a 28 de Outubro de 2015 entre as 10h30 e as 12h00 nas instalações da Junta de Freguesia de 

Sarilhos Pequenos, esta ação teve como objetivos dar a conhecer a Loja Solidária e abranger uma 

população economicamente desfavorecida e que em termos geográficos apresenta algumas 

debilidades em termos da acessibilidade. 

Esta ação foi possível graças à recetividade do Presidente da União de Freguesias de Sarilhos Pequenos 

e Gaio-Rorário pela disponibilidade em ceder o espaço e o transporte dos bens para a Feira.   
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Campanha de Natal da S.F.R.U.A  

  

Organizada pela D. Elizabete Moura, decorreu no a 19 de Dezembro na S.F.R.U.A., a ação consistiu na 

doação de bens pelos pais/familiares das crianças envolvidas nas atividades promovidas pela S.F.R.U.A. 

Foi lançado o desafio aos pais para doarem roupas, brinquedos e bens alimentares que posteriormente 

recolhemos para serem distribuídos pelas famílias que acompanhemos. 

Esta iniciativa possibilitou também a divulgação da Loja Solidária, uma vez que foi elaborado um cartaz 

onde constava uma breve explicação do propósito da sua existência, bem como informações úteis, 

como morada, contacto e horário. 

 

Campanha “Tapar o Frio” 

 

Consistiu numa atividade organizada em parceria com o “Varino” que promoveu uma recolha de 

têxteis para o lar, nomeadamente lençóis, cobertores/mantas, toalhas, cortinados entre outros bens 

que têm uma procura bastante elevada.  

A ação terminou com a visita de um grupo de crianças do “Varino” a entregar os bens angariados, 

privilegiando o contacto entre estas e a Loja. 

 

 

A Técnica de Serviço Social   
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Área Administrativa e Financeira 

 

Serviços Administrativos  

 

 

 

 

 Quem são? 

 Nem sempre visíveis, representam a estrutura burocrática do funcionamento dos 

Estabelecimentos, fazendo a interligação entre os elementos externos (Utentes, Fornecedores, Sócios, 

Bancos, Entidades Tutelares, Estado), internos (trabalhadores) e o Órgão de Gestão. 

  

 

 

Como funcionam? 

Mesa Administrativa

Serviços 
Administrativos

Elementos 
Exteriores

Onde Estão? 

Situados no Largo da Misericórdia, 

partilham o mesmo espaço com o Órgão de 

Gestão - Mesa Administrativa e com a Direção 
de Serviços de Apoio ao Utente. 
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DSAF

(1)

 Por áreas/sectores de intervenção:

 

A coordenação diária do funcionamento é feita pela Direção de Serviços Administrativos e Financeiros 

direta e articuladamente com cada elemento da Mesa Administrativa, responsável pelos respetivos 

Pelouros. 

 

 Quantos são? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serv. Atendimento
Serv. 

Aprovisionamentos
Serv. Secretariado Serv. G. Património

Serv. G. 
Utentes/Facturação

Serv. G. Viaturas Serv. G. Associados Serv. G. Pessoal

Serv. 
Tesouraria/Finanças

Serviços 
Contabilidade
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(distribuídos  entre Sede, Lares , UCCI )
Serviços de Atendimento

•Atendimento Presencial e Telefónico (Público em Geral - grande maioria Utentes/Familiares); 

•Recepção de Correspondência via  CTT e Interna;

•Cobranças de Mensalidades e controle de recibos;

•Cobrança de Quotizações;

•Diário e conferência de valores em Caixa;

•Elaboração de Ofícios;

•Serviços Externos (Bancos/DGCI/CTT)

(Ligação entre os Orgãos Sociais articula-se directamente com Mesa
Administrativa e Direcções de Serviços)

Serviços de Secretariado /
G. Associados

•Atendimento Telefónico e Presencial;

•Entrada e registo de toda a correspondência recebida (via CTT ou email) para Despacho superior

•Registo de toda a correspondência expedida;

•Controlo e gestão das pastas internas de correspondência;

•Preparação e agendamento das reuniões da Mesa Administrativa (quer decorrentes da gestão
normal, quer com elementos exteriores);

•Secretaria as reuniões Ordinárias da Mesa Administrativa, com elaboração das Atas decorrentes das
mesmas;

•Elaboração de Oficios, Convites para eventos, e todos os documentos decorrentes de Despacho
Superior (Notas Informativas/ Ordens de Serviço);

•Admissão, emissão de Listagens, Cartões e Quotas dos Sócios (700 Sócios Ativos);

•Elaboração e Emissão das Convocatóras para as Assembleias Gerais;

•Secretaria as Assembleias Gerais, com elaboração das Atas decorrentes das mesmas;

(18 Edificios mais Frota Automóvel de 18 viaturas)
Serviços de G. Património/ G. Viaturas

•Coordenação Diária dos 5 Polivalentes (Obras de Manutenção dos Edificios e alguns Equipamentos);

•Coordenação Diária dos 5 Motoristas;

•Apresentação de Orçamentos p/aquisição  e/ou reparação de Património (Fixo e Móvel);

•Organização de Contratos de Manutenção e Seguros (Património e Viaturas);

•Atendimento Telefónico e Presencial  (Fornecedores, Directoras Estabelecimentos e Enc.Serviços 
Gerais);

•Elaboração de Ofícios;

(Economato)
Serviços de 

Aprovisionamentos

•Atendimento Telefónico e Presencial (Fornecedores, Directoras Estabelecimentos e Enc. Serviços 
Gerais);

•Centralização de todas as requisições de compras;

•Elaboração das Notas de Encomendas de acordo com o cariz diário, semanal ou mensal;

•Conferência de todas as facturas com as notas de encomenda;

•Elaboração de Mapas de Controlo de apoio à Gestão;

•Elaboração de Ofícios e Declarações;

O que fazem? 
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(Interlocutor Previlegiado com  as Entidades  Bancárias)
Serviços de Tesouraria

•Atendimento Telefónico e Presencial a Fornecedores e Entidades Bancárias;

•Entrada, Registo, Arquivo de Facturas e Gestão de Contas de Fornecedores;

•Pagamentos a Fornecedores;

•Balancetes Diários de Tesouraria (com registo de todo o movimento de entradas e saídas de valores,
quer por caixa quer por Banco);

•Reconciliações de contas bancárias e contas correntes;

•Elaboração de Ofícios  e Declarações;

•Apoio no Atendimento Central;

(359 Trabalhadores + 48 Trabalhadores Independentes)Serviços de G. Pessoal

•Atendimento Telefónico e Presencial (Trabalhadores, Entidades Tutelares : IEFP, ACT, Tribunais;
Sindicatos);

•Organização e Gestão de Currículos;

•Recepção de documentação para elaboração de contratos (PAP, Registo Biográfico);

•Elaboração de Contratos;

•Admissão Administrativa com constituição do Processo Individual, Fisico e Informático de cada
Trabalhador com informação às Entidades Tutelares;

•Revisão dos Registos de Ponto com todos os documentos de suporte;

•Processamento de Vencimentos e Descontos com respectiva emissão de Recibos;

•Tratamento burocrático das Imposições Judiciais;

•Emissão das Declarações de Remunerações, Abonos, Descontos e Encargos para as Entidades Oficiais
(DGCI, Seg. Social, Sindicatos, Seguros);

•Controlo e Gestão dos Seguros de Acidentes de Trabalho;

•Controlo e Organização dos Processos Clínicos dos Trabalhadores, Consultas e Meios
Complementares de Diagnóstico no âmbito da Medicina do Trabalho;

•Providenciar para afixação de Horários de Trabalho, Balanço Social, Quadros de Pessoal e Mapas de
Férias;

•Controlo e gestão dos Processos no âmbito de Medidas de Apoio, Estágios Profissionais do IEFP e
Outras Entidades;

•Controlo e Gestão dos Processos para Rescisão de Contratos;

•Elaboração de Ofícios e Declarações
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(Utentes e Familiares - Creches e Lares - 715 Utentes)
Serviços de G. Utentes

• Atendimento Telefónico e Presencial;

• Recepção, organização , tratamento da documentação  e cálculo Mensalidades  - Creches;
• Recepção  de informação interna  para processamento de Mensalidades e Comparticipações 

Familiares - Lares;
• Processamento Mensal/Emissão de Recibos de toda a facturação  e descontos dos Utentes e  

Comparticipações Familiares - Creches e Lares;
• Fotocópias  solicitadas pelos Estabelecimentos  (Fichas de Atividades , Formulários  de registo e 

controlo interno dos Estabelecimentos);

• Elaboração de Ofícios e Declarações;
• Mapas de Controlo Estatístico (frequências e Acordos Cooperação ) de apoio  à Gestão;

(Setor destinatário da documentação produzida pelos restantes 
Sectores)

Serviços de 
Contabilidade

• Organização da documentação recepcionada por Diários/dossiers( Caixa; Bancos; Fornecedores;
Activos/Amortizações; Vendas/Prestações Serviços; Operações Diversas e Vencimentos);

• Classificação de acordo com Normas Contabilisticas e Lançamento da documentação (de cariz
Económico, Base para a Demonstração Resultados: Proveitos: Facturação
Utentes/Clientes/Estado; Acordos de Cooperação/Subsídios; Donativos; Quotizações; Rendas
Versus Custos: Facturação Compras/Prestação Serviços; Processamento Vencimentos/Abonos e
Encargos -Seg.Social; Amortizações Activos; Juros Empréstimos e de cariz Financeiro, Base para o
Balanço: Activos: Registo do Património/Activos, Receitas : Toda a entrada liquida de valor
monetário registado em caixa e bancos, Despesas: Toda a saída liquida de pagamentos
(fornecedores/Estado/Bancos), Dividas: de e para terceiros;

• Reconciliações de Saldos ;
• Lançamentos de Encerramento de Contas;

• Preparação e Execução de Mapas Oficiais para Orgãos de Gestão e Entidades Tutelares quer de
cariz geral quer especifico de projectos existentes;



 
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ALHOS VEDROS 

MESA ADMINISTRATIVA  
 

 
 

138 

Apresentamos alguns pontos do funcionamento geral, que destacamos pelas implicações que se 

refletem nas Demonstrações Económicas e Financeiras:  

 - Alterações aos Regulamentos Internos nas várias Respostas Sociais:  

  Em abril estando em causa a continuidade dos pagamentos dos Acordos de Cooperação, a  

SCMAV reformulou todos os seus Regulamentos Internos nas áreas do Apoio Social à Pessoa Idosa e 

Infância, tendo seguido o Modelo Base da UMP e em conformidade com o Acordo de Parceria entre a 

UMP e os Ministérios da Segurança Social e da Saúde. 

  Se a nível da Infância e no que se refere à vertente administrativa do método e cálculos das 

Mensalidades, não trouxe novidades, já na vertente do Apoio à Pessoa Idosa, a introdução do conceito 

de Rendimento Per Capita do Agregado Familiar, a reformulação de Serviços abrangidos pelas 

Mensalidades, principalmente a nível do Centro de Dia e a faturação pelo número e frequência de 

serviços em detrimento do tipo de serviço no SAD, veio revolucionar todos os procedimentos para o 

cálculo quer das Mensalidades dos Utentes, quer das Comparticipações das Famílias.  

 - Centralização na área Administrativa de todos os cálculos de mensalidades: 

  Reforçando a decisão da Mesa Administrativa no anterior mandato, desde 1 de junho/15, 

também as Simulações das Mensalidades dos Idosos e Comparticipações dos Familiares, passaram a 

ser previamente calculadas a nível administrativo.   

 - Inalteradas as Mensalidades nos Utentes Ativos: 

  Simultaneamente foi tomada a decisão de manter sem qualquer alteração, nas três repostas  

dos Lares (ERPI, CDIA e SAD), as Mensalidades dos Utentes e Comparticipações dos Familiares dos 

Utentes Admitidos até àquela data. 

 - Correções Contabilísticas: 

  Foram registadas todas as correções Contabilísticas relativas ao valor Patrimonial dos Edifícios 

da SCMAV, com implicações a nível do Balanço (Ativo/Imobilizado, Fundos Patrimoniais/Fundo 

Social/Resultados Transitados e Excedentes de Revalorização), bem como na Demonstração de 

Resultados a nível das Amortizações. 

 

 

Das explicações acima referidas e do funcionamento das atividades desenvolvidas pelas várias áreas 

de intervenção dos Estabelecimentos da nossa Instituição espelhar-se-ão nas Demonstrações 

Económico Financeiras e que se refletem num resultado liquido negativo de 123.558,68€. 

De forma a melhor explicitar as variações registadas, iremos de seguida descriminar por rúbricas  de 

Proveitos e Custos, os valores apresentados. 
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Nota Prévia: Todos os valores associados à área Administrativa dos Serviços Centrais foram imputados 

proporcionalmente às restantes Áreas/Centros de Custos, em função do número médio anual de 

frequência dos Utentes. 

Passemos ao desdobramento das rúbricas: 

 

1) Infância: 

Importa em primeiro lugar referir que perante uma diminuição em termos globais da procura por um 

lado e por outro lado o nosso nicho de mercado situar-se na classe média baixa, as Tabelas de 

Mensalidades, apenas sofreram reajustes dos níveis dos Escalões, por força da atualização dos valores 

de referência para a RMNG, sendo que exclusivamente os valores máximos das Mensalidades sofreram 

aumento. 

 

Desvios  2015/2014

Estabelecimentos/ Actividades Diferencia is %

Serviços Prestados 2.525.902,31 €   2.611.027,92 €   85.125,61 €-      -3%
Mensal idades/ Matrículas  de Utentes 2.521.073,78 €            2.596.855,54 €            75.781,76 €-               -3%

Infância 437.841,92 €               440.295,33 €               2.453,41 €-                 -1%

3ª Idade 1.795.861,13 €            1.878.643,43 €            82.782,30 €-               -4%

UCCI 287.370,73 €               277.916,78 €               9.453,95 €                 3%

Quotizações  e Jóias 6.776,90 €                   7.802,50 €                   1.025,60 €-                 -13%

Serviços  Secundários 50.708,07 €                 48.525,88 €                 2.182,19 €                 4%

Descontos  e Abatimentos 52.656,44 €-                 42.156,00 €-                 10.500,44 €-               25%

TOTAL 2015 TOTAL 2014
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 1.1. Creche, Pré-Escolar e ATL “O Charlot”: 

 

Tal como no ano anterior mantem-se um ligeiro acréscimo quer na procura, quer no valor médio das mensalidades, nas respostas de Creche e ATL 

registando um aumento médio global de 3 Utentes, já o Pré-Escolar continua em queda, em termos globais a subida não alcança mais que 0,5%. De 

realçar a contínua subida dos Serviços Secundários associados às atividades extracurriculares, às quais a SCMAV aderiu como intermediário e em 

resposta à oferta do ensino público gratuito, o “papel” destas atividades  tem vindo a aumentar significativamente ao longo dos últimos anos, 

representando no corrente ano perto dos 8% do total dos Serviços Prestados na Infância. 

 

 1.2. Creche, Pré-Escolar e ATL “O Varino”: 

 

Resultados por Valências/Estabelecimentos 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014

%

Vendas

Serviços Prestados 90.905,92 €        86.942,41 €        95.814,48 €      105.894,57 €      65.105,93 €      56.651,31 €        251.826,32 € 249.488,29 € 2.338,04 €     0,9%

Mensalidades/ Matrículas de Utentes 82.945,95 €        78.946,25 €        83.811,80 €      93.324,80 €        56.170,15 €      49.635,20 €        222.927,90 € 221.906,25 € 1.021,65 €     0,5%

Infância 82.945,95 €        78.946,25 €        83.811,80 €      93.324,80 €        56.170,15 €      49.635,20 €        222.927,90 € 221.906,25 € 1.021,65 €     0,5%

3ª Idade -  €                     -  €                     -  €                  -  €                     -  €                  -  €                     -  €                -  €                -  €               0,0%

UCCI -  €                     -  €                     -  €                  -  €                     -  €                  -  €                     -  €                -  €                -  €               0,0%

Quotizações e Jóias 477,87 €              515,56 €              581,62 €           681,57 €              414,18 €           420,78 €              1.473,66 €      1.617,91 €      144,24 €-        -8,9%

Serviços Secundários 9.462,81 €           8.796,95 €           12.498,76 €      12.307,50 €        9.087,85 €        7.753,03 €           31.049,42 €    28.857,48 €    2.191,94 €     7,6%

Descontos e Abatimentos 1.980,71 €-           1.316,35 €-           1.077,70 €-        419,30 €-              566,25 €-           1.157,70 €-           3.624,66 €-      2.893,35 €-      731,31 €-        25,3%

50 50 75 75 50 50 175 175 -  €               0,0%

54 52 66 69 47 43 167 164 3 1,7%

128,00 €              125,86 €              105,82 €           112,27 €              99,59 €              96,81 €                111,14 €         111,64 €         0,50 €-             -0,5%

Total Utentes em Acordo Cooperação

Média Frequência de Utentes

Valor Médio de Mensalidades

2015 Versus 2014

Creche Pré-Escolar ATL
Creche, J.Infância e ATL-"O 

Charlot"
Desvios

Resultados  por Valências/Estabelecimentos 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014

%

Vendas

Serviços Prestados 67.757,61 €           70.143,46 €           110.032,62 €      115.222,66 €         54.766,52 €        51.451,41 €           232.556,75 €   236.817,53 €   4.260,78 €-       -1,8%

Mensal idades/ Matrículas  de Utentes 65.826,02 €           67.784,38 €           97.407,80 €        103.191,80 €         51.680,20 €        47.412,90 €           214.914,02 €   218.389,08 €   3.475,06 €-       -1,6%

Infância 65.826,02 €           67.784,38 €           97.407,80 €        103.191,80 €         51.680,20 €        47.412,90 €           214.914,02 €   218.389,08 €   3.475,06 €-       -1,6%

3ª Idade -  €                      -  €                      -  €                   -  €                      -  €                   -  €                      -  €                -  €                -  €                0,0%

UCCI -  €                      -  €                      -  €                   -  €                      -  €                   -  €                      -  €                -  €                -  €                0,0%

Quotizações  e Jóias 370,12 €                418,88 €                643,30 €             710,94 €                371,12 €             388,52 €                1.384,54 €       1.518,34 €       133,80 €-          -8,8%

Serviços  Secundários 3.442,10 €             3.193,05 €             12.740,65 €        12.251,35 €           3.475,90 €          4.224,00 €             19.658,65 €     19.668,40 €     9,75 €-              0,0%

Descontos  e Abatimentos 1.880,63 €-             1.252,85 €-             759,13 €-             931,43 €-                760,70 €-             574,01 €-                3.400,46 €-       2.758,29 €-       642,17 €-          23,3%

35 35 75 75 40 40 150 150 -  €                0,0%

42 43 73 72 42 40 157 155 2 1,6%

130,61 €                132,49 €                111,20 €             118,83 €                102,54 €             99,91 €                  114,78 €          117,08 €          2,30 €-              -2,0%

Total  Utentes  em Acordo Cooperação

Média  Frequência  de Utentes

Valor Médio de Mensal idades

2015 Versus  2014

Creche Pré-Escolar ATL
Creche, J.Infância e ATL-"O 

Varino"
Desvios
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Neste caso o que podemos concluir é que o aumento médio global de 2 crianças no ATL e a sua respetiva variação positiva de 4.200€, não foram 

suficientes para evitar o decréscimo de faturação. Outra análise que podemos aferir é de facto a descida das mensalidades o que pressupõe que o nosso 

público alvo tem rendimentos mais baixos. 

Da apreciação conjunta aos dois Estabelecimentos concluímos que é na Creche onde a procura se mantem inclusive acima dos ráci os acordados, mas 

reporta-nos em contrapartida para as restantes respostas e para o controlo das frequências  efetivado pelo ISS, com repercussões a nível dos subsídios 

mensais. Ora vejamos: 

 
Confirmando-se a diminuição do valor dos acordos em função da diminuição das frequências, importa, no entanto, referir que a nível das duas Creches temos 

um apoio complementar pelo alargamento do horário ser a 12h e no pré-escolar ainda se mantem o pagamento pelo diferencial remuneratório das 

Educadoras. 

 

2) Apoio a pessoas Idosa: 

Iniciemos pelo nosso Estabelecimento mais antigo, o Lar Pedro Rodrigues Costas: 

Resultados por Valências/Estabelecimentos 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014

%

Subsídios à Exploração 153.795,|92 155.817,|90 174.449,|65 182.302,|26 47.961,|43 48.825,|59 376.207,|00 386.945,|75 -10.738,|75 -2,8%

Subsídio do Estado e Outras Entidades Oficiais 153.795,|92 155.817,|90 174.449,|65 182.302,|26 47.961,|43 48.825,|59 376.207,|00 386.945,|75 -10.738,|75 -2,8%

ISS, IP - Centro Distrital 151.143,|06 153.416,|79 171.198,|10 179.186,|52 45.658,|01 46.903,|81 367.999,|17 379.507,|12 -11.507,|95 -3,0%

Creches 151.143,06 €      153.416,79 €      171.198,10 €   179.186,52 €      45.658,01 €      46.903,81 €        367.999,17 € 379.507,12 € 11.507,95 €-  -3,0%

Autarquias 2.329,11 €           2.257,00 €           2.855,86 €        2.924,75 €           2.021,63 €        1.803,98 €           7.206,60 €      6.985,73 €      220,87 €        3,2%

I.E.F.P. 323,75 €              144,12 €              395,70 €           190,99 €              281,78 €           117,80 €              1.001,23 €      452,90 €         548,33 €        121,1%

2015 Versus 2014

Creche Pré-Escolar ATL
Creche, J.Infância e ATL-"O 

Charlot"
Desvios

Resultados  por Valências/Estabelecimentos 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014

%

Subsídios à Exploração 113.274,|19 119.149,|17 188.551,|10 187.162,|40 40.777,|63 38.807,|97 342.602,|92 345.119,|54 -2.516,|62 -0,7%

Subs ídio do Estado e Outras  Entidades  Oficia is 113.274,|19 119.149,|17 188.551,|10 187.162,|40 40.777,|63 38.807,|97 342.602,|92 345.119,|54 -2.516,|62 -0,7%

ISS, IP - Centro Distri ta l 110.871,|61 109.156,|58 184.985,|10 183.907,|64 38.725,|96 37.029,|30 334.582,|67 330.093,|52 4.489,|15 1,4%

Creches 110.871,61 €         109.156,58 €         184.985,10 €      183.907,64 €         38.725,96 €        37.029,30 €           334.582,67 €   330.093,52 €   4.489,15 €       1,4%

Autarquias 1.799,86 €             1.800,14 €             3.128,33 €          3.055,25 €             1.799,86 €          1.669,64 €             6.728,06 €       6.525,03 €       203,03 €          3,1%

I .E.F.P. 602,72 €                8.192,45 €             437,66 €             199,51 €                251,81 €             109,03 €                1.292,19 €       8.500,98 €       7.208,80 €-       -84,8%

2015 Versus  2014

Creche Pré-Escolar ATL
Creche, J.Infância e ATL-"O 

Varino"
Desvios
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O que verificamos desde logo é que há um decréscimo muito significativo na faturação associado acima de tudo por menos 17 utentes a frequentar as 

respostas sociais afetas a este Estabelecimento, e pelo decréscimo das mensalidades médias com exceção do Centro de Dia. Vejamos se quer o Lar 

Abrigo do Tejo e o Lar São José Operário mantêm esta tendência. 

 

Resultados  por Valências/Estabelecimentos 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014

%

Serviços Prestados 426.940,02 €         433.344,59 €         77.942,14 €        86.980,86 €           83.867,47 €        114.050,95 €         588.749,63 €   634.376,40 €   45.626,78 €-     -7,2%

Mensal idades/ Matrículas  de Utentes 443.157,15 €         444.283,68 €         79.500,32 €        87.259,77 €           86.775,91 €        115.964,18 €         609.433,38 €   647.507,63 €   38.074,25 €-     -5,9%

3ª Idade 443.157,15 €         444.283,68 €         79.500,32 €        87.259,77 €           86.775,91 €        115.964,18 €         609.433,38 €   647.507,63 €   38.074,25 €-     -5,9%

Quotizações  e Jóias 534,86 €                589,80 €                237,24 €             310,54 €                404,34 €             580,67 €                1.176,44 €       1.481,01 €       304,58 €-          -20,6%

Serviços  Secundários -  €                      -  €                      -  €                   -  €                      -  €                   -  €                      -  €                -  €                -  €                0,0%

Descontos  e Abatimentos 16.751,99 €-           11.528,89 €-           1.795,42 €-          589,45 €-                3.312,78 €-          2.493,90 €-             21.860,19 €-     14.612,24 €-     7.247,95 €-       49,6%

60 60 30 30 50 50 140 140 -  €                0,0%

57 57 25 30 43 56 125 142 -17 -12,2%

647,89 €                653,36 €                265,00 €             245,11 €                168,17 €             172,31 €                360,35 €          356,93 €          3,43 €              1,0%

Lar Pedro Rodrigues Costa Geral

2015 Versus  2014

DesviosRESIDENTES CENTRO DIA APOIO DOMICILIÁRIO

Total  Utentes  em Acordo Cooperação

Média  Frequência  de Utentes

Valor Médio de Mensal idades

Resultados  por Valências/Estabelecimentos 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014

%

Serviços Prestados 462.068,07 €         468.334,83 €         83.159,29 €        83.773,01 €           87.219,02 €        99.767,39 €           632.446,39 €   651.875,23 €   19.428,84 €-     -3,0%

Mensal idades/ Matrículas  de Utentes 468.125,51 €         472.509,38 €         84.915,97 €        86.502,34 €           89.003,36 €        101.403,09 €         642.044,84 €   660.414,81 €   18.369,97 €-     -2,8%

3ª Idade 468.125,51 €         472.509,38 €         84.915,97 €        86.502,34 €           89.003,36 €        101.403,09 €         642.044,84 €   660.414,81 €   18.369,97 €-     -2,8%

Quotizações  e Jóias 542,95 €                603,55 €                239,32 €             262,66 €                414,14 €             524,90 €                1.196,42 €       1.391,11 €       194,69 €-          -14,0%

Serviços  Secundários -  €                      -  €                      -  €                   -  €                      -  €                   -  €                      -  €                -  €                -  €                0,0%

Descontos  e Abatimentos 6.600,39 €-             4.778,10 €-             1.996,00 €-          2.991,99 €-             2.198,48 €-          2.160,60 €-             10.794,87 €-     9.930,69 €-       864,18 €-          8,7%

60 60 25 25 50 50 135 135 -  €                0,0%

59 59 26 26 45 51 130 136 -6 -4,1%

661,19 €                669,28 €                272,17 €             282,69 €                164,82 €             165,15 €                366,06 €          372,37 €          6,31 €-              -1,7%

Total  Utentes  em Acordo Cooperação

Média  Frequência  de Utentes

Valor Médio de Mensal idades

2015 Versus  2014

RESIDENTES CENTRO DIA APOIO DOMICILIÁRIO Lar Abrigo do Tejo Desvios
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Concluímos que também nestes dois estabelecimentos a procura baixou com menos utentes a frequentar e com menos faturação e também a média 

das Mensalidades em termos gerais decaiu. Sem base em qualquer estudo demográfico, podemos elencar várias hipóteses, a primei ra sem qualquer 

sombra de dúvida a concorrência na área, com um grande enfoque no Centro de Dia e Apoio Domiciliário, acredita-se que seja a principal razão para a 

ausência de listas de espera referida pelas colegas Diretoras Técnicas dos Estabelecimentos. Mas podemos equacionar as questões já anteriormente 

referidas, por um lado a não atualização das Mensalidades dos Utentes admitidos antes de 1 de junho/15 e por outro as alterações aos cálculos das 

mensalidades “afugentaram” potenciais candidatos. 

Nos Residentes, a grande alteração está no cálculo da Comparticipação das Famílias, que deixou de ser apurada pela diferença liquida, entre a 

Mensalidade do Utente e o Valor de referência definido pela Mesa Administrativa, para também aqui ser considerado o Rendimento Per Capita de cada 

agregado familiar por descendente, que após calculado é enquadrado em escalões sendo-lhe aplicada uma taxa percentual e o valor a pagar é 

posteriormente ponderado em função da diferença da Mensalidade do Utente e o valor de Referência definido pela Mesa Administrativa.

Resultados  por Valências/Estabelecimentos 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014

%

Serviços Prestados 436.656,76 €         452.055,35 €         60.179,78 €        60.099,91 €           35.462,07 €        47.667,35 €           532.298,61 €   559.822,61 €   27.524,00 €-     -4,9%

Mensal idades/ Matrículas  de Utentes 445.490,78 €         460.696,82 €         62.100,57 €        61.750,73 €           36.791,56 €        48.273,44 €           544.382,91 €   570.720,99 €   26.338,08 €-     -4,6%

3ª Idade 445.490,78 €         460.696,82 €         62.100,57 €        61.750,73 €           36.791,56 €        48.273,44 €           544.382,91 €   570.720,99 €   26.338,08 €-     -4,6%

Quotizações  e Jóias 551,73 €                620,57 €                174,71 €             202,87 €                165,52 €             239,61 €                891,96 €          1.063,05 €       171,09 €-          -16,1%

Serviços  Secundários -  €                      -  €                      -  €                   -  €                      -  €                   -  €                      -  €                -  €                -  €                0,0%

Descontos  e Abatimentos 9.385,75 €-             9.262,04 €-             2.095,50 €-          1.853,69 €-             1.495,01 €-          845,70 €-                12.976,26 €-     11.961,43 €-     1.014,83 €-       8,5%

60 60 20 20 20 20 100 100 -  €                0,0%

60 60 19 20 18 23 97 104 -7 -6,3%

618,74 €                635,44 €                272,37 €             260,55 €                170,33 €             172,41 €                353,81 €          356,13 €          2,32 €-              -0,7%

2015 Versus  2014

RESIDENTES CENTRO DIA APOIO DOMICILIÁRIO Lar São José Operário Desvios

Total  Utentes  em Acordo Cooperação

Média  Frequência  de Utentes

Valor Médio de Mensal idades
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Tendo sido na área do Apoio Social à Pessoa Idosa onde a nível de critérios de Mensalidades se 

registaram as maiores alterações. Avaliaremos então a evolução das frequências no último ano: 

 

 

Podemos facilmente constatar que não se verifica uma quebra acentuada coincidente com Junho. Por 

outro lado, se fizermos uma análise evolutiva dos últimos 10 anos podemos verificar a existência de 

alguns ciclos: 

 

 

Estabelecimento Valência Jan. Fev. Mar. Abr. Maio Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Média

Total

Centro Dia 29 27 27 27 25 23 23 23 23 22 25 24 25 30

Sub-Total (1) 130 133 128 127 130 126 126 119 118 115 123 121 125 140

Centro Dia 29 30 29 25 26 25 26 25 25 25 25 24 26 25

Sub-Total (2) 134 132 127 129 129 133 131 130 130 132 128 128 130 135

Centro Dia 17 16 17 20 21 21 20 21 20 19 18 19 19 20

Sub-Total (3) 97 94 95 99 98 99 98 98 97 97 96 98 97 100

16 17 18 16 18 2021 19 17 18 17 1721 21
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Voltando às rúbricas da Demonstração de Resultados, retomamos no Subsídios do Estado para os Lares: 

 

A ligeira oscilação positiva verificada nas Respostas de ERPI nos 3 Lares está associada ao pagamento das denominadas Vagas Pilar (vagas destinadas ao 

envio por parte da Seg. Social dos Casos Sociais, acompanhados e identificados por aquela Entidade). 

Resultados  por Valências/Estabelecimentos 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014

Subsídios à Exploração 268.889,|12 257.645,|75 38.647,|76 39.461,|51 143.151,|86 148.717,|34 450.688,|74 445.824,|60 4.864,|14 1,1%

Subs ídio do Estado e Outras  Entidades  Oficia is 268.889,|12 257.645,|75 38.647,|76 39.461,|51 143.151,|86 148.717,|34 450.688,|74 445.824,|60 4.864,|14 1,1%

ISS, IP - Centro Distri ta l 265.983,|65 254.986,|19 37.373,|43 38.069,|15 140.960,|01 146.085,|16 444.317,|09 439.140,|50 5.176,|59 1,2%

Lares 265.983,65 €         254.986,19 €         37.373,43 €        38.069,15 €           140.960,01 €      146.085,16 €         444.317,09 €   439.140,50 €   5.176,59 €       1,2%

Autarquias 2.548,88 €             2.496,53 €             1.117,93 €          1.307,01 €             1.922,84 €          2.470,84 €             5.589,64 €       6.274,38 €       684,74 €-          -10,9%

I .E.F.P. 356,60 €                163,02 €                156,40 €             85,35 €                  269,01 €             161,35 €                782,01 €          409,72 €          372,29 €          90,9%

Lar Pedro Rodrigues Costa Geral

2015 Versus  2014

DesviosRESIDENTES CENTRO DIA APOIO DOMICILIÁRIO

Resultados  por Valências/Estabelecimentos 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014

%

Subsídios à Exploração 271.726,|11 265.707,|91 35.976,|62 36.931,|16 149.165,|21 154.307,|86 456.867,|94 456.946,|92 -78,|98 0,0%

Subs ídio do Estado e Outras  Entidades  Oficia is 271.726,|11 265.707,|91 35.976,|62 36.931,|16 149.165,|21 154.307,|86 456.867,|94 456.946,|92 -78,|98 0,0%

ISS, IP - Centro Distri ta l 264.308,|85 255.818,|39 32.080,|21 32.328,|15 145.144,|46 146.205,|84 441.533,|52 434.352,|38 7.181,|14 1,7%

Lares 264.308,85 €         255.818,39 €         32.080,21 €        32.328,15 €           145.144,46 €      146.205,84 €         441.533,52 €   434.352,38 €   7.181,14 €       1,7%

Autarquias 2.638,31 €             2.591,99 €             1.162,64 €          1.123,44 €             2.012,27 €          2.254,22 €             5.813,22 €       5.969,66 €       156,43 €-          -2,6%

I .E.F.P. 4.778,95 €             7.297,53 €             2.733,77 €          3.479,57 €             2.008,48 €          5.847,79 €             9.521,20 €       16.624,89 €     7.103,69 €-       -42,7%

2015 Versus  2014

RESIDENTES CENTRO DIA APOIO DOMICILIÁRIO Lar Abrigo do Tejo Desvios

Resultados  por Valências/Estabelecimentos 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014

%

Subsídios à Exploração 455.960,|30 449.512,|39 25.401,|32 26.444,|50 59.350,|88 60.174,|17 540.712,|50 536.131,|07 4.581,|43 0,9%

Subs ídio do Estado e Outras  Entidades  Oficia is 455.960,|30 449.512,|39 25.401,|32 26.444,|50 59.350,|88 60.174,|17 540.712,|50 536.131,|07 4.581,|43 0,9%

ISS, IP - Centro Distri ta l 447.301,|72 445.465,|98 22.566,|09 25.113,|95 57.491,|59 58.675,|44 527.359,|40 529.255,|37 -1.895,|97 -0,4%

Lares 447.301,72 €         445.465,98 €         22.566,09 €        25.113,95 €           57.491,59 €        58.675,44 €           527.359,40 €   529.255,37 €   1.895,97 €-       -0,4%

Autarquias 2.683,03 €             2.661,75 €             849,63 €             870,12 €                804,91 €             1.027,98 €             4.337,56 €       4.559,85 €       222,29 €-          -4,9%

I .E.F.P. 5.975,55 €             1.384,66 €             1.985,61 €          460,44 €                1.054,38 €          470,75 €                9.015,54 €       2.315,85 €       6.699,69 €       289,3%

2015 Versus  2014

RESIDENTES CENTRO DIA APOIO DOMICILIÁRIO Lar São José Operário Desvios
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3) UCCI:  

Entrando na análise a outra área de atividade, vertente saúde, importa fazer a avaliação conjunta pois relembra-se que, o valor dos serviços cobrados  

diretamente aos Utentes, é inversamente proporcional ao apoio do ISS (vertente social). 

 

Da atividade anual da UCCI damos destaque à abertura em agosto, de mais 5 camas na Unidade de Cuidados Paliativos e de 4 cama s em quartos particulares, 

que embora fisicamente estejam instalados na UIMDR, é objetivo dar o mesmo tipo de resposta das 3 tipologias existentes, pelo que não sendo uma tipologia 

especifica a faturação destes quartos é repartida em prol do funcionamento de todas. 

Em termos globais os Subsídios à Exploração sobem por força do aumento de mais cinco camas na UICP. Em termos de lotação veri fiquemos a variação ao 

longo do ano:

Resultados  por Valências/Estabelecimentos 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014

%

Serviços Prestados 107.350,41 €         106.551,70 €         179.392,58 €      171.953,19 €         1.281,62 €          142,97 €                288.024,61 €       278.647,86 €       9.376,75 €       3,4%

Mensal idades/ Matrículas  de Utentes 107.092,54 €         106.265,76 €         179.125,51 €      171.651,02 €         1.152,68 €          -  €                      287.370,73 €       277.916,78 €       9.453,95 €       3,4%

UCCI 107.092,54 €         106.265,76 €         179.125,51 €      171.651,02 €         1.152,68 €          -  €                      287.370,73 €       277.916,78 €       9.453,95 €       3,4%

Quotizações  e Jóias 257,87 €                285,94 €                267,07 €             302,17 €                128,94 €             142,97 €                653,88 €              731,08 €              77,20 €-            -10,6%

Serviços  Secundários -  €                      -  €                      -  €                   -  €                      -  €                   -  €                      -  €                   -  €                   -  €                0,0%

Descontos  e Abatimentos -  €                      -  €                      -  €                   -  €                      -  €                   -  €                      -  €                   -  €                   -  €                0,0%

Subsídios à Exploração 845.601,|69 843.932,|83 479.152,|55 485.399,|07 633.182,|26 571.237,|12 1.957.936,|51 1.900.569,|02 57.367,|48 3,0%

Subs ídio do Estado e Outras  Entidades  Oficia is 845.601,|69 843.932,|83 479.152,|55 485.399,|07 633.182,|26 571.237,|12 1.957.936,|51 1.900.569,|02 57.367,|48 3,0%

ISS, IP - Centro Dis tri ta l 112.679,|94 114.434,|27 168.506,|76 172.875,|90 0,|00 0,|00 281.186,|70 287.310,|17 -6.123,|47 -2,1%

UCCI 112.679,94 €         114.434,27 €         168.506,76 €      172.875,90 €         -  €                   -  €                      281.186,70 €       287.310,17 €       6.123,47 €-       -2,1%

Autarquias 1.252,08 €             1.226,24 €             1.296,80 €          1.296,00 €             626,04 €             613,12 €                3.174,91 €           3.135,35 €           39,56 €            1,3%

I .E.F.P. 175,17 €                80,07 €                  181,43 €             84,63 €                  87,59 €               40,04 €                  444,18 €              204,74 €              239,44 €          117,0%

ARSLVT + Subs is temas 731.494,50 €         728.192,25 €         309.167,57 €      311.142,55 €         632.468,64 €      570.583,96 €         1.673.130,71 €    1.609.918,76 €    63.211,95 €     3,9%

2015 Versus  2014

UCCI -Unidade Média  Duração e 

Reabi l i tação

UCCI - Unidade de Longa Duração 

e Manutenção
UCCI - Cuidados  Pal iativos

Unidade de Cuidados 

Continuados - Francisco 

Marques Estaca Jr.

Desvios
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Outras Atividades: Em março de 2015 cessou o CLDS (Contrato Local de Desenvolvimento social), o 

projeto Eco-Lar (também uma das ações do Projeto Progride) em parceria com as autarquias do 

concelho tem tido continuidade, sendo ambas as atividades sem grande relevo, ao nível dos 

movimentos financeiros, para o normal funcionamento geral serão agrupadas em termos de análise 

quer na vertente dos Subsídios, quer posteriormente dos custos: 

 

 

Terminada a apresentação da caraterização das Origens das Receitas de Exploração, relativas ao 

normal funcionamento das atividades, passamos à caraterização dos Custos  de Exploração registados 

durante o ano de 2015: 

 

 

Material Hoteleiro, Medicamentos e Outros Mat. : Verificando-se um incremento de 16% 

correspondente a 49 620€, dos quadros seguintes podemos aferir que a oscilação está concentrada 

na UCCI, que só em medicamentos e gases medicinais teve um aumento de mais 15.000€ e nos Lares:

Acordos= Média = 30 Utentes Longa = 30 Utentes Paliativos = 15 Utentes

Janeiro 93,87% 28 98,92% 30 86,02% 13

Fevereiro 98,36% 30 98,69% 30 92,62% 14

Março 91,61% 27 98,92% 30 86,67% 13

Abril 98,89% 30 97,78% 29 83,11% 12

Maio 93,98% 28 97,85% 29 87,53% 13

Junho 91,78% 28 96,89% 29 93,78% 14

Julho 94,62% 28 96,02% 29 95,48% 14

Agosto 96,13% 29 96,24% 29 90,46% 18

Setembro 88,78% 27 93,33% 28 89,83% 18

Outubro 95,81% 29 98,06% 29 90,48% 18

Novembro 94,56% 28 100,00% 30 90,50% 18

Dezembro 91,51% 27 99,46% 30 99,50% 20

Totais Médios 94,16% 28 97,68% 29 90,50% 15

Nota: a partir de Agosto a Lotação dos Paliativos subiu para 20 Utentes

Taxa 

Ocupação

Nº Médio 

Utentes
Taxa Ocupação

Nº Médio 

Utentes

Taxa 

Ocupação

Nº Médio 

Utentes

Estabelecimentos/ Actividades 2015 2014 2015 2014

Serviços Prestados -  €             -  €             -  €                   -  €                   
Subsídios à Exploração 52.515,|88 152.876,|36 22.565,|96 23.441,|21

Subs ídio do Estado e Outras  Entidades  Oficia is 52.515,|88 152.876,|36 22.565,|96 23.441,|21

ISS, IP - Centro Distri ta l 52.515,|88 152.876,|36 0,|00 0,|00

CLDS 52.515,88 €          152.876,|36 -  €                            0,|00

Autarquias -  €                     0,|00 22.565,96 €                 23.441,|21

CLDS - Entre Nós Progride (BAT - ECO-LAR - SAD24)

Desvios  2015/2014

Estabelecimentos/ Actividades Diferencia is %

Custo mercad. vendidas / matérias consum. 743.088,03 €               695.470,24 €               47.617,79 €               7%

Mercadorias -  €                            -  €                            -  €                          0%

Matérias .primas , subs idiárias  e de consumo 743.088,03 €               695.470,24 €               47.617,79 €               7%

Géneros  a l imentares 385.945,55 €               387.948,02 €               2.002,47 €-                 -1%

Mat.Hoteleiro, Medicamentos  e Outros  Mat. 357.142,48 €               307.522,22 €               49.620,26 €               16% 6)

Fornecimentos e Serviços Externos 1.275.306,|98 1.325.943,|81 -50.636,|83 -4%

Subcontratos -  €                            -  €                            -  €                          0%

Serviços  Especia l i zados 529.432,66 €               559.165,77 €               29.733,11 €-               -5%

Trabalhos  Especia l i zados 111.240,10 €               159.793,83 €               48.553,73 €-               -30% 7)

Publ icidade e propaganda 1.231,11 €                   573,49 €                      657,62 €                    115%

Honorários 244.478,54 €               241.107,63 €               3.370,91 €                 1%

Conservação e Reparação 137.235,96 €               112.290,16 €               24.945,80 €               22% 8)

Outros 35.246,95 €                 45.400,66 €                 10.153,71 €-               -22%

Materia is 51.786,86 €                 57.857,38 €                 6.070,52 €-                 -10%

Ferr. e  Utens íl ios  Desg. Rápido 6.997,55 €                   10.101,99 €                 3.104,44 €-                 -31%

Livros  e Documentação Técnica 331,43 €                      49,26 €                        282,17 €                    573%

Materia l  de Escri tório 20.604,52 €                 20.363,39 €                 241,13 €                    1%

Artigos  para  Oferta 1.688,40 €                   1.707,92 €                   19,52 €-                      -1%

Materia l  higiene, conforto e l impeza 403,49 €                      1.704,86 €                   1.301,37 €-                 -76%

Outros 21.761,47 €                 23.929,96 €                 2.168,49 €-                 -9%

Energia  e Fluidos 346.440,97 €               356.737,29 €               10.296,32 €-               -3%

Eletricidade 206.423,47 €               201.296,01 €               5.127,46 €                 3% 9)

Combustíveis 30.676,62 €                 37.797,88 €                 7.121,26 €-                 -19%

Água 23.232,89 €                 25.127,36 €                 1.894,47 €-                 -8%

Outros  Fluídos/Gás  Butano e Propano 86.107,99 €                 92.516,04 €                 6.408,05 €-                 -7%

Des locações , estadas  e transportes 4.041,69 €                   4.678,21 €                   636,52 €-                    -14%

Des locações  e estadas 3.660,68 €                   3.222,82 €                   437,86 €                    14%

Transportes  de Pessoal 50,00 €                        615,00 €                      565,00 €-                    -92%

Outros 331,01 €                      840,39 €                      509,38 €-                    -61%

Serviços  diversos 343.604,80 €               347.505,16 €               3.900,36 €-                 -1%

Rendas  e Alugueres 16.808,53 €                 8.542,43 €                   8.266,10 €                 97% 10)

Comunicação 35.164,39 €                 34.247,58 €                 916,81 €                    3%

Seguros 13.756,15 €                 16.204,12 €                 2.447,97 €-                 -15%

Contencioso e Notariado 247,80 €                      153,97 €                      93,83 €                      61%

Limpeza, higiene e conforto 143.564,39 €               137.226,95 €               6.337,44 €                 5% 11)

Outros  serviços 134.063,54 €               151.130,11 €               17.066,57 €-               -11%

TOTAL 2015 TOTAL 2014
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Resultados  por Valências/Estabelecimentos 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014

Custo mercad. vendidas / matérias consum. 115.436,|38 109.083,|56 21.364,|15 20.576,|47 13.461,|49 13.759,|85 150.262,|02 143.419,|89 6.842,|13 4,8%

Géneros  a l imentares 76.923,12 €           77.043,29 €           14.437,82 €        14.797,92 €           9.477,11 €          10.402,15 €           100.838,04 €   102.243,35 €   1.405,31 €-       -1,4%

Mat.Hoteleiro, Medicamentos  e Outros  Mat. 38.513,27 €           32.040,28 €           6.926,34 €          5.778,56 €             3.984,38 €          3.357,70 €             49.423,98 €     41.176,54 €     8.247,45 €       20,0%

Lar Pedro Rodrigues Costa Geral

2015 Versus  2014

DesviosRESIDENTES CENTRO DIA APOIO DOMICILIÁRIO

Resultados  por Valências/Estabelecimentos 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014

%

Custo mercad. vendidas / matérias consum. 126.799,|38 122.421,|56 23.431,|62 22.737,|41 14.705,|28 14.864,|95 164.936,|28 160.023,|93 4.912,|35 3,1%

Géneros  a l imentares 93.354,36 €           92.755,92 €           17.414,39 €        17.391,56 €           11.239,05 €        11.758,12 €           122.007,80 €   121.905,59 €   102,20 €          0,1%

Mat.Hoteleiro, Medicamentos  e Outros  Mat. 33.445,02 €           29.665,64 €           6.017,23 €          5.345,86 €             3.466,24 €          3.106,83 €             42.928,48 €     38.118,34 €     4.810,15 €       12,6%

2015 Versus  2014

RESIDENTES CENTRO DIA APOIO DOMICILIÁRIO Lar Abrigo do Tejo Desvios

Resultados  por Valências/Estabelecimentos 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014

%

Custo mercad. vendidas / matérias consum. 112.911,|86 107.951,|60 20.647,|58 19.831,|55 12.108,|39 11.948,|64 145.667,|84 139.731,|79 5.936,|04 4,2%

Géneros  a l imentares 64.290,01 €           63.879,75 €           11.890,90 €        11.908,55 €           7.100,01 €          7.404,07 €             83.280,93 €     83.192,36 €     88,56 €            0,1%

Mat.Hoteleiro, Medicamentos  e Outros  Mat. 48.621,85 €           44.071,84 €           8.756,68 €          7.923,01 €             5.008,38 €          4.544,58 €             62.386,91 €     56.539,43 €     5.847,48 €       10,3%

2015 Versus  2014

RESIDENTES CENTRO DIA APOIO DOMICILIÁRIO Lar São José Operário Desvios

Resultados por Valências/Estabelecimentos 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014

%

Custo mercad. vendidas / matérias consum. 12.863,|97 12.430,|22 22.086,|78 21.486,|59 7.236,|81 7.028,|50 42.187,|56 40.945,|31 1.242,|24 3,0%

Géneros alimentares 9.739,42 €           9.840,85 €           16.504,26 €      16.775,62 €        5.688,66 €        5.711,20 €           31.932,34 €    32.327,67 €    395,34 €-        -1,2%

Mat.Hoteleiro, Medicamentos e Outros Mat. 3.124,55 €           2.589,37 €           5.582,51 €        4.710,97 €           1.548,15 €        1.317,31 €           10.255,22 €    8.617,64 €      1.637,58 €     19,0%

2015 Versus 2014

Creche Pré-Escolar ATL
Creche, J.Infância e ATL-"O 

Charlot"
Desvios

Resultados  por Valências/Estabelecimentos 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014

%

Custo mercad. vendidas / matérias consum. 11.984,|91 12.240,|84 21.804,|97 22.157,|03 6.870,|96 7.014,|04 40.660,|83 41.411,|91 -751,|07 -1,8%

Géneros  a l imentares 8.870,57 €             9.167,56 €             16.098,90 €        16.530,58 €           5.295,19 €          5.452,54 €             30.264,67 €     31.150,68 €     886,01 €-          -2,8%

Mat.Hoteleiro, Medicamentos  e Outros  Mat. 3.114,33 €             3.073,28 €             5.706,06 €          5.626,45 €             1.575,76 €          1.561,50 €             10.396,16 €     10.261,23 €     134,93 €          1,3%

2015 Versus  2014

Creche Pré-Escolar ATL
Creche, J.Infância e ATL-"O 

Varino"
Desvios

Resultados  por Valências/Estabelecimentos 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014

%

Custo mercad. vendidas / matérias consum. 79.578,|90 67.334,|15 79.622,|54 69.651,|09 39.789,|12 32.889,|34 198.990,|56 169.874,|59 29.115,|97 17,1%

Géneros  a l imentares 7.024,68 €             6.236,55 €             7.067,41 €          8.551,25 €             3.512,38 €          2.340,55 €             17.604,47 €         17.128,36 €         476,11 €          2,8%

Mat.Hoteleiro, Medicamentos  e Outros  Mat. 72.554,22 €           61.097,60 €           72.555,13 €        61.099,84 €           36.276,74 €        30.548,79 €           181.386,09 €       152.746,23 €       28.639,86 €     18,7%

2015 Versus  2014

UCCI -Unidade Média  Duração e 

Reabi l i tação

UCCI - Unidade de Longa Duração 

e Manutenção
UCCI - Cuidados  Pal iativos

Unidade de Cuidados 

Continuados - Francisco 

Marques Estaca Jr.

Desvios
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Contrariamente em termos globais dos Fornecimentos e Serviços Externos registamos um decréscimo de 4%. 

 

Iremos focar-nos nas despesas com maior oscilação: 

 

Trabalhos Especializados: 

Na rúbrica de Trabalhos Especializados será na UCCI que verificamos o maior decréscimo cerca de 

37.500€, associado à diminuição progressiva dos Técnicos contratados através da Firma Medical, que 

foram integrados no Quadro de Pessoal da Unidade. 

 

 

Estabelecimentos/ Actividades 2015 2014 2015 2014

Custo mercad. vendidas / matérias consum. -  €                     0,|00 382,94 €                      62,82 €                        

Géneros  a l imentares -  €                     0,|00 17,31 €                        0,|00

Mat.Hoteleiro, Medicamentos  e Outros  Mat. -  €                     0,|00 365,63 €                      62,|82

CLDS - Entre Nós Progride (BAT - ECO-LAR - SAD24)

Desvios  2015/2014

Estabelecimentos/ Actividades Diferencia is %

Custo mercad. vendidas / matérias consum. 743.088,03 €               695.470,24 €               47.617,79 €               7%

Mercadorias -  €                            -  €                            -  €                          0%

Matérias .primas , subs idiárias  e de consumo 743.088,03 €               695.470,24 €               47.617,79 €               7%

Géneros  a l imentares 385.945,55 €               387.948,02 €               2.002,47 €-                 -1%

Mat.Hoteleiro, Medicamentos  e Outros  Mat. 357.142,48 €               307.522,22 €               49.620,26 €               16% 6)

Fornecimentos e Serviços Externos 1.275.306,|98 1.325.943,|81 -50.636,|83 -4%

Subcontratos -  €                            -  €                            -  €                          0%

Serviços  Especia l i zados 529.432,66 €               559.165,77 €               29.733,11 €-               -5%

Trabalhos  Especia l i zados 111.240,10 €               159.793,83 €               48.553,73 €-               -30% 7)

Publ icidade e propaganda 1.231,11 €                   573,49 €                      657,62 €                    115%

Honorários 244.478,54 €               241.107,63 €               3.370,91 €                 1%

Conservação e Reparação 137.235,96 €               112.290,16 €               24.945,80 €               22% 8)

Outros 35.246,95 €                 45.400,66 €                 10.153,71 €-               -22%

Materia is 51.786,86 €                 57.857,38 €                 6.070,52 €-                 -10%

Ferr. e  Utens íl ios  Desg. Rápido 6.997,55 €                   10.101,99 €                 3.104,44 €-                 -31%

Livros  e Documentação Técnica 331,43 €                      49,26 €                        282,17 €                    573%

Materia l  de Escri tório 20.604,52 €                 20.363,39 €                 241,13 €                    1%

Artigos  para  Oferta 1.688,40 €                   1.707,92 €                   19,52 €-                      -1%

Materia l  higiene, conforto e l impeza 403,49 €                      1.704,86 €                   1.301,37 €-                 -76%

Outros 21.761,47 €                 23.929,96 €                 2.168,49 €-                 -9%

Energia  e Fluidos 346.440,97 €               356.737,29 €               10.296,32 €-               -3%

Eletricidade 206.423,47 €               201.296,01 €               5.127,46 €                 3% 9)

Combustíveis 30.676,62 €                 37.797,88 €                 7.121,26 €-                 -19%

Água 23.232,89 €                 25.127,36 €                 1.894,47 €-                 -8%

Outros  Fluídos/Gás  Butano e Propano 86.107,99 €                 92.516,04 €                 6.408,05 €-                 -7%

Des locações , estadas  e transportes 4.041,69 €                   4.678,21 €                   636,52 €-                    -14%

Des locações  e estadas 3.660,68 €                   3.222,82 €                   437,86 €                    14%

Transportes  de Pessoal 50,00 €                        615,00 €                      565,00 €-                    -92%

Outros 331,01 €                      840,39 €                      509,38 €-                    -61%

Serviços  diversos 343.604,80 €               347.505,16 €               3.900,36 €-                 -1%

Rendas  e Alugueres 16.808,53 €                 8.542,43 €                   8.266,10 €                 97% 10)

Comunicação 35.164,39 €                 34.247,58 €                 916,81 €                    3%

Seguros 13.756,15 €                 16.204,12 €                 2.447,97 €-                 -15%

Contencioso e Notariado 247,80 €                      153,97 €                      93,83 €                      61%

Limpeza, higiene e conforto 143.564,39 €               137.226,95 €               6.337,44 €                 5% 11)

Outros  serviços 134.063,54 €               151.130,11 €               17.066,57 €-               -11%

TOTAL 2015 TOTAL 2014

Desvios  2015/2014

Estabelecimentos/ Actividades Diferencia is %

Custo mercad. vendidas / matérias consum. 743.088,03 €               695.470,24 €               47.617,79 €               7%

Mercadorias -  €                            -  €                            -  €                          0%

Matérias .primas , subs idiárias  e de consumo 743.088,03 €               695.470,24 €               47.617,79 €               7%

Géneros  a l imentares 385.945,55 €               387.948,02 €               2.002,47 €-                 -1%

Mat.Hoteleiro, Medicamentos  e Outros  Mat. 357.142,48 €               307.522,22 €               49.620,26 €               16% 6)

Fornecimentos e Serviços Externos 1.275.306,|98 1.325.943,|81 -50.636,|83 -4%

Subcontratos -  €                            -  €                            -  €                          0%

Serviços  Especia l i zados 529.432,66 €               559.165,77 €               29.733,11 €-               -5%

Trabalhos  Especia l i zados 111.240,10 €               159.793,83 €               48.553,73 €-               -30% 7)

Publ icidade e propaganda 1.231,11 €                   573,49 €                      657,62 €                    115%

Honorários 244.478,54 €               241.107,63 €               3.370,91 €                 1%

Conservação e Reparação 137.235,96 €               112.290,16 €               24.945,80 €               22% 8)

Outros 35.246,95 €                 45.400,66 €                 10.153,71 €-               -22%

Materia is 51.786,86 €                 57.857,38 €                 6.070,52 €-                 -10%

Ferr. e  Utens íl ios  Desg. Rápido 6.997,55 €                   10.101,99 €                 3.104,44 €-                 -31%

Livros  e Documentação Técnica 331,43 €                      49,26 €                        282,17 €                    573%

Materia l  de Escri tório 20.604,52 €                 20.363,39 €                 241,13 €                    1%

Artigos  para  Oferta 1.688,40 €                   1.707,92 €                   19,52 €-                      -1%

Materia l  higiene, conforto e l impeza 403,49 €                      1.704,86 €                   1.301,37 €-                 -76%

Outros 21.761,47 €                 23.929,96 €                 2.168,49 €-                 -9%

Energia  e Fluidos 346.440,97 €               356.737,29 €               10.296,32 €-               -3%

Eletricidade 206.423,47 €               201.296,01 €               5.127,46 €                 3% 9)

Combustíveis 30.676,62 €                 37.797,88 €                 7.121,26 €-                 -19%

Água 23.232,89 €                 25.127,36 €                 1.894,47 €-                 -8%

Outros  Fluídos/Gás  Butano e Propano 86.107,99 €                 92.516,04 €                 6.408,05 €-                 -7%

Des locações , estadas  e transportes 4.041,69 €                   4.678,21 €                   636,52 €-                    -14%

Des locações  e estadas 3.660,68 €                   3.222,82 €                   437,86 €                    14%

Transportes  de Pessoal 50,00 €                        615,00 €                      565,00 €-                    -92%

Outros 331,01 €                      840,39 €                      509,38 €-                    -61%

Serviços  diversos 343.604,80 €               347.505,16 €               3.900,36 €-                 -1%

Rendas  e Alugueres 16.808,53 €                 8.542,43 €                   8.266,10 €                 97% 10)

Comunicação 35.164,39 €                 34.247,58 €                 916,81 €                    3%

Seguros 13.756,15 €                 16.204,12 €                 2.447,97 €-                 -15%

Contencioso e Notariado 247,80 €                      153,97 €                      93,83 €                      61%

Limpeza, higiene e conforto 143.564,39 €               137.226,95 €               6.337,44 €                 5% 11)

Outros  serviços 134.063,54 €               151.130,11 €               17.066,57 €-               -11%

TOTAL 2015 TOTAL 2014
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Resultados  por Valências/Estabelecimentos 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014

%

Fornecimentos e Serviços Externos 95.283,|98 83.284,|68 34.589,|58 27.411,|27 21.490,|93 25.365,|75 151.364,|49 136.061,|70 15.302,|78 11,2%

Subcontratos -  €                      -  €                   -  €                   -  €                -  €                -  €                0,0%

Serviços  Especia l izados 43.824,14 €           35.549,72 €           22.139,08 €        11.769,21 €           8.110,06 €          11.203,07 €           74.073,28 €     58.522,00 €     15.551,28 €     26,6%

Trabalhos  Especia l izados 5.155,39 €             9.071,00 €             1.157,52 €          2.143,48 €             1.743,14 €          3.198,67 €             8.056,04 €       14.413,15 €     6.357,11 €-       -44,1%

Publ icidade e propaganda 95,67 €                  23,56 €                  41,96 €               12,33 €                  72,17 €               23,32 €                  209,80 €          59,21 €            150,59 €          254,3%

Honorários 14.261,26 €           13.805,45 €           2.837,44 €          2.692,76 €             2.203,44 €          1.980,73 €             19.302,14 €     18.478,95 €     823,19 €          4,5%

Conservação e Reparação 23.763,83 €           10.754,04 €           17.989,85 €        6.669,90 €             3.900,51 €          5.569,48 €             45.654,19 €     22.993,42 €     22.660,77 €     98,6%

Outros 547,99 €                1.895,67 €             112,32 €             250,74 €                190,80 €             430,86 €                851,10 €          2.577,27 €       1.726,16 €-       -67,0%

Lar Pedro Rodrigues Costa Geral

2015 Versus  2014

DesviosRESIDENTES CENTRO DIA APOIO DOMICILIÁRIO

Resultados  por Valências/Estabelecimentos 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014

%

Fornecimentos e Serviços Externos 92.661,|40 102.075,|44 26.179,|85 24.521,|79 27.423,|83 29.891,|22 146.265,|08 156.488,|45 -10.223,|36 -6,5%

Subcontratos -  €                      -  €                   -  €                   -  €                -  €                -  €                0,0%

Serviços  Especia l izados 32.778,63 €           37.025,29 €           11.455,99 €        10.520,32 €           10.948,93 €        12.662,45 €           55.183,55 €     60.208,06 €     5.024,52 €-       -8,3%

Trabalhos  Especia l izados 4.426,28 €             4.881,37 €             1.036,67 €          1.285,89 €             1.593,22 €          2.560,99 €             7.056,17 €       8.728,25 €       1.672,08 €-       -19,2%

Publ icidade e propaganda 99,03 €                  24,46 €                  43,64 €               10,60 €                  75,53 €               21,27 €                  218,19 €          56,33 €            161,86 €          287,3%

Honorários 12.882,83 €           12.865,45 €           2.574,45 €          2.477,95 €             2.132,09 €          1.955,99 €             17.589,37 €     17.299,39 €     289,98 €          1,7%

Conservação e Reparação 12.995,46 €           16.838,59 €           7.537,83 €          6.062,30 €             6.881,80 €          7.633,84 €             27.415,10 €     30.534,73 €     3.119,63 €-       -10,2%

Outros 2.375,02 €             2.415,41 €             263,41 €             683,58 €                266,29 €             490,37 €                2.904,72 €       3.589,36 €       684,64 €-          -19,1%

2015 Versus  2014

RESIDENTES CENTRO DIA APOIO DOMICILIÁRIO Lar Abrigo do Tejo Desvios

Resultados  por Valências/Estabelecimentos 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014

%

Fornecimentos e Serviços Externos 128.812,|65 128.874,|12 26.169,|91 25.484,|64 16.328,|01 18.773,|04 171.310,|57 173.131,|80 -1.821,|23 -1,1%

Subcontratos -  €                      -  €                   -  €                   -  €                -  €                -  €                0,0%

Serviços  Especia l izados 48.104,59 €           43.390,63 €           9.737,26 €          8.313,70 €             6.487,32 €          7.038,29 €             64.329,17 €     58.742,62 €     5.586,55 €       9,5%

Trabalhos  Especia l izados 8.619,03 €             7.404,40 €             1.676,38 €          1.573,25 €             1.173,51 €          1.229,32 €             11.468,92 €     10.206,97 €     1.261,94 €       12,4%

Publ icidade e propaganda 100,70 €                25,12 €                  31,89 €               8,21 €                    30,21 €               9,70 €                    162,81 €          43,03 €            119,77 €          278,3%

Honorários 18.409,93 €           17.170,77 €           3.460,51 €          3.182,62 €             2.122,20 €          1.952,21 €             23.992,65 €     22.305,60 €     1.687,05 €       7,6%

Conservação e Reparação 15.223,35 €           13.508,27 €           4.139,81 €          2.944,37 €             2.979,22 €          3.410,06 €             22.342,38 €     19.862,70 €     2.479,68 €       12,5%

Outros 5.751,58 €             5.282,06 €             428,67 €             605,25 €                182,17 €             437,01 €                6.362,42 €       6.324,32 €       38,10 €            0,6%

2015 Versus  2014

RESIDENTES CENTRO DIA APOIO DOMICILIÁRIO Lar São José Operário Desvios
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Resultados por Valências/Estabelecimentos 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014

%

Fornecimentos e Serviços Externos 24.671,|01 24.528,|53 39.234,|76 44.139,|15 15.246,|77 13.312,|26 79.152,|55 81.979,|93 -2.827,|39 -3,4%

Subcontratos -  €                     -  €                  -  €                  -  €                -  €                -  €               0,0%

Serviços Especializados 12.649,51 €        13.731,56 €        20.794,69 €      26.931,52 €        8.396,68 €        7.360,09 €           41.840,88 €    48.023,17 €    6.182,29 €-     -12,9%

Trabalhos Especializados 1.033,48 €           1.616,89 €           1.397,64 €        2.515,94 €           817,98 €           1.244,48 €           3.249,11 €      5.377,31 €      2.128,20 €-     -39,6%

Publicidade e propaganda 86,86 €                20,83 €                106,16 €           27,60 €                75,60 €              17,02 €                268,61 €         65,45 €            203,16 €        310,4%

Honorários 6.300,48 €           5.031,99 €           10.242,59 €      12.425,19 €        4.557,50 €        1.953,04 €           21.100,58 €    19.410,21 €    1.690,37 €     8,7%

Conservação e Reparação 4.729,68 €           5.739,44 €           8.272,92 €        9.730,96 €           2.611,60 €        3.364,09 €           15.614,20 €    18.834,49 €    3.220,29 €-     -17,1%

Outros 499,01 €              1.322,42 €           775,37 €           2.231,83 €           334,00 €           781,45 €              1.608,38 €      4.335,71 €      2.727,33 €-     -62,9%

2015 Versus 2014

Creche Pré-Escolar ATL
Creche, J.Infância e ATL-"O 

Charlot"
Desvios

Resultados  por Valências/Estabelecimentos 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014

%

Fornecimentos e Serviços Externos 17.496,|68 17.608,|78 38.307,|25 39.488,|51 12.961,|99 13.730,|91 68.765,|93 70.828,|20 -2.062,|27 -2,9%

Subcontratos -  €                      -  €                      -  €                   -  €                      -  €                   -  €                      -  €                -  €                -  €                0,0%

Serviços  Especia l izados 8.017,71 €             8.383,38 €             21.328,17 €        22.905,79 €           6.379,32 €          7.488,69 €             35.725,20 €     38.777,85 €     3.052,65 €-       -7,9%

Trabalhos  Especia l izados 1.656,67 €             2.068,01 €             2.976,98 €          3.908,48 €             1.144,64 €          1.513,06 €             5.778,29 €       7.489,55 €       1.711,26 €-       -22,8%

Publ icidade e propaganda 67,56 €                  16,99 €                  117,42 €             28,83 €                  67,56 €               15,76 €                  252,53 €          61,58 €            190,95 €          310,1%

Honorários 3.128,88 €             2.797,41 €             12.497,07 €        12.654,24 €           3.184,88 €          1.894,65 €             18.810,82 €     17.346,31 €     1.464,51 €       8,4%

Conservação e Reparação 2.707,30 €             2.202,71 €             4.915,25 €          3.976,29 €             1.664,87 €          3.284,01 €             9.287,42 €       9.463,00 €       175,58 €-          -1,9%

Outros 457,30 €                1.298,25 €             821,46 €             2.337,94 €             317,37 €             781,21 €                1.596,14 €       4.417,41 €       2.821,28 €-       -63,9%

2015 Versus  2014

Creche Pré-Escolar ATL
Creche, J.Infância e ATL-"O 

Varino"
Desvios

Resultados  por Valências/Estabelecimentos 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014

%

Fornecimentos e Serviços Externos 259.552,|67 274.791,|56 259.613,|07 276.641,|74 130.342,|96 138.647,|40 649.508,|70 690.080,|70 -40.572,|00 -5,9%

Subcontratos -  €                      -  €                      -  €                   -  €                      -  €                   -  €                      -  €                   -  €                   -  €                0,0%

Serviços  Especia l izados 102.282,31 €         115.712,62 €         102.069,76 €      116.317,05 €         51.553,18 €        56.705,07 €           255.905,25 €       288.734,74 €       32.829,49 €-     -11,4%

Trabalhos  Especia l izados 22.977,15 €           37.341,54 €           23.010,89 €        37.410,96 €           29.643,53 €        38.383,29 €           75.631,58 €         113.135,79 €       37.504,21 €-     -33,1%

Publ icidade e propaganda 47,00 €                  11,57 €                  48,67 €               12,23 €                  23,50 €               5,79 €                    119,17 €              29,59 €                89,58 €            302,8%

Honorários 65.069,05 €           65.913,23 €           65.089,33 €        65.930,94 €           12.624,61 €        10.764,50 €           142.782,99 €       142.608,67 €       174,31 €          0,1%

Conservação e Reparação 5.713,68 €             3.473,91 €             5.158,80 €          3.529,42 €             4.574,85 €          1.800,76 €             15.447,33 €         8.804,09 €           6.643,24 €       75,5%

Outros 8.475,44 €             8.972,36 €             8.762,06 €          9.433,50 €             4.686,69 €          5.750,74 €             21.924,20 €         24.156,60 €         2.232,40 €-       -9,2%

2015 Versus  2014

UCCI -Unidade Média  Duração e 

Reabi l i tação

UCCI - Unidade de Longa Duração 

e Manutenção
UCCI - Cuidados  Pal iativos

Unidade de Cuidados 

Continuados - Francisco 

Marques Estaca Jr.

Desvios
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Obras de Conservação e Manutenção: 

Com acréscimo de mais 25 mil euros, totalizando 137.236€, de acordo com o Gráfico abaixo podemos aferir 

que dos últimos três anos, o ano de 2015 foi o de maior investimento em Obras, com incidência no edificado 

donde destacamos a remodelação da parte afeta ao Centro de Dia e Quartos (WC) no Lar Pedro Rodrigues 

Costa, onde o investimento foi maior e na UCCI (Obras de readaptação dos quartos individuais para duplos na 

Unidade de Cuidados Paliativos e nos quartos particulares) e maquinaria em termos gerais. Em viaturas as 

reparações diminuíram, pois no ano de 2014 para 2015 foram vendidas duas viaturas as quais davam 

precisamente mais cuidados em termos mecânicos, não esqueçamos por outro lado que a maioria das viaturas 

que agora circulam são relativamente novas.  

 

 

  

Continuando a discriminação dos Custos com Fornecimento e Serviços Externos, iremos focar-nos nos 

consumos gerais em eletricidade, água, Combustíveis e outros fluidos.Sendo a UCCI o Estabelecimento em 

que os gastos com eletricidade são mais elevados, foi a par com o Lar São José Operário e Creche O Varino, os 

que mantiveram os custos aproximadamente nos mesmos níveis  do ano anterior. 

Estabelecimentos/ Actividades 2015 2014 2015 2014

Fornecimentos e Serviços Externos 5.196,|06 14.795,|09 3.743,|61 2.577,|94

Subcontratos -  €                     -  €                     -  €                            -  €                            

Serviços  Especia l izados 900,00 €               4.396,41 €            1.475,34 €                   1.760,92 €                   

Trabalhos  Especia l izados -  €                     442,|80 -  €                            0,|00

Publ icidade e propaganda -  €                     258,|30 -  €                            0,|00

Honorários 900,00 €               3.658,|50 -  €                            0,|00

Conservação e Reparação -  €                     36,|81 1.475,34 €                   1.760,|92

Outros -  €                     0,|00 -  €                            0,|00

CLDS - Entre Nós Progride (BAT - ECO-LAR - SAD24)



 
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ALHOS VEDROS 

MESA ADMINISTRATIVA  

 

 
 

154 

Descendo um pouco nos Quadros realçamos o aumento com os Custos em Rendas e Alugueres, que mais não são do que a imputação dos Leasing’s de aluguer das 

impressoras/multifunções e na UCCI acrescido do aluguer das botijas de oxigénio. 

 

Resultados  por Valências/Estabelecimentos 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014

%

Materia is 5.342,|07 6.181,|84 1.209,|58 1.439,|90 1.322,|57 1.818,|63 7.874,|21 9.440,|37 -1.566,|16 -16,6%

Ferr. e  Utens íl ios  Desg. Rápido 1.726,84 €             2.720,58 €             313,76 €             501,82 €                186,84 €             313,86 €                2.227,44 €       3.536,26 €       1.308,82 €-       -37,0%

Livros  e Documentação Técnica 24,58 €                  -  €                      13,59 €               -  €                      14,77 €               -  €                      52,94 €            -  €                52,94 €            0,0%

Materia l  de Escri tório 1.223,64 €             1.323,29 €             390,53 €             415,61 €                555,42 €             594,96 €                2.169,59 €       2.333,86 €       164,27 €-          -7,0%

Artigos  para  Oferta 537,38 €                286,50 €                3,24 €                 23,64 €                  20,57 €               31,33 €                  561,19 €          341,48 €          219,71 €          64,3%

Materia l  higiene, conforto e l impeza -  €                      17,73 €                  -  €                   6,24 €                    -  €                   9,72 €                    -  €                33,69 €            33,69 €-            -100,0%

Outros 1.829,63 €             1.833,73 €             488,45 €             492,59 €                544,97 €             868,76 €                2.863,05 €       3.195,08 €       332,04 €-          -10,4%

Energia  e Fluidos 38.696,|44 35.969,|86 9.218,|25 12.024,|72 9.081,|55 10.123,|86 56.996,|24 58.118,|44 -1.122,|20 -1,9%

Eletricidade 30.567,61 €           28.948,27 €           5.555,45 €          5.277,20 €             3.308,64 €          3.178,87 €             39.431,70 €     37.404,34 €     2.027,36 €       5,4%

Combustíveis 315,57 €                281,37 €                2.264,46 €          5.543,33 €             4.981,71 €          6.268,13 €             7.561,73 €       12.092,83 €     4.531,09 €-       -37,5%

Água 418,35 €                592,89 €                77,74 €               111,13 €                49,57 €               72,95 €                  545,65 €          776,97 €          231,31 €-          -29,8%

Outros  Fluídos/Gás  Butano e Propano 7.394,91 €             6.147,33 €             1.320,60 €          1.093,06 €             741,63 €             603,92 €                9.457,15 €       7.844,31 €       1.612,84 €       20,6%

Des locações , estadas  e transportes 480,30 €                475,24 €                98,56 €               46,38 €                  124,45 €             55,90 €                  703,30 €          577,53 €          125,77 €          21,8%

Des locações  e estadas 419,02 €                475,24 €                87,36 €               46,38 €                  117,66 €             54,67 €                  624,04 €          576,30 €          47,74 €            8,3%

Transportes  de Pessoal 0,78 €                    -  €                      0,34 €                 -  €                      0,59 €                 -  €                      1,70 €              -  €                1,70 €              0,0%

Outros 60,50 €                  -  €                      10,86 €               -  €                      6,20 €                 1,23 €                    77,56 €            1,23 €              76,33 €            6205,7%

Serviços  diversos 6.941,04 €             5.108,01 €             1.924,11 €          2.131,06 €             2.852,30 €          2.164,29 €             11.717,46 €     9.403,36 €       2.314,10 €       24,6%

Rendas  e Alugueres 707,61 €                144,78 €                310,35 €             971,23 €                533,81 €             143,29 €                1.551,77 €       1.259,30 €       292,47 €          23,2%

Comunicação 3.972,77 €             3.626,02 €             717,01 €             683,55 €                579,84 €             599,91 €                5.269,62 €       4.909,48 €       360,14 €          7,3%

Seguros 401,79 €                645,86 €                463,36 €             288,37 €                1.297,09 €          1.171,78 €             2.162,24 €       2.106,01 €       56,23 €            2,7%

Contencioso e Notariado 12,32 €                  45,08 €                  5,40 €                 3,51 €                    9,29 €                 6,63 €                    27,01 €            55,23 €            28,21 €-            -51,1%

Limpeza, higiene e conforto 1.473,92 €             447,44 €                264,55 €             80,31 €                  151,17 €             45,89 €                  1.889,64 €       573,64 €          1.316,00 €       229,4%

Outros  serviços 372,63 €                198,83 €                163,43 €             104,09 €                281,11 €             196,78 €                817,17 €          499,71 €          317,46 €          63,5%

Lar Pedro Rodrigues Costa Geral

2015 Versus  2014

DesviosRESIDENTES CENTRO DIA APOIO DOMICILIÁRIO
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Resultados  por Valências/Estabelecimentos 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014

%

Materia is 4.070,|75 5.617,|87 1.057,|76 1.275,|86 1.278,|28 1.586,|38 6.406,|79 8.480,|10 -2.073,|32 -24,4%

Ferr. e  Utens íl ios  Desg. Rápido 1.042,02 €             1.833,15 €             190,94 €             339,37 €                118,26 €             219,29 €                1.351,22 €       2.391,82 €       1.040,60 €-       -43,5%

Livros  e Documentação Técnica 20,27 €                  -  €                      8,93 €                 -  €                      15,46 €               -  €                      44,66 €            -  €                44,66 €            0,0%

Materia l  de Escri tório 1.299,37 €             880,67 €                411,54 €             294,54 €                583,95 €             502,60 €                2.294,86 €       1.677,81 €       617,06 €          36,8%

Artigos  para  Oferta 304,69 €                77,14 €                  46,05 €               7,43 €                    24,50 €               14,90 €                  375,24 €          99,46 €            275,77 €          277,3%

Materia l  higiene, conforto e l impeza 40,30 €                  30,16 €                  7,23 €                 7,77 €                    4,13 €                 10,19 €                  51,66 €            48,11 €            3,55 €              7,4%

Outros 1.364,10 €             2.796,75 €             393,06 €             626,76 €                531,98 €             839,40 €                2.289,14 €       4.262,90 €       1.973,76 €-       -46,3%

Energia  e Fluidos 50.672,|50 53.826,|39 11.766,|16 11.183,|05 12.531,|42 13.512,|17 74.970,|08 78.521,|61 -3.551,|52 -4,5%

Eletricidade 29.130,72 €           26.656,98 €           5.300,53 €          4.846,94 €             3.169,62 €          2.922,39 €             37.600,86 €     34.426,31 €     3.174,55 €       9,2%

Combustíveis 331,28 €                257,14 €                2.662,83 €          1.509,97 €             7.197,00 €          7.842,55 €             10.191,12 €     9.609,66 €       581,45 €          6,1%

Água 6.408,13 €             7.948,47 €             1.152,94 €          1.430,27 €             664,22 €             826,12 €                8.225,29 €       10.204,86 €     1.979,57 €-       -19,4%

Outros  Fluídos/Gás  Butano e Propano 14.802,38 €           18.963,79 €           2.649,86 €          3.395,87 €             1.500,58 €          1.921,12 €             18.952,81 €     24.280,77 €     5.327,96 €-       -21,9%

Des locações , estadas  e transportes 720,28 €                804,89 €                146,02 €             194,42 €                170,69 €             316,28 €                1.036,98 €       1.315,59 €       278,61 €-          -21,2%

Des locações  e estadas 581,97 €                328,02 €                116,68 €             21,44 €                  151,70 €             92,03 €                  850,36 €          441,49 €          408,87 €          92,6%

Transportes  de Pessoal 13,60 €                  38,40 €                  6,75 €                 19,20 €                  9,41 €                 26,40 €                  29,77 €            84,00 €            54,23 €-            -64,6%

Outros 124,70 €                438,47 €                22,58 €               153,78 €                9,57 €                 197,85 €                156,85 €          790,10 €          633,25 €-          -80,1%

Serviços  diversos 4.419,24 €             4.801,01 €             1.753,93 €          1.348,14 €             2.494,51 €          1.813,93 €             8.667,69 €       7.963,08 €       704,60 €          8,8%

Rendas  e Alugueres 732,44 €                150,31 €                322,77 €             65,15 €                  558,64 €             130,72 €                1.613,84 €       346,19 €          1.267,66 €       366,2%

Comunicação 2.885,89 €             2.715,87 €             540,89 €             533,00 €                484,28 €             481,28 €                3.911,06 €       3.730,15 €       180,91 €          4,8%

Seguros 387,47 €                1.721,43 €             714,68 €             657,50 €                1.147,69 €          1.016,34 €             2.249,84 €       3.395,28 €       1.145,44 €-       -33,7%

Contencioso e Notariado 27,75 €                  6,96 €                    5,62 €                 3,02 €                    9,72 €                 6,05 €                    43,09 €            16,03 €            27,06 €            168,9%

Limpeza, higiene e conforto -  €                      -  €                      -  €                   -  €                      -  €                   -  €                      -  €                -  €                -  €                0,0%

Outros  serviços 385,71 €                206,43 €                169,97 €             89,47 €                  294,18 €             179,53 €                849,86 €          475,44 €          374,42 €          78,8%

2015 Versus  2014

RESIDENTES CENTRO DIA APOIO DOMICILIÁRIO Lar Abrigo do Tejo Desvios
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Resultados  por Valências/Estabelecimentos 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014

%

Materia is 3.542,|05 6.537,|78 807,|29 1.290,|79 597,|89 964,|19 4.947,|23 8.792,|76 -3.845,|53 -43,7%

Ferr. e  Utens íl ios  Desg. Rápido 413,51 €                1.121,27 €             76,38 €               207,44 €                45,51 €               126,85 €                535,41 €          1.455,56 €       920,16 €-          -63,2%

Livros  e Documentação Técnica 25,61 €                  -  €                      11,53 €               -  €                      6,18 €                 -  €                      43,33 €            -  €                43,33 €            0,0%

Materia l  de Escri tório 1.074,99 €             1.421,66 €             288,18 €             334,74 €                247,34 €             301,32 €                1.610,51 €       2.057,72 €       447,22 €-          -21,7%

Artigos  para  Oferta 310,17 €                607,11 €                43,66 €               63,09 €                  8,73 €                 39,57 €                  362,56 €          709,76 €          347,20 €-          -48,9%

Materia l  higiene, conforto e l impeza -  €                      25,01 €                  -  €                   5,88 €                    -  €                   5,26 €                    -  €                36,15 €            36,15 €-            -100,0%

Outros 1.717,77 €             3.362,74 €             387,54 €             679,64 €                290,13 €             491,20 €                2.395,43 €       4.533,57 €       2.138,14 €-       -47,2%

Energia  e Fluidos 70.752,|81 73.641,|98 14.012,|98 14.799,|83 8.117,|79 9.861,|97 92.883,|58 98.303,|78 -5.420,|20 -5,5%

Eletricidade 22.811,40 €           23.464,04 €           4.132,80 €          4.248,66 €             2.394,94 €          2.478,06 €             29.339,14 €     30.190,77 €     851,62 €-          -2,8%

Combustíveis 332,18 €                221,37 €                1.337,19 €          1.587,17 €             843,08 €             2.265,08 €             2.512,45 €       4.073,63 €       1.561,18 €-       -38,3%

Água 5.591,16 €             5.540,93 €             1.005,02 €          996,66 €                575,58 €             572,44 €                7.171,75 €       7.110,03 €       61,72 €            0,9%

Outros  Fluídos/Gás  Butano e Propano 42.018,09 €           44.415,63 €           7.537,97 €          7.967,34 €             4.304,18 €          4.546,38 €             53.860,23 €     56.929,35 €     3.069,12 €-       -5,4%

Des locações , estadas  e transportes 579,83 €                439,60 €                86,06 €               15,31 €                  58,31 €               17,41 €                  724,19 €          472,32 €          251,88 €          53,3%

Des locações  e estadas 506,56 €                439,60 €                61,65 €               15,31 €                  58,06 €               17,41 €                  626,27 €          472,32 €          153,95 €          32,6%

Transportes  de Pessoal 0,82 €                    -  €                      0,26 €                 -  €                      0,25 €                 -  €                      1,32 €              -  €                1,32 €              0,0%

Outros 72,45 €                  -  €                      24,15 €               -  €                      -  €                   -  €                      96,60 €            -  €                96,60 €            0,0%

Serviços  diversos 5.833,36 €             4.864,14 €             1.526,33 €          1.065,01 €             1.066,71 €          891,18 €                8.426,40 €       6.820,33 €       1.606,07 €       23,5%

Rendas  e Alugueres 744,85 €                154,36 €                235,87 €             50,46 €                  223,45 €             59,61 €                  1.204,17 €       264,43 €          939,74 €          355,4%

Comunicação 3.015,79 €             3.218,37 €             602,31 €             635,78 €                377,12 €             464,86 €                3.995,22 €       4.319,01 €       323,79 €-          -7,5%

Seguros 1.593,21 €             1.272,28 €             559,83 €             307,13 €                344,57 €             282,07 €                2.497,62 €       1.861,48 €       636,14 €          34,2%

Contencioso e Notariado 87,27 €                  7,15 €                    4,11 €                 2,34 €                    3,89 €                 2,76 €                    95,26 €            12,24 €            83,02 €            678,1%

Limpeza, higiene e conforto -  €                      -  €                      -  €                   -  €                      -  €                   -  €                      -  €                -  €                -  €                0,0%

Outros  serviços 392,24 €                211,99 €                124,21 €             69,30 €                  117,67 €             81,87 €                  634,13 €          363,16 €          270,97 €          74,6%

2015 Versus  2014

RESIDENTES CENTRO DIA APOIO DOMICILIÁRIO Lar São José Operário Desvios
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Resultados por Valências/Estabelecimentos 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014

%

Materiais 3.254,|48 2.531,|76 4.030,|51 4.046,|48 1.606,|66 1.537,|86 8.891,|64 8.116,|10 775,|55 9,6%

Ferr. e  Utensílios Desg. Rápido 229,93 €              383,81 €              413,32 €           667,81 €              119,95 €           199,72 €              763,20 €         1.251,35 €      488,15 €-        -39,0%

Livros e Documentação Técnica 17,78 €                -  €                     21,73 €              -  €                     15,47 €              -  €                     54,98 €            -  €                54,98 €          0,0%

Material de Escritório 1.162,39 €           786,56 €              1.765,12 €        1.209,56 €           803,00 €           538,55 €              3.730,51 €      2.534,67 €      1.195,84 €     47,2%

Artigos para Oferta 26,70 €                22,09 €                8,19 €                19,33 €                5,83 €                11,93 €                40,73 €            53,35 €            12,62 €-          -23,7%

Material higiene, conforto e limpeza 93,17 €                7,87 €                   21,97 €              10,43 €                5,99 €                6,43 €                   121,13 €         24,73 €            96,40 €          389,9%

Outros 1.724,50 €           1.331,42 €           1.800,18 €        2.139,34 €           656,41 €           781,23 €              4.181,09 €      4.252,00 €      70,91 €-          -1,7%

Energia e Fluidos 6.060,|49 6.107,|21 10.762,|96 10.206,|41 3.221,|42 2.933,|31 20.044,|87 19.246,|93 797,|94 4,1%

Eletricidade 3.276,85 €           3.012,05 €           5.859,87 €        5.415,89 €           1.727,92 €        1.572,38 €           10.864,64 €    10.000,32 €    864,32 €        8,6%

Combustíveis 1.463,43 €           1.952,04 €           2.473,70 €        2.687,40 €           838,61 €           793,97 €              4.775,75 €      5.433,41 €      657,67 €-        -12,1%

Água 574,59 €              531,36 €              1.047,81 €        968,01 €              290,75 €           269,50 €              1.913,15 €      1.768,88 €      144,27 €        8,2%

Outros Fluídos/Gás Butano e Propano 745,62 €              611,75 €              1.381,58 €        1.135,11 €           364,13 €           297,46 €              2.491,33 €      2.044,32 €      447,01 €        21,9%

Deslocações, estadas e transportes 148,96 €              192,73 €              186,19 €           335,23 €              127,21 €           108,25 €              462,36 €         636,22 €         173,85 €-        -27,3%

Deslocações e estadas 148,25 €              40,21 €                185,33 €           55,39 €                126,60 €           31,54 €                460,18 €         127,15 €         333,03 €        261,9%

Transportes de Pessoal 0,71 €                   149,20 €              0,86 €                273,75 €              0,61 €                75,05 €                2,18 €              498,00 €         495,82 €-        -99,6%

Outros -  €                     3,32 €                   -  €                  6,09 €                   -  €                  1,66 €                   -  €                11,07 €            11,07 €-          -100,0%

Serviços diversos 2.557,58 €           1.965,27 €           3.460,41 €        2.619,51 €           1.894,80 €        1.372,75 €           7.912,79 €      5.957,53 €      1.955,27 €     32,8%

Rendas e Alugueres 642,43 €              127,99 €              785,20 €           169,61 €              559,15 €           104,61 €              1.986,78 €      402,21 €         1.584,57 €     394,0%

Comunicação 1.017,05 €           1.044,78 €           1.390,95 €        1.347,14 €           696,91 €           675,26 €              3.104,91 €      3.067,17 €      37,75 €          1,2%

Seguros 548,61 €              610,81 €              857,10 €           861,97 €              334,55 €           444,37 €              1.740,26 €      1.917,15 €      176,89 €-        -9,2%

Contencioso e Notariado 11,18 €                5,93 €                   13,67 €              7,85 €                   9,73 €                4,84 €                   34,58 €            18,62 €            15,96 €          85,7%

Limpeza, higiene e conforto -  €                     -  €                     -  €                  -  €                     -  €                  -  €                     -  €                -  €                -  €               0,0%

Outros serviços 338,31 €              175,77 €              413,49 €           232,94 €              294,45 €           143,67 €              1.046,25 €      552,38 €         493,87 €        89,4%

2015 Versus 2014

Creche Pré-Escolar ATL
Creche, J.Infância e ATL-"O 

Charlot"
Desvios
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Resultados  por Valências/Estabelecimentos 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014

%

Materia is 1.870,|78 2.453,|58 3.344,|41 4.018,|91 1.376,|36 1.468,|27 6.591,|56 7.940,|76 -1.349,|20 -17,0%

Ferr. e  Utens íl ios  Desg. Rápido 107,09 €                181,41 €                195,52 €             328,78 €                58,85 €               102,81 €                361,46 €          613,00 €          251,54 €-          -41,0%

Livros  e Documentação Técnica 13,83 €                  -  €                      24,03 €               -  €                      13,83 €               -  €                      51,69 €            -  €                51,69 €            0,0%

Materia l  de Escri tório 931,90 €                712,97 €                1.664,11 €          1.256,32 €             698,81 €             516,07 €                3.294,82 €       2.485,37 €       809,45 €          32,6%

Artigos  para  Oferta 5,21 €                    11,90 €                  9,06 €                 20,20 €                  5,21 €                 11,04 €                  19,49 €            43,14 €            23,65 €-            -54,8%

Materia l  higiene, conforto e l impeza -  €                      6,42 €                    -  €                   10,89 €                  -  €                   5,95 €                    -  €                23,26 €            23,26 €-            -100,0%

Outros 812,75 €                1.540,88 €             1.451,69 €          2.402,73 €             599,66 €             832,39 €                2.864,10 €       4.776,00 €       1.911,90 €-       -40,0%

Energia  e Fluidos 5.234,|36 5.192,|93 9.455,|62 9.808,|00 3.219,|01 3.637,|74 17.908,|99 18.638,|67 -729,|68 -3,9%

Eletricidade 3.256,02 €             3.337,66 €             5.951,45 €          6.095,92 €             1.721,97 €          1.741,75 €             10.929,45 €     11.175,33 €     245,89 €-          -2,2%

Combustíveis 1.343,45 €             1.205,66 €             2.338,96 €          2.519,39 €             1.185,09 €          1.576,17 €             4.867,49 €       5.301,21 €       433,72 €-          -8,2%

Água 228,80 €                222,56 €                418,79 €             406,75 €                118,02 €             115,53 €                765,60 €          744,84 €          20,76 €            2,8%

Outros  Fluídos/Gás  Butano e Propano 406,10 €                427,05 €                746,43 €             785,95 €                193,94 €             204,29 €                1.346,46 €       1.417,29 €       70,83 €-            -5,0%

Des locações , estadas  e transportes 116,34 €                42,64 €                  207,50 €             76,56 €                  115,63 €             38,85 €                  439,48 €          158,05 €          281,43 €          178,1%

Des locações  e estadas 113,00 €                31,62 €                  200,55 €             53,97 €                  111,89 €             28,39 €                  425,43 €          113,98 €          311,45 €          273,3%

Transportes  de Pessoal 3,35 €                    7,70 €                    6,95 €                 16,50 €                  3,75 €                 8,80 €                    14,05 €            33,00 €            18,95 €-            -57,4%

Outros -  €                      3,32 €                    -  €                   6,09 €                    -  €                   1,66 €                    -  €                11,07 €            11,07 €-            -100,0%

Serviços  diversos 2.257,49 €             1.536,25 €             3.971,54 €          2.679,24 €             1.871,67 €          1.097,37 €             8.100,70 €       5.312,86 €       2.787,84 €       52,5%

Rendas  e Alugueres 662,03 €                104,39 €                1.166,13 €          177,18 €                580,85 €             96,82 €                  2.409,01 €       378,39 €          2.030,62 €       536,6%

Comunicação 813,94 €                757,02 €                1.410,29 €          1.329,90 €             507,64 €             453,15 €                2.731,86 €       2.540,07 €       191,79 €          7,6%

Seguros 509,69 €                526,63 €                922,66 €             920,63 €                511,35 €             409,93 €                1.943,71 €       1.857,20 €       86,50 €            4,7%

Contencioso e Notariado 8,70 €                    4,83 €                    15,12 €               8,20 €                    8,70 €                 4,48 €                    32,51 €            17,52 €            14,99 €            85,6%

Limpeza, higiene e conforto -  €                      -  €                      -  €                   -  €                      -  €                   -  €                      -  €                -  €                -  €                0,0%

Outros  serviços 263,13 €                143,37 €                457,34 €             243,33 €                263,13 €             132,97 €                983,60 €          519,67 €          463,93 €          89,3%

2015 Versus  2014

Creche Pré-Escolar ATL
Creche, J.Infância e ATL-"O 

Varino"
Desvios
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Resultados  por Valências/Estabelecimentos 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014

%

Materia is 5.577,|95 4.324,|46 5.662,|26 4.466,|77 2.958,|80 2.448,|78 14.199,|02 11.240,|01 2.959,|00 26,3%

Ferr. e  Utens íl ios  Desg. Rápido 702,99 €                341,01 €                704,41 €             342,46 €                351,41 €             170,53 €                1.758,82 €           854,01 €              904,82 €          105,9%

Livros  e Documentação Técnica 33,39 €                  19,70 €                  33,73 €               19,70 €                  16,70 €               9,86 €                    83,82 €                49,26 €                34,56 €            70,2%

Materia l  de Escri tório 1.918,63 €             2.722,19 €             1.980,60 €          2.871,16 €             959,30 €             1.361,08 €             4.858,52 €           6.954,43 €           2.095,91 €-       -30,1%

Artigos  para  Oferta 61,23 €                  82,02 €                  71,36 €               52,70 €                  196,61 €             326,01 €                329,20 €              460,73 €              131,53 €-          -28,5%

Materia l  higiene, conforto e l impeza -  €                      4,37 €                    -  €                   4,62 €                    -  €                   2,19 €                    -  €                   11,18 €                11,18 €-            -100,0%

Outros 2.861,72 €             1.155,18 €             2.872,16 €          1.176,12 €             1.434,78 €          579,11 €                7.168,65 €           2.910,41 €           4.258,24 €       146,3%

Energia  e Fluidos 32.761,|71 31.890,|93 32.772,|09 33.689,|54 16.402,|06 15.945,|47 81.935,|85 81.525,|93 409,|92 0,5%

Eletricidade 30.810,40 €           29.969,50 €           30.815,07 €        31.674,35 €           15.405,18 €        14.984,75 €           77.030,66 €         76.628,61 €         402,05 €          0,5%

Combustíveis 155,02 €                183,86 €                160,55 €             194,32 €                77,51 €               91,93 €                  393,08 €              470,12 €              77,04 €-            -16,4%

Água 1.796,29 €             1.737,56 €             1.796,46 €          1.820,86 €             919,37 €             868,79 €                4.512,12 €           4.427,21 €           84,91 €            1,9%

Outros  Fluídos/Gás  Butano e Propano -  €                      -  €                      -  €                   -  €                      -  €                   -  €                      -  €                   -  €                   -  €                0,0%

Des locações , estadas  e transportes 288,25 €                324,93 €                311,19 €             107,96 €                75,94 €               120,95 €                675,37 €              553,84 €              121,53 €          21,9%

Des locações  e estadas 287,87 €                322,47 €                310,79 €             105,50 €                75,75 €               120,95 €                674,41 €              548,92 €              125,48 €          22,9%

Transportes  de Pessoal 0,38 €                    -  €                      0,40 €                 -  €                      0,19 €                 -  €                      0,97 €                  -  €                   0,97 €              0,0%

Outros -  €                      2,46 €                    -  €                   2,46 €                    -  €                   -  €                      -  €                   4,92 €                  4,92 €-              -100,0%

Serviços  diversos 118.642,45 €         122.538,62 €         118.797,77 €      122.060,43 €         59.352,98 €        63.427,12 €           296.793,20 €       308.026,17 €       11.232,97 €-     -3,6%

Rendas  e Alugueres 3.212,23 €             2.355,15 €             3.224,64 €          2.359,20 €             1.606,08 €          1.177,57 €             8.042,95 €           5.891,91 €           2.151,03 €       36,5%

Comunicação 5.712,87 €             4.635,82 €             5.759,99 €          4.706,31 €             2.888,24 €          2.317,74 €             14.361,10 €         11.659,86 €         2.701,24 €       23,2%

Seguros 1.185,30 €             2.021,20 €             1.188,58 €          2.035,21 €             592,66 €             1.010,60 €             2.966,54 €           5.067,01 €           2.100,47 €-       -41,5%

Contencioso e Notariado 6,05 €                    21,56 €                  6,27 €                 8,68 €                    3,03 €                 4,10 €                    15,34 €                34,34 €                19,00 €-            -55,3%

Limpeza, higiene e conforto 56.669,91 €           54.545,37 €           56.669,92 €        54.473,37 €           28.334,92 €        27.634,57 €           141.674,75 €       136.653,31 €       5.021,44 €       3,7%

Outros  serviços 51.856,09 €           58.959,53 €           51.948,38 €        58.477,67 €           25.928,06 €        31.282,55 €           129.732,52 €       148.719,75 €       18.987,22 €-     -12,8%

2015 Versus  2014

UCCI -Unidade Média  Duração e 

Reabi l i tação

UCCI - Unidade de Longa Duração 

e Manutenção
UCCI - Cuidados  Pal iativos

Unidade de Cuidados 

Continuados - Francisco 

Marques Estaca Jr.

Desvios
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De seguida a caraterização da Rúbrica que assume maior relevância em termos de Custos Operacionais, 

65% destes são os Custos com Pessoal. 

Mas, exatamente pelo peso que representam consideramos pertinentes alguns pontos de reflexão sobre a 

sua caracterização: 

1. Quadro de Pessoal: reflete em termos médios anuais, não só o Quadro de Efetivos, bem como 

os contratados em regime de Contrato a Termo Certo nomeadamente, por substituição de férias 

e por eventuais incrementos ao abrigo de Medidas de Apoio à Contratação. 

 

    

Estabelecimentos/ Actividades 2015 2014 2015 2014

Materia is 2.761,51 €            3.847,27 €            114,90 €                      -  €                            

Ferr. e  Utens íl ios  Desg. Rápido -  €                     0,|00 -  €                            0,|00

Livros  e Documentação Técnica -  €                     0,|00 -  €                            0,|00

Materia l  de Escri tório 2.620,80 €            2.319,|53 24,91 €                        0,|00

Artigos  para  Oferta -  €                     0,|00 -  €                            0,|00

Materia l  higiene, conforto e l impeza 140,71 €               1.527,|74 89,99 €                        0,|00

Outros -  €                     0,|00 -  €                            0,|00

Energia  e Fluidos 572,88 €               1.564,91 €            1.128,48 €                   817,02 €                      

Eletricidade 538,74 €               1.470,|33 688,28 €                      0,|00

Combustíveis -  €                     0,|00 375,01 €                      817,|02

Água 34,14 €                 94,|58 65,19 €                        0,|00

Outros  Fluídos/Gás  Butano e Propano -  €                     0,|00 -  €                            0,|00

Des locações , estadas  e transportes -  €                     964,67 €               -  €                            -  €                            

Des locações  e estadas -  €                     942,|67 -  €                            0,|00

Transportes  de Pessoal -  €                     0,|00 -  €                            0,|00

Outros -  €                     22,|00 -  €                            0,|00

Serviços  diversos 961,67 €               4.021,83 €            1.024,89 €                   -  €                            

Rendas  e Alugueres -  €                     0,|00 -  €                            0,|00

Comunicação 961,67 €               4.021,|83 828,94 €                      0,|00

Seguros -  €                     0,|00 195,95 €                      0,|00

Contencioso e Notariado -  €                     0,|00 -  €                            0,|00

Limpeza, higiene e conforto -  €                     0,|00 -  €                            0,|00

Outros  serviços -  €                     0,|00 -  €                            0,|00

CLDS - Entre Nós Progride (BAT - ECO-LAR - SAD24)

Média

Estabelecimento Valência Anual

Total

Residentes Aj.L e C.Dia 16

Centro Dia Aj.L e C.Dia 5

Ap. Domiciliário Aj.Ap.Dom. 13

Cozinheiras 2

Aj.Cozinha 5

Emp.Refeitório 4

Lavandaria Op.Lavandaria 4

Limpeza T.A.Serv.Gerais 7

Outros 6

Sub-Total (1) 62

Lar Pedro 

Rodrigues Costa

Cozinha

Frequência de Funcionários 2005

Média

Estabelecimento Valência Anual

Total

Residentes Aj.L e C.Dia 14

Centro Dia Aj.L e C.Dia 3

Ap. Domiciliário Aj.Ap.Dom. 15

Cozinheiras 2

Aj.Cozinha 5

Emp.Refeitório 4

Lavandaria Op.Lavandaria 4

Limpeza T.A.Serv.Gerais 7

Outros 5

Sub-Total (2) 60

Lar Abrigo do 

Tejo

Cozinha

Frequência de Funcionários 2005

Média

Estabelecimento Valência Anual

Total

Residentes Aj.L e C.Dia 16

Centro Dia Aj.L e C.Dia 6

Ap. Domiciliário Aj.Ap.Dom. 7

Cozinheiras 2

Aj.Cozinha 9

Emp.Refeitório 0

Lavandaria Op.Lavandaria 4

Limpeza T.A.Serv.Gerais 6

Outros 5

Sub-Total (3) 54

Lar Sº José 

Operário

Cozinha

Frequência de Funcionários 2005

Média

Estabelecimento Valência Anual

Total

Educadoras 3

Aux.Educação 8

Educadoras 3

Aux.Educação 7

Educadoras 1

Aux.Educação 2

Cozinheiras 1

Aj.Cozinha 1

Emp.Refeitório 1

Lavandaria Op.Lavandaria 0

Limpeza T.A.Serv.Gerais 3

Outros 7

Sub-Total (5) 37

Charlot

Creche

J. Infância

A.T.L.

Cozinha

Frequência de Funcionários 2005

Média

Estabelecimento Valência Anual

Total

Educadoras 1

Aux.Educação 6

Educadoras 3

Aux.Educação 6

Aux.Educação 2

Educadoras 1

Cozinheiras 1

Aj.Cozinha 2

Emp.Refeitório 1

Lavandaria Op.Lavandaria 1

Limpeza T.A.Serv.Gerais 3

Outros 4

Sub-Total (6) 31

Varino

Creche

J. Infância

A.T.L.

Cozinha

Frequência de Funcionários 2005

Média

Estabelecimento Valência Anual

Total

T.A.Serv.Gerais 3

Sub-Total (7) 3

Sociólogo 1

Técn. Super. 1

Técnica Admn. 1

Psicóloga 1

Ani. Sócio - cul 1

Op. Comput. 1

Escriturária 0

Total 6

31

Eco-Lar

CLDS

Funcionou 

apenas 3 meses 

em 2015

Serviços Administrativos  Centrais
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2. Caraterização Etária dos nossos Trabalhadores: 

Nível Etário= 47 

 

 

3. Taxa de Habilitação:  

A nossa Taxa de Habilitação Superior é de 14,8%, sendo que se distribui pelos diferentes  

Estabelecimentos da seguinte forma: 

60% na UCCI 

26% nas Creches 

14% restantes Estabelecimentos 

 

4. Leque Salarial 2015: 

 

 

 

Média

Estabelecimento Valência Anual

Total

Ax.Ac.Méd 13

Enfermeiros 8

Médico 0

Ax.Ac.Méd 14

Enfermeiros 7

Médico 0

Ax.Ac.Méd 13

Enfermeiros 6

Médico 0

D.S.U.C.C.I 0

DT/Clinico 0

D. Técnica 1

Enfºs chefes 0

Enc. S. Gerais 1

Psicologa 2

Ass. Social 1

Admnistrativos 3

Guardas 2

Outros Téc. 6

Sub-Total (4) 75

TOTAL  FINAL  = 359

UCCI

UCC-Paliativos

UCC-Média 

Duração e 

Reabilitação

UCC-Longa 

Duração e 

Manutenção

Serviços 

Comuns

Frequência de Funcionários 2015

Idade ≦ 40 anos 22,7%

40 anos < Idade ≦ 50 anos 34,4%

50 anos < Idade ≦ 60 anos 34,4%

Idade > 60 anos 8,5%

100%

Leque Salarial= 2.526,37 =Vencimento Máximo

505,00 = Vencimento Mínimo

Leque Salarial= 5,0
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5. Índice de Absentismo: 

Um dos maiores dramas na gestão de Recursos Humanos é o índice de absentismo, sendo que a 

nossa atividade assenta no Capital Humano este índice é fulcral para a gestão. No nosso caso fixou-

se na ordem dos 22,8%, pelo que a seguir se reportam alguns dados considerados pertinentes para 

análise: 

 

 

 

Custos Com o Pessoal: 

Não obstante ter-se verificado um aumento do quadro de pessoal, pela passagem de avençados e 

gratificados para o regime geral de contrato de trabalho e ter-se verificado a anualização do acerto salarial 

da RMNG de 485€ para 505€, em termos globais verificamos um desvio decrescente nos custos com 

pessoal, se bem que esteja balanceado, por um lado com menos custos associados às Remunerações Certas 

de um ano para o outro e por outro com o acréscimo nas Remunerações Adicionais.  

Relembra-se que em 2014 verificou-se o pagamento extraordinário na ordem dos 135 mil€ por força 

dos retroativos da evolução das carreiras em termos de Remunerações Certas , e bem assim a passagem 

em termos contabilísticos já em 2015, para Remunerações Adicionais dos vencimentos pagos no mês de 

referência ao gozo das férias à semelhança do que se fez em 2014 com o respetivo subsídio.  

Charlot 37 8.954 15,5%

CLDS 6 396 0,0%

Eco-lar 3 726 93,7%
LAT 60 14.520 36,5%
LPRC 62 15.004 41,1%
LSJOP 54 13.068 14,4%
Serv.Adm 31 7.502 1,0%
UCCI 75 18.150 17,7%
Varino 31 7.502 11,3%
Totais 359 85.822 22,8%

Tx. 

Absentismo

Trabalhadores 

Média/Ano

Nº Dias 

Expectáveis 

Trabalho
Charlot 1.387 7,1%

CLDS 0 0,0%

Eco-lar 680 3,5%
LAT 5.305 27,1%
LPRC 6.174 31,6%
LSJOP 1.887 9,6%
Serv.Adm 78 0,4%
UCCI 3.208 16,4%
Varino 846 4,3%
Total dias de Ausência 19.565 100,0%

Avaliação Estabelecimento

Assistência Familia 136 0,7%

Baixa de Seguro 675 3,5%

Baixa por Doença 18.116 92,6%

Baixa por Gravidez Risco 439 2,2%

Falta Hora Just. 0 0,0%

Falta Injustificada 2 0,0%

Licença de Parto 108 0,6%

Falta Justificada 89 0,5%

Total dias de Ausência 19.565 100,0%

Avaliação Tipo Ausência

Idade ≦ 40 anos 3.322 17,0%
40 anos < Idade ≦ 50 anos 5.081 26,0%
50 anos < Idade ≦ 60 anos 9.183 46,9%
Idade > 60 anos 1.979 10,1%
Total dias de Ausência 19.565 100,0%

Por Faixa Etária
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Posto isto destaca-se como acréscimo efetivo os custos associados às horas extraordinárias, pela 

reposição em 01 de janeiro dos valores percentuais nos pagamentos do trabalho suplementar e feriados, e 

ainda os custos associados ao pagamento dos subsídios de turno por força da aplicação legal reivindicada.  

 

  A diminuição em pagamentos de indeminizações está justificada, pelo fato de em 2014 terem-se 

registado rescisões de contratos por mútuo acordo, sendo que em 2015 este valor resulta da normal 

caducidade dos contratos a termo, sendo que 7.564€ reportam-se à cessação do CLDS.
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Se em termos gerais estes são os valores: 

 verifiquemos por Estabelecimento:

Desvios  2015/2014

Estabelecimentos/ Actividades Diferencia is %

Custos com pessoal 4.451.191,|22 4.490.818,|86 -39.627,|64 -1%

Verbas  p/representação Orgãos  Socia is -  €                            352,79 €                      352,79 €-                    -100%

Remunerações  do Pessoal 3.622.964,|85 3.661.679,|65 -38.714,|80 -1%

Remunerações  Certas 2.488.991,07 €            2.789.655,44 €            300.664,37 €-             -11%

Remunerações  adicionais 1.133.973,|78 872.024,|21 261.949,|57 30%

Subs ídio de Refeição 131.372,06 €               134.656,24 €               3.284,18 €-                 -2%

Horas  Extraordinárias 100.661,94 €               52.778,34 €                 47.883,60 €               91%

Subs ídio Turno 209.881,40 €               185.308,86 €               24.572,54 €               13%

Outros  Abonos  e Subs ídios 692.058,38 €               499.280,77 €               192.777,61 €             39%

Indemnizações 23.806,82 €                 37.776,92 €                 13.970,10 €-               -37%

Encargos  sobre remunerações 760.101,63 €               745.346,24 €               14.755,39 €               2%

Seguros  Acidentes  Trabalho e Doenças  Prof. 26.612,11 €                 28.372,51 €                 1.760,40 €-                 -6%

Outros  gastos  com pessoal 17.705,81 €                 17.290,75 €                 415,06 €                    2%

TOTAL 2015 TOTAL 2014

Resultados  por Valências/Estabelecimentos 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014

Custos com pessoal 343.176,|11 328.707,|21 162.038,|27 154.946,|88 240.280,|29 254.497,|31 745.494,|66 738.151,|41 7.343,|26 1,0%

Verbas  p/representação Orgãos  Socia is -  €                      26,37 €                  -  €                   13,81 €                  -  €                   26,10 €                  -  €                66,27 €            66,27 €-            -100,0%

Remunerações  do Pessoal 281.223,|54 269.435,|33 131.931,|72 126.719,|29 193.792,|29 198.507,|41 606.947,|56 594.662,|03 12.285,|52 2,1%

Remunerações  Certas 177.917,08 €         183.120,38 €         94.080,92 €        100.596,02 €         140.926,45 €      156.152,79 €         412.924,44 €   439.869,19 €   26.944,75 €-     -6,1%

Remunerações  adicionais 103.306,|47 86.314,|95 37.850,|80 26.123,|27 52.865,|84 42.354,|62 194.023,|11 154.792,|84 39.230,|28 25,3%

Subs ídio de Refeição 19.598,85 €           20.934,16 €           3.604,62 €          3.863,02 €             2.228,71 €          2.419,43 €             25.432,18 €     27.216,62 €     1.784,44 €-       -6,6%

Horas  Extraordinárias 10.076,75 €           6.945,27 €             3.360,24 €          1.818,19 €             6.275,20 €          3.369,19 €             19.712,18 €     12.132,64 €     7.579,54 €       62,5%

Subs ídio Turno 23.004,48 €           20.655,14 €           2.990,28 €          1.533,59 €             7.486,84 €          5.037,62 €             33.481,60 €     27.226,35 €     6.255,25 €       23,0%

Outros  Abonos  e Subs ídios 50.626,39 €           37.780,38 €           27.895,65 €        18.908,47 €           36.875,11 €        31.528,38 €           115.397,15 €   88.217,23 €     27.179,92 €     30,8%

Indemnizações 2.292,50 €             2.998,37 €             708,77 €             650,35 €                2.267,12 €          10.938,84 €           5.268,39 €       14.587,56 €     9.319,17 €-       -63,9%

Encargos  sobre remunerações 56.159,23 €           52.974,95 €           27.887,10 €        25.895,67 €           41.650,19 €        41.921,44 €           125.696,52 €   120.792,07 €   4.904,45 €       4,1%

Seguros  Acidentes  Trabalho e Doenças  Prof. 2.057,73 €             1.989,50 €             902,51 €             1.041,56 €             1.552,32 €          1.969,02 €             4.512,56 €       5.000,09 €       487,52 €-          -9,8%

Outros  gastos  com pessoal 1.443,10 €             1.282,69 €             608,17 €             626,20 €                1.018,37 €          1.134,50 €             3.069,64 €       3.043,39 €       26,25 €            0,9%

Lar Pedro Rodrigues Costa Geral

2015 Versus  2014

DesviosRESIDENTES CENTRO DIA APOIO DOMICILIÁRIO
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Resultados  por Valências/Estabelecimentos 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014

%

Custos com pessoal 352.536,|59 351.122,|70 136.173,|05 134.738,|05 246.818,|46 243.815,|26 735.528,|10 729.676,|02 5.852,|08 0,8%

Verbas  p/representação Orgãos  Socia is -  €                      27,38 €                  -  €                   11,87 €                  -  €                   23,81 €                  -  €                63,05 €            63,05 €-            -100,0%

Remunerações  do Pessoal 288.741,|91 288.911,|90 111.540,|22 110.560,|68 198.985,|13 198.011,|56 599.267,|26 597.484,|15 1.783,|11 0,3%

Remunerações  Certas 174.516,49 €         203.054,68 €         80.498,89 €        90.308,22 €           134.523,91 €      159.374,85 €         389.539,28 €   452.737,75 €   63.198,47 €-     -14,0%

Remunerações  adicionais 114.225,|42 85.857,|22 31.041,|33 20.252,|46 64.461,|22 38.636,|72 209.727,|97 144.746,|40 64.981,|58 44,9%

Subs ídio de Refeição 16.155,58 €           15.647,94 €           3.012,92 €          2.826,77 €             2.023,48 €          1.813,55 €             21.191,98 €     20.288,26 €     903,73 €          4,5%

Horas  Extraordinárias 17.877,52 €           7.790,01 €             2.671,32 €          1.499,84 €             6.596,27 €          3.245,89 €             27.145,11 €     12.535,73 €     14.609,37 €     116,5%

Subs ídio Turno 26.672,57 €           25.607,86 €           2.279,18 €          776,41 €                11.696,00 €        4.073,46 €             40.647,75 €     30.457,73 €     10.190,02 €     33,5%

Outros  Abonos  e Subs ídios 53.519,74 €           36.811,41 €           23.077,92 €        15.149,44 €           44.145,47 €        29.503,82 €           120.743,13 €   81.464,67 €     39.278,46 €     48,2%

Indemnizações 1.937,25 €             1.736,36 €             466,35 €             364,79 €                2.541,80 €          2.034,82 €             4.945,40 €       4.135,97 €       809,43 €          19,6%

Encargos  sobre remunerações 58.169,00 €           56.992,53 €           22.573,47 €        22.331,88 €           42.545,70 €        40.846,34 €           123.288,17 €   120.170,74 €   3.117,43 €       2,6%

Seguros  Acidentes  Trabalho e Doenças  Prof. 2.155,31 €             2.170,55 €             953,43 €             945,31 €                1.645,68 €          1.881,68 €             4.754,43 €       4.997,54 €       243,12 €-          -4,9%

Outros  gastos  com pessoal 1.533,12 €             1.283,97 €             639,57 €             523,53 €                1.100,16 €          1.017,05 €             3.272,84 €       2.824,55 €       448,29 €          15,9%

2015 Versus  2014

RESIDENTES CENTRO DIA APOIO DOMICILIÁRIO Lar Abrigo do Tejo Desvios

Resultados  por Valências/Estabelecimentos 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014

%

Custos com pessoal 461.357,|78 436.601,|72 113.469,|01 117.432,|56 112.788,|92 121.491,|42 687.615,|71 675.525,|70 12.090,|01 1,8%

Verbas  p/representação Orgãos  Socia is -  €                      28,11 €                  -  €                   9,19 €                    -  €                   10,86 €                  -  €                48,16 €            48,16 €-            -100,0%

Remunerações  do Pessoal 378.010,|32 352.064,|57 92.727,|61 95.826,|33 92.250,|93 98.960,|98 562.988,|86 546.851,|88 16.136,|98 3,0%

Remunerações  Certas 242.791,12 €         254.056,84 €         66.112,43 €        75.946,96 €           67.550,79 €        80.430,69 €           376.454,34 €   410.434,49 €   33.980,15 €-     -8,3%

Remunerações  adicionais 135.219,|19 98.007,|73 26.615,|18 19.879,|37 24.700,|14 18.530,|29 186.534,|52 136.417,|39 50.117,|12 36,7%

Subs ídio de Refeição 16.344,16 €           15.355,86 €           2.874,30 €          2.799,03 €             1.684,47 €          1.664,71 €             20.902,93 €     19.819,60 €     1.083,32 €       5,5%

Horas  Extraordinárias 14.051,49 €           7.921,24 €             2.660,94 €          1.435,31 €             2.980,59 €          1.509,25 €             19.693,02 €     10.865,81 €     8.827,21 €       81,2%

Subs ídio Turno 35.111,11 €           26.621,18 €           2.238,35 €          1.140,42 €             295,72 €             71,66 €                  37.645,19 €     27.833,27 €     9.811,92 €       35,3%

Outros  Abonos  e Subs ídios 69.712,43 €           48.109,45 €           18.841,60 €        14.504,60 €           19.739,35 €        15.284,66 €           108.293,38 €   77.898,71 €     30.394,66 €     39,0%

Indemnizações 3.038,41 €             10.166,79 €           178,18 €             1.041,89 €             1,01 €                 619,71 €                3.217,60 €       11.828,39 €     8.610,79 €-       -72,8%

Encargos  sobre remunerações 76.739,32 €           70.775,36 €           19.466,39 €        19.414,62 €           19.483,63 €        20.521,17 €           115.689,35 €   110.711,15 €   4.978,20 €       4,5%

Seguros  Acidentes  Trabalho e Doenças  Prof. 2.194,92 €             2.320,28 €             693,93 €             742,07 €                657,03 €             859,03 €                3.545,88 €       3.921,38 €       375,50 €-          -9,6%

Outros  gastos  com pessoal 1.374,81 €             1.246,60 €             402,89 €             398,45 €                396,32 €             519,68 €                2.174,02 €       2.164,73 €       9,29 €              0,4%

2015 Versus  2014

RESIDENTES CENTRO DIA APOIO DOMICILIÁRIO Lar São José Operário Desvios
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Resultados por Valências/Estabelecimentos 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014

%

Custos com pessoal 255.531,|57 264.006,|21 235.331,|58 258.120,|67 133.878,|14 129.380,|56 624.741,|29 651.507,|45 -26.766,|15 -4,1%

Verbas p/representação Orgãos Sociais -  €                     23,31 €                -  €                  30,89 €                -  €                  19,05 €                -  €                73,26 €            73,26 €-          -100,0%

Remunerações do Pessoal 208.073,|01 215.954,|56 192.495,|14 209.779,|74 108.361,|41 104.949,|66 508.929,|57 530.683,|96 -21.754,|40 -4,1%

Remunerações Certas 154.021,37 €      183.112,98 €      146.562,80 €   173.310,29 €      83.929,51 €      88.166,54 €        384.513,68 € 444.589,82 € 60.076,13 €-  -13,5%

Remunerações adicionais 54.051,|64 32.841,|58 45.932,|34 36.469,|45 24.431,|91 16.783,|12 124.415,|88 86.094,|15 38.321,|74 44,5%

Subsídio de Refeição 4.146,56 €           4.035,02 €           7.355,84 €        7.228,30 €           2.276,42 €        2.150,79 €           13.778,82 €    13.414,11 €    364,71 €        2,7%

Horas Extraordinárias 954,66 €              374,09 €              1.219,59 €        505,55 €              855,55 €           316,04 €              3.029,79 €      1.195,68 €      1.834,11 €     153,4%

Subsídio Turno 1.300,02 €           790,93 €              1.939,49 €        1.185,91 €           1.289,14 €        790,18 €              4.528,65 €      2.767,02 €      1.761,63 €     63,7%

Outros Abonos e Subsídios 47.650,39 €        27.641,55 €        35.417,43 €      27.549,69 €        20.010,81 €      13.526,11 €        103.078,63 € 68.717,35 €    34.361,28 €  50,0%

Indemnizações 22,90 €                202,99 €              33,54 €              269,01 €              22,52 €              165,93 €              78,96 €            637,93 €         558,97 €-        -87,6%

Encargos sobre remunerações 44.610,30 €        44.626,67 €        39.338,47 €      43.569,78 €        23.037,33 €      21.771,28 €        106.986,11 € 109.967,72 € 2.981,62 €-     -2,7%

Seguros Acidentes Trabalho e Doenças Prof. 1.872,23 €           1.803,02 €           2.290,75 €        2.411,88 €           1.628,05 €        1.464,92 €           5.791,03 €      5.679,82 €      111,21 €        2,0%

Outros gastos com pessoal 953,13 €              1.395,66 €           1.173,68 €        2.059,37 €           828,83 €           1.009,72 €           2.955,64 €      4.464,75 €      1.509,11 €-     -33,8%

2015 Versus 2014

Creche Pré-Escolar ATL
Creche, J.Infância e ATL-"O 

Charlot"
Desvios

Resultados  por Valências/Estabelecimentos 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014

%

Custos com pessoal 168.224,|03 190.697,|03 256.162,|87 253.820,|05 123.913,|99 119.005,|45 548.300,|88 563.522,|53 -15.221,|64 -2,7%

Verbas  p/representação Orgãos  Socia is -  €                      19,01 €                  -  €                   32,27 €                  -  €                   17,64 €                  -  €                68,92 €            68,92 €-            -100,0%

Remunerações  do Pessoal 135.234,|92 155.636,|53 205.373,|70 207.008,|27 98.698,|36 96.455,|34 439.306,|98 459.100,|14 -19.793,|16 -4,3%

Remunerações  Certas 102.369,28 €         131.575,34 €         159.787,49 €      170.441,07 €         72.870,48 €        80.398,92 €           335.027,24 €   382.415,33 €   47.388,08 €-     -12,4%

Remunerações  adicionais 32.865,|64 24.061,|19 45.586,|21 36.567,|20 25.827,|88 16.056,|42 104.279,|73 76.684,|81 27.594,|92 36,0%

Subs ídio de Refeição 3.605,66 €             3.504,31 €             6.628,00 €          6.418,29 €             2.004,68 €          1.896,28 €             12.238,34 €     11.818,89 €     419,45 €          3,5%

Horas  Extraordinárias 1.093,34 €             314,81 €                2.102,41 €          559,05 €                1.164,74 €          303,94 €                4.360,49 €       1.177,80 €       3.182,69 €       270,2%

Subs ídio Turno 991,06 €                580,86 €                2.054,21 €          1.243,54 €             1.090,28 €          663,24 €                4.135,55 €       2.487,64 €       1.647,91 €       66,2%

Outros  Abonos  e Subs ídios 27.175,58 €           19.661,21 €           34.801,59 €        28.346,31 €           21.568,18 €        13.192,96 €           83.545,36 €     61.200,49 €     22.344,87 €     36,5%

Indemnizações 18,58 €                  290,93 €                38,91 €               549,70 €                20,92 €               296,88 €                78,42 €            1.137,51 €       1.059,10 €-       -93,1%

Encargos  sobre remunerações 30.773,68 €           32.290,53 €           46.888,62 €        42.125,39 €           23.002,50 €        20.077,26 €           100.664,79 €   94.493,18 €     6.171,61 €       6,5%

Seguros  Acidentes  Trabalho e Doenças  Prof. 1.457,08 €             1.570,10 €             2.532,93 €          2.581,96 €             1.455,07 €          1.370,70 €             5.445,07 €       5.522,76 €       77,68 €-            -1,4%

Outros  gastos  com pessoal 739,77 €                889,92 €                1.328,70 €          1.522,46 €             737,14 €             787,63 €                2.805,62 €       3.200,01 €       394,39 €-          -12,3%

2015 Versus  2014

Creche Pré-Escolar ATL
Creche, J.Infância e ATL-"O 

Varino"
Desvios
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Os quadros por Estabelecimento confirmam o que se verifica 

em termos gerais, exceto na UCCI, como já havia sido referido, que de 2014 para 2015 viu o seu quadro aumentar em mais 6 técnicos.

Resultados  por Valências/Estabelecimentos 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014

%

Custos com pessoal 348.429,|47 321.874,|59 378.507,|01 322.145,|21 316.375,|72 325.991,|45 1.043.312,|20 970.011,|26 73.300,|94 7,6%

Verbas  p/representação Orgãos  Socia is -  €                      12,95 €                  -  €                   13,69 €                  -  €                   6,48 €                    -  €                   33,12 €                33,12 €-            -100,0%

Remunerações  do Pessoal 285.418,|92 263.966,|71 311.702,|27 262.966,|22 259.934,|84 271.726,|96 857.056,|03 798.659,|89 58.396,|14 7,3%

Remunerações  Certas 185.531,35 €         180.823,97 €         199.781,23 €      180.887,14 €         165.594,82 €      189.613,41 €         550.907,40 €       551.324,52 €       417,13 €-          -0,1%

Remunerações  adicionais 99.887,|57 83.142,|73 111.921,|04 82.079,|07 94.340,|02 82.113,|56 306.148,|63 247.335,|37 58.813,|27 23,8%

Subs ídio de Refeição 14.493,37 €           13.977,34 €           14.499,26 €        13.811,43 €           7.246,75 €          7.456,85 €             36.239,38 €         35.245,62 €         993,76 €          2,8%

Horas  Extraordinárias 8.066,41 €             5.207,04 €             9.474,94 €          4.636,17 €             9.179,99 €          5.027,47 €             26.721,35 €         14.870,68 €         11.850,67 €     79,7%

Subs ídio Turno 26.937,77 €           27.435,91 €           32.311,49 €        29.214,44 €           30.193,41 €        37.886,51 €           89.442,67 €         94.536,86 €         5.094,19 €-       -5,4%

Outros  Abonos  e Subs ídios 50.390,01 €           36.522,45 €           55.635,35 €        34.417,03 €           47.719,88 €        31.742,73 €           153.745,24 €       102.682,21 €       51.063,03 €     49,7%

Indemnizações 2.066,00 €             3.013,11 €             1,63 €                 1.288,70 €             586,39 €             811,95 €                2.654,02 €           5.113,76 €           2.459,74 €-       -48,1%

Encargos  sobre remunerações 58.553,42 €           53.305,60 €           64.403,21 €        56.234,83 €           54.675,43 €        52.658,65 €           177.632,06 €       162.199,08 €       15.432,99 €     9,5%

Seguros  Acidentes  Trabalho e Doenças  Prof. 1.010,81 €             977,20 €                1.046,92 €          1.032,79 €             505,41 €             488,60 €                2.563,14 €           2.498,58 €           64,56 €            2,6%

Outros  gastos  com pessoal 1.380,31 €             599,03 €                1.352,99 €          608,99 €                673,65 €             298,81 €                3.406,95 €           1.506,84 €           1.900,12 €       126,1%

2015 Versus  2014

UCCI -Unidade Média  Duração e 

Reabi l i tação

UCCI - Unidade de Longa Duração 

e Manutenção
UCCI - Cuidados  Pal iativos

Unidade de Cuidados 

Continuados - Francisco 

Marques Estaca Jr.

Desvios

Estabelecimentos/ Actividades 2015 2014 2015 2014

Custos com pessoal 36.730,|23 137.253,|26 29.468,|14 25.171,|25

Verbas  p/representação Orgãos  Socia is -  €                     0,|00 -  €                            0,|00

Remunerações  do Pessoal 24.224,|40 113.787,|62 24.244,|21 20.449,|98

Remunerações  Certas 21.105,00 €          91.524,|80 18.519,68 €                 16.759,|54

Remunerações  adicionais 3.119,|40 22.262,|82 5.724,|53 3.690,|44

Subs ídio de Refeição 1.588,44 €            6.853,|15 -  €                            0,|00

Horas  Extraordinárias -  €                     0,|00 -  €                            0,|00

Subs ídio Turno -  €                     0,|00 -  €                            0,|00

Outros  Abonos  e Subs ídios 1.530,96 €            15.409,|67 5.724,53 €                   3.690,|44

Indemnizações 7.564,03 €            0,|00 -  €                            335,|79

Encargos  sobre remunerações 4.941,80 €            22.670,|06 5.202,83 €                   4.342,|24

Seguros  Acidentes  Trabalho e Doenças  Prof. -  €                     752,|34 -  €                            0,|00

Outros  gastos  com pessoal -  €                     43,|24 21,10 €                        43,|24

CLDS - Entre Nós Progride (BAT - ECO-LAR - SAD24)
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Apresentados que foram os Proveitos e Custos que resultam do direto funcionamento da atividade, abaixo 

apresenta-se quadro resumo já com o resultado de exploração antes ainda da afetação das amortizações. 

Considerando ainda que os Outros Rendimentos e Ganhos detêm um cariz de forte imprevisibilidade, 

importa reter o prévio resultado positivo, sendo que numa primeira leitura regista-se um grau de 

sustentabilidade da SCMAV em geral. 

 

 

Nota: Os outros Gastos e Perdas incluem impostos, quotizações (UMP/Infarmed), deslocações de Utentes 

ao hospital e de outros sobre a responsabilidade da St.ª Casa. 

 

Se incorporarmos agora os Custos das Amortizações (que em termos laicos representam a amortização do 

capital investido nas aquisições dos Equipamentos e Imobilizado em função do tempo de vida de utilização 

médio espetável) e os Juros da aquisição aos Bancos de Recursos Financeiros, verificamos que o Resultado 

se reverte em fortemente negativo. Não obstante as Correções Contabilísticas que se efetuaram ao 

Património com direta leitura no Balanço, que analisaremos mais á frente, elas também vêm afetar as 

amortizações calculadas para o ano em análise em mais 81 mil euros, mas mesmo que tal não se tivesse 

verificado o resultado final continuaria a ser negativo. 

O que na prática significa que a SCMAV não tem capacidade de investir, pois do seu funcionamento normal 

já não resulta libertação de meios suficientes para colmatar as atuais obrigações, pelo que deverão ser 

equacionadas medidas que revertam a contínua queda de receitas, fomentar a procura, avaliar a 

concorrência, auto avaliarmo-nos, reforçar medidas proactivas de controlo. 

Desvios  2015/2014

Estabelecimentos/ Actividades Diferencia is %

Serviços Prestados 2.525.902,31 €   2.611.027,92 €   85.125,61 €-      -3%
Subsídios à Exploração 4.200.097,|45 4.247.854,|47 -47.757,|02 -1%

Custo mercad. vendidas / matérias consum. 743.088,03 €               695.470,24 €               47.617,79 €               7%

Fornecimentos e Serviços Externos 1.275.306,|98 1.325.943,|81 -50.636,|83 -4%

Custos com pessoal 4.451.191,|22 4.490.818,|86 -39.627,|64 -1%

Outros Rendimentos e Ganhos 242.859,|40 260.365,|21 -17.505,|81 -7%

Rendimentos  Suplementares  (a lugueres  + reembolsos) 17.526,88 €                 9.497,65 €                   8.029,23 €                 85%

Rendimentos  Imóveis  e financeiros 6.292,16 €                   5.342,90 €                   949,26 €                    18%

Outros 219.040,|36 245.524,|66 -26.484,|30 -11%

Imputações  Subs ídios 63.302,65 €                 63.302,65 €                 -  €                          0%

Donativos 62.640,52 €                 120.858,58 €               58.218,06 €-               -48%

Outros  Reembolsos 91.587,36 €                 60.744,01 €                 30.843,35 €               51%

Outros 1.509,83 €                   619,42 €                      890,41 €                    144%

Outros Gastos e Perdas 35.484,73 €                 36.206,82 €                 722,09 €-                    -2%

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e 

impostos
463.788,|20 570.807,|87 -107.019,|67 -19%

TOTAL 2015 TOTAL 2014
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Desvios  2015/2014

Estabelecimentos/ Actividades Diferencia is %

Serviços Prestados 2.525.902,31 €   2.611.027,92 €   85.125,61 €-      -3%
Subsídios à Exploração 4.200.097,|45 4.247.854,|47 -47.757,|02 -1%

Custo mercad. vendidas / matérias consum. 743.088,03 €               695.470,24 €               47.617,79 €               7%

Fornecimentos e Serviços Externos 1.275.306,|98 1.325.943,|81 -50.636,|83 -4%

Custos com pessoal 4.451.191,|22 4.490.818,|86 -39.627,|64 -1%

Outros Rendimentos e Ganhos 242.859,|40 260.365,|21 -17.505,|81 -7%

Outros Gastos e Perdas 35.484,73 €                 36.206,82 €                 722,09 €-                    -2%

Gastos/reversões de depreciação e de amortização 366.886,16 €               285.846,87 €               81.039,29 €               28%

Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e 

impostos)
96.902,|04 284.961,|00 -188.058,|96 -66%

Juros e rendimentos similares obtidos 3,26 €                          13,26 €                        10,00 €-                      -75%

Juros e gastos similares suportados 220.463,98 €               246.962,76 €               26.498,78 €-               -11%

Resultado Líquido do Período -123.558,|68 38.011,|50 -161.570,|18 -425%

TOTAL 2015 TOTAL 2014
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Pela pertinência da matéria e como ponto de partida para análise dos nossos pontos críticos, verifiquemos quais as Respostas que implicam uma atenção mais 

cuidada:      

Resultados por Valências/Estabelecimentos

Serviços Prestados 1.325.664,86 €     221.281,22 €      206.548,55 €      158.663,53 €      205.847,10 €      119.872,45 €      107.350,41 €      179.392,58 €      1.281,62 €           -  €                     -  €                     2.525.902,31

Mensalidades/ Matrículas de Utentes 1.356.773,44 €     226.516,86 €      212.570,83 €      148.771,97 €      181.219,60 €      107.850,35 €      107.092,54 €      179.125,51 €      1.152,68 €           -  €                     -  €                     2.521.073,78

Quotizações e Jóias 1.629,55 €             651,28 €              983,99 €              847,99 €              1.224,92 €           785,30 €              257,87 €              267,07 €              128,94 €              -  €                     -  €                     6.776,90

Serviços Secundários -  €                       -  €                     -  €                     12.904,91 €        25.239,41 €        12.563,75 €        -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     50.708,07

Descontos e Abatimentos 32.738,13 €-           5.886,92 €-           7.006,27 €-           3.861,34 €-           1.836,83 €-           1.326,95 €-           -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -52.656,44

Subsídios à Exploração 996.575,|53 100.025,|70 351.667,|95 267.070,|11 363.000,|75 88.739,|06 845.601,|69 479.152,|55 633.182,|26 52.515,|88 22.565,|96 4.200.097,45

Subsídio do Estado e Outras Entidades Oficiais 996.575,|53 100.025,|70 351.667,|95 267.070,|11 363.000,|75 88.739,|06 845.601,|69 479.152,|55 633.182,|26 52.515,|88 22.565,|96 4.200.097,45

ISS, IP - Centro Distrital 977.594,|22 92.019,|73 343.596,|06 262.014,|67 356.183,|20 84.383,|97 112.679,|94 168.506,|76 0,|00 52.515,|88 0,|00 2.449.494,43

Autarquias 7.870,21 €             3.130,20 €           4.740,01 €           4.128,97 €           5.984,19 €           3.821,50 €           1.252,08 €           1.296,80 €           626,04 €              -  €                     22.565,96 €        55.415,96

I.E.F.P. 11.111,10 €           4.875,78 €           3.331,87 €           926,47 €              833,36 €              533,59 €              175,17 €              181,43 €              87,59 €                -  €                     -  €                     22.056,35

ARSLVT -  €                       -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     731.494,50 €      309.167,57 €      632.468,64 €      -  €                     -  €                     1.673.130,71

Custo mercad. vendidas / matérias consum. 355.147,|62 65.443,|36 40.275,|16 24.848,|88 43.891,|74 14.107,|77 79.578,|90 79.622,|54 39.789,|12 0,|00 382,|94 743.088,03

Matérias.primas, subsidiárias e de consumo 355.147,|62 65.443,|36 40.275,|16 24.848,|88 43.891,|74 14.107,|77 79.578,|90 79.622,|54 39.789,|12 0,|00 382,|94 743.088,03

Géneros alimentares 234.567,49 €        43.743,10 €        27.816,17 €        18.609,99 €        32.603,16 €        10.983,85 €        7.024,68 €           7.067,41 €           3.512,38 €           -  €                     17,31 €                385.945,55

Mat.Hoteleiro, Medicamentos e Outros Mat. 120.580,13 €        21.700,25 €        12.458,99 €        6.238,89 €           11.288,58 €        3.123,92 €           72.554,22 €        72.555,13 €        36.276,74 €        -  €                     365,63 €              357.142,48

Fornecimentos e Serviços Externos 316.758,|03 86.939,|34 65.242,|77 42.167,|70 77.542,|01 28.208,|76 259.552,|67 259.613,|07 130.342,|96 5.196,|06 3.743,|61 1.275.306,98

Serviços Especializados 124.707,36 €        43.332,33 €        25.546,30 €        20.667,22 €        42.122,87 €        14.775,99 €        102.282,31 €      102.069,76 €      51.553,18 €        900,00 €              1.475,34 €           529.432,66

Materiais 12.954,|88 3.074,|62 3.198,|73 5.125,|26 7.374,|92 2.983,|02 5.577,|95 5.662,|26 2.958,|80 2.761,|51 114,|90 51.786,86

Energia e Fluidos 160.121,|76 34.997,|38 29.730,|76 11.294,|85 20.218,|59 6.440,|43 32.761,|71 32.772,|09 16.402,|06 572,|88 1.128,|48 346.440,97

Deslocações, estadas e transportes 1.780,40 €             330,63 €              353,44 €              265,30 €              393,69 €              242,85 €              288,25 €              311,19 €              75,94 €                -  €                     -  €                     4.041,69

Serviços diversos 17.193,65 €           5.204,37 €           6.413,53 €           4.815,07 €           7.431,95 €           3.766,47 €           118.642,45 €      118.797,77 €      59.352,98 €        961,67 €              1.024,89 €           343.604,80

Custos com pessoal 1.157.070,|48 411.680,|32 599.887,|68 423.755,|60 491.494,|45 257.792,|13 348.429,|47 378.507,|01 316.375,|72 36.730,|23 29.468,|14 4.451.191,22

Remunerações do Pessoal 947.975,|77 336.199,|56 485.028,|34 343.307,|93 397.868,|85 207.059,|77 285.418,|92 311.702,|27 259.934,|84 24.224,|40 24.244,|21 3.622.964,85

Remunerações Certas 595.224,69 €        240.692,24 €      343.001,14 €      256.390,65 €      306.350,30 €      156.799,98 €      185.531,35 €      199.781,23 €      165.594,82 €      21.105,00 €        18.519,68 €        2.488.991,07

Remunerações adicionais 352.751,|08 95.507,|32 142.027,|20 86.917,|28 91.518,|55 50.259,|79 99.887,|57 111.921,|04 94.340,|02 3.119,|40 5.724,|53 1.133.973,78

Indemnizações 7.268,17 €             1.353,30 €           4.809,93 €           41,48 €                72,45 €                43,45 €                2.066,00 €           1,63 €                   586,39 €              7.564,03 €           -  €                     23.806,82

Encargos sobre remunerações 191.067,55 €        69.926,96 €        103.679,52 €      75.383,98 €        86.227,09 €        46.039,83 €        58.553,42 €        64.403,21 €        54.675,43 €        4.941,80 €           5.202,83 €           760.101,63

Seguros Acidentes Trabalho e Doenças Prof. 6.407,96 €             2.549,88 €           3.855,03 €           3.329,31 €           4.823,68 €           3.083,11 €           1.010,81 €           1.046,92 €           505,41 €              -  €                     -  €                     26.612,11

Outros gastos com pessoal 4.351,03 €             1.650,62 €           2.514,85 €           1.692,90 €           2.502,39 €           1.565,97 €           1.380,31 €           1.352,99 €           673,65 €              -  €                     21,10 €                17.705,81

Outros Rendimentos e Ganhos 127.436,|87 15.143,|10 18.503,|53 10.547,|13 15.522,|81 10.138,|20 16.220,|48 19.486,|43 8.915,|71 945,|15 0,|00 242.859,40

Outros Gastos e Perdas 13.379,28 €           2.161,52 €           2.795,56 €           3.986,45 €           7.016,39 €           3.505,06 €           959,86 €              993,69 €              479,92 €              207,00 €              -  €                     35.484,73

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e 

impostos
607.321,|85 -229.774,|52 -131.481,|13 -58.477,|86 -35.573,|94 -84.864,|01 280.651,|67 -40.704,|75 156.391,|88 11.327,|74 -11.028,|73 463.788,20

Gastos/reversões de depreciação e de amortização 95.352,06 €           19.546,37 €        25.486,23 €        15.970,94 €        20.731,20 €        17.502,72 €        68.709,70 €        68.916,73 €        34.354,81 €        -  €                     315,39 €              366.886,16

Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e 

impostos)
511.969,|79 -249.320,|89 -156.967,|36 -74.448,|80 -56.305,|15 -102.366,|72 211.941,|97 -109.621,|48 122.037,|07 11.327,|74 -11.344,|12 96.902,04

Juros e rendimentos similares obtidos 0,78 €                     0,31 €                   0,47 €                   0,41 €                   0,59 €                   0,38 €                   0,12 €                   0,13 €                   0,06 €                   -  €                     -  €                     3,26

Juros e gastos similares suportados 6.577,51 €             1.567,62 €           1.924,34 €           2.225,47 €           2.320,86 €           1.451,05 €           80.607,32 €        83.486,15 €        40.303,66 €        -  €                     -  €                     220.463,98

Resultado antes de impostos 505.393,|07 -250.888,|20 -158.891,|23 -76.673,|87 -58.625,|42 -103.817,|39 131.334,|77 -193.107,|51 81.733,|47 11.327,|74 -11.344,|12 -123.558,68

Resultado Líquido do Período 505.393,|07 -250.888,|20 -158.891,|23 -76.673,|87 -58.625,|42 -103.817,|39 131.334,|77 -193.107,|51 81.733,|47 11.327,|74 -11.344,|12 -123.558,68

TOTALRESIDENTES CENTRO DE DIA
APOIO 

DOMICILIÁRIO
CRECHE J.INFÂNCIA ATL UCCI - UMDR UCCI - ULDM UCCI - CP CLDS - Entre Nós

Progride (BAT - 

ECO-LAR)
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Avaliemos agora o Balanço realçando desde já as Correções Patrimoniais. 

 

Notas Explicativas ao Ativo: 

 

BALANÇO

(Montantes expressos em Euros)

31/12/2015 31/12/2014 Variação %

Notas (1) (2) (1)-(2)

ACTIVO:

Activo não corrente:

Activos fixos tangíveis 9.522.661,12 12.409.082,54 -23,26% 1)

Bens do património histórico e cultural 1.172.500,00 -

Activos  intangíveis 615,04 242,73 153,38% 2)

Investimentos financeiros 1.944,42 - - 3)

Fundadores/beneméritos/patricinadores/doadores/associados/menbros - -

10.697.720,58 12.409.325,27 -13,79%

Activo corrente:

Inventários 36.075,17 35.292,47 2,22% 4)

Clientes/Utentes 251.348,10 213.034,93 17,98% 5)

Adiantamentos a fornecedores 1.397,97 2.267,36 -38,34%

Estado e outros entes públicos 431.542,55 347.702,66 24,11% 6)

Fundadores/beneméritos/patricinadores/doadores/associados/menbros -

Outras contas a receber 39.999,03 34.260,40 16,75% 7)

Diferimentos 7.886,12 1.900,54 314,94%

Outros activos financeiros -

Caixa e depósitos bancários 146.099,20 393.885,55 -62,91%

914.348,14 1.028.343,91 -11,09%

Total do Activo 11.612.068,72 13.437.669,18 -13,59% 8)

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE ALHOS VEDROS

Rubricas

1) Activos Fixos Tangiveis - não obstante a contabilização em 2015 da capela (1 172 500€), da

aquisição de mini-bus em 2ªmão (14 200€), da aquisição 12 computadores e servidor cerca (9100€)

bem como aquisição de mobiliário e equipamento para o alargamento de 5 quartos duplos UCCI-CP

(4 700€) este decréscimo, deve-se principalmente aos lançamentos de correção efetuados sobre

movimentos contabilisticos de abertura em 1990, que tornaram o nosso ativo de edificios

exageradamente	valorizado,	bem	como	o	nosso	fundo	social	negativo	desde	essa	altura.

2) Activos Intangíveis: Valor que está relacionado com licenças informáticas, sujeitas a uma taxa de

amortização	de	33,33%.

3) Investimentos financeiros: Reportam-se à contabilização do Fundo de Compensação por cada

contrato	de	trabalho	realizado.

4) Inventários: este pequeno acréscimo não demonstra a real variação acontecida em 2015 sendo

que, a variação em géneros alimentares e medicamentos não é significativa (1000€ em cada), realça-

se pela 1ª vez a inventaração do material clinico na UCCI (5 602,50€) e verificando-se pelo contrário

um	decréscimo	acentuado	com	o	Mat.	Higiene	em	cerca	de	6	800€,	especialmente	nas	creches.
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5) Clientes/ Utentes: Não obstante termos conseguido recuperar 8 900€ de dívida, regista-se um

acréscimo de Utentes de Cobrança Duvidosa (47 200€), o que irá obrigar-nos a repensar uma polítca de

Cobrança mais eficaz.

6) Estadoe Outros EntesPúblicos: Oacréscimo da dívida registadaa 31-12-2015, reflete o valor da faturação àARS-LVT

e Seg.Social relativa à UCCI, que reporta normalmente entre 1 a 2meses de faturação, este ano acrescidode mais 5

camas	na	UICP	e	ainda		ao	pedido	de	Reembolso	de	IVA	na	ordem	dos	37	600€.

7) Outras Contas a Receber: No ano de 2015 fomos lesados em 13 700€, que resultaram na demissão de

trabalhadora,	tendo	a	SCMAV	avançado	com	processo	crime	por	forma	a	ver	ressarcido	o	respetivo	valor.

8) Total do Activo: Em conclusão podemos aferir que os 13,16% de redução do nosso ativo (1 768 737,5€) resultam

maioritariamente	da	correção	em	2015	de	movimentos	efetuados	em	1990	que	sobrervalorizaram	o	nosso	património.

BALANÇO

(Montantes expressos em Euros)

31/12/2015 31/12/2014 Variação %

Notas (1) (2) (1)-(2)

Fundos Patrimoniais e Passivo

Fundos 3.890.889,82 (291.245,09) -1435,95% 9)

Excedentes técnicos -

Reservas -

Resultados transitados (2.871.775,27) (819.397,32) 250,47% 10)

Excedentes de revalorização - 3.485.444,05 -100,00% 11)

Outras variações nos fundos patrimoniais 4.549.404,54 4.612.707,19 -1,37% 12)

Resultado líquido do período (123.558,68) 38.011,50 -425,06%

Total do Fundo de Capital 5.444.960,41 7.025.520,33 -22,50%

PASSIVO:

Passivo não corrente:

Provisões - -

Provisões Especificas

Financiamentos obtidos 4.131.486,36 4.322.367,54 -4,42%

Outras contas a pagar - -

4.131.486,36 4.322.367,54 -4,42%

Passivo corrente:

Fornecedores 963.171,67 832.471,46 15,70% 13)

Adiantamentos de clientes 142.991,03 139.647,36 2,39%

Estado e outros entes públicos 168.961,48 252.904,10 -33,19%

Fundadores/beneméritos/patricinadores/doadores/associados/membros -

Financiamentos obtidos 220.979,38 265.665,18 -16,82%

Diferimentos - -

Outras contas a pagar 539.518,39 599.093,21 -9,94%

Outros passivos financeiros - -

Outros  

2.035.621,95 2.089.781,31 -2,59%

Total do Passivo 6.167.108,31 6.412.148,85 -3,82%

Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo 11.612.068,72 13.437.669,18 -13,59%

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE ALHOS VEDROS

Rubricas
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Notas Explicativas ao Passivo: 

 

 

 

 

 

 

Feitas as apresentações e explicações consideradas, propomos a aprovação dos Documentos Oficiais, anexos ao 

presente relatório. 

9) Fundos: a passagem para valor positivo deve-se principalmente a 2 movimentos efetuados a crédito no

fundo	social	que	permitiu	que	o	seu	saldo	se	tornasse	positivo,	nomeadamente:

1) o desreconhecimento/anulação das reintegrações extraordinárias efetuadas em 1990 aquando do

lançamento	de	abertura	no	valor	de	3	056	882,91€;

	2)	o	registo	patrimonial	da	capela	da	SCMAV(1	172	500€).

10) Resultados Transitados: Para além da passagém normal do saldo do resultado liquido do ano anterior, o

acréscimo de saldo a débito deve-se maioritariamente ao valor de recalculo de amortizações do equipamento

existente	em	1990	e	com	referência	à	data	de		31	dez		2014	(2	308	686,07€).

11) Excedentes de revalorização : Foi desreconhecido/anulado o valor da reavaliação efetuada em 1990 ao ativo

existente	na	altura.

12) Outras variações nos fundos patrimoniais: diferença deve-se basicamente à amortização anual dos subsidios

ao	Investimento.

13) Fornecedores: O aumento da dívida a fornecedores (130 700€) ocorre basicamente pelo desvio em cerca de

105 mil € ao resultado liquido do exercicio em análise, acompanhado pela ineficácia de recuperação de dívidas

para com a SCMAV, já que foram cumpridas as nossas obrigações correntes para com os Trabalhadores, Estado

e	Entidades	Bancárias,	obrigando	a	SCMAV	a	reportar	para	"segundo	plano"	estes	Credores.
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introdução 

 

De acordo com a disposição estatutária, vem a mesa da Santa Casa da Misericórdia de Alhos 

Vedros, submete à apreciação da Assembleia Geral as contas referentes ao ano de 2015. 

 

Com o objetivo de obter uma imagem verdadeira e apropriada da situação financeira e dos 

resultados da operação de avaliação, será apresentado, o Balanço, a demonstração de 

resultados por Naturezas e por Funções, a Demonstração de alterações do Capital Próprio, 

Demonstração de Fluxo de Caixa, e o Anexo às Demonstrações de Resultados. 

 

 

 

 

                                                                                              

 

                                                                                          A Mesa Administrativa 

 

                                                                             

_________________________ 

  

 

 

(O presente documento inclui os elementos definidos pelo Decreto-Lei n.º 36-A/2011, de 9 de Março) 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
 

INDICE GERAL 

 

  

 

PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS 5 

BALANÇO 6 

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS 7 

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES 8 

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS 9 

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 10 

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 11 

NOTA INTRODUTÓRIA 12 

NOTA 1 IDENTIFICAÇÃO DA IDENTIDADE 12 

NOTA 2 REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 12 

NOTA 3 PRINCIPAIS NOTAS CONTABILÍSTCAS 12 

NOTA 3.1 BASES DE APRESENTAÇÃO 12 

NOTA 3.1.1 PRESSUPOSTO DA CONTINUIDADE 12 

NOTA 3.2 ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS 12/13 

NOTA 3.3 ATIVOS INTANGIVEÍS 13 

NOTA 3.4 LOCAÇÃO FINANCEIRA 13 

NOTA 3.5 CUSTOS DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS 13 

NOTA 3.6 INVENTÁRIOS 13 

NOTA 3.7 SUBSÍDIOS 13 

NOTA 4 ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS 14 

NOTA 5 ACTIVOS INTANGÍVEIS 15 

NOTA 6 LOCAÇÃO FINANCEIRA 16 

NOTA 7 CUSTO DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS 17 

NOTA 8 INVENTÁRIOS 17 

NOTA 9 SUSÍDIOS DO GOVERNO E APOIOS DO GOVERNO 18 

NOTA 10 GASTOS COM PESSOAL/QUADROS DO PESSOAL 19 

NOTA 11 OUTRAS INFORMAÇÕES 20 

NOTA 11.1 FORNECIMENTO E SERVIÇOS EXTERNOS 20 



  
 

 
 

NOTA 11.2 OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS 21 

NOTA 11.3 OUTROS GASTOS E PERDAS 22 

NOTA 11.4 EMPRÉSTIMOS E DESCOBERTOS BANCÁRIOS 23 

NOTA 11.5 FORNECEDORES 24 

NOTA 11.6 ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS 24 

NOTA 12 FUNDOS PATRIMONIAIS 25/26 

NOTA 13 CLIENTES/UTENTES 26 

NOTA 13.1 ADIANTAMENTO DE CLIENTES 26 

DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS POR VALÊNCIAS 27/45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
 

Proposta de Aplicação de resultados 

 

Considerando que a Santa Casa da Misericórdia de Alhos Vedros encerrou as contas relativas ao 

exercício de 2015 com Resultados Líquidos negativos no montante de 123.558.68 euros; 

 

Propõe-se que o referido Resultado Liquido das contas do exercício de 2015 seja integrado na 

conta “Resultados Transitados” 

A Mesa da SCM Alhos Vedros, 

 

(João Manuel de J. Lobo, Provedor) 

 

(Miguel Francisco A. Canudo, Vice-Provedor) 

 

(Alberto Jorge M. Marques, Tesoureiro) 

 

(Domingos José F.F. Martins, Secretário) 

 

(Manuel Marques Penedo, 1º Vogal) 

 

(Maria Soledade Oliveira M. S. Faquinha, 2º Vogal) 

 

(Luciano Joaquim F. Carreira, 3º Vogal) 

 



  
 

 
 

BALANÇO

(Montantes expressos em Euros)

31/12/2015 31/12/2014

Notas (1) (2)

ACTIVO:

Activo não corrente:

Activos fixos tangíveis 4/6 9.522.661,12 12.409.082,54

Bens do património histórico e cultural 4 1.172.500,00

Activos  intangíveis 5 615,04 242,73

Investimentos financeiros 1.944,42 -

Fundadores/beneméritos/patricinadores/doadores/associados/menbros -

10.697.720,58 12.409.325,27

Activo corrente:

Inventários 8 36.075,17 35.292,47

Clientes/Utentes 13 251.348,10 213.034,93

Adiantamentos a fornecedores 1.397,97 2.267,36

Estado e outros entes públicos 9 431.542,55 347.702,66

Fundadores/beneméritos/patricinadores/doadores/associados/membros

Outras contas a receber 39.999,03 34.260,40

Diferimentos 7.886,12 1.900,54

Outros activos financeiros

Caixa e depósitos bancários 146.099,20 393.885,55

914.348,14 1.028.343,91

Total do Activo 11.612.068,72 13.437.669,18

Fundos Patrimoniais e Passivo

Fundos 12 3.890.889,82 (291.245,09)

Excedentes técnicos

Reservas 

Resultados transitados 12 (2.871.775,27) (819.397,32)

Excedentes de revalorização 12 - 3.485.444,05

Outras variações nos fundos patrimoniais 12 4.549.404,54 4.612.707,19

Resultado líquido do período (123.558,68) 38.011,50

Total do Fundo de Capital 5.444.960,41 7.025.520,33

PASSIVO:

Passivo não corrente:

Provisões -

Provisões Especificas

Financiamentos obtidos 6/11.4 4.131.486,36 4.322.367,54

Outras contas a pagar -

4.131.486,36 4.322.367,54

Passivo corrente:

Fornecedores 11.5 963.171,67 832.471,46

Adiantamentos de clientes 13,1 142.991,03 139.647,36

Estado e outros entes públicos 11.6 168.961,48 252.904,10

Fundadores/beneméritos/patricinadores/doadores/associados/membros

Financiamentos obtidos 6/11.4 220.979,38 265.665,18

Diferimentos - -

Outras contas a pagar 11.5 539.518,39 599.093,21

Outros passivos financeiros -

Outros  

2.035.621,95 2.089.781,31

Total do Passivo 6.167.108,31 6.412.148,85

Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo 11.612.068,72 13.437.669,18

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE ALHOS VEDROS

Rubricas
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SANTA CASA DA MISERICORDIA DE ALHOS VEDROS

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

(Montantes expressos em Euros)

31/12/2015 31/12/2014

Notas (1) (2)

Vendas e serviços prestados 2 525 902,31 2 611 027,92

Subsídios, doações e legados à exploração 9 4 200 097,45 4 247 854,47

ISS, IP - Centros Distritais 2 449 494,43 2 552 535,42

Outros 1 750 603,02 1 695 319,05

Variação nos inventários da produção

Trabalhos para a própria entidade 

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 8 (743 088,03) (695 470,24)

Fornecimentos e serviços externos 11.1 (1 275 306,98) (1 325 943,81)

Gastos com o pessoal 10 (4 451 191,22) (4 490 818,86)

Ajustamentos de inventários (perdas/reversões) -

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) -

Provisões (aumentos/reduções) -

 Outras Imparidade  (perdas/reversões) -

Aumentos/reduções de justo valor -

Outros rendimentos e ganhos 9/11.2 242 859,40 260 365,21

Outros gastos e perdas 11.3 (35 484,73) (36 206,82)

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 463 788,20 - 570 807,87

Gastos/reversões de depreciação e de amortização 4/5/6 (366 886,16) (285 846,87)

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)   96 902,04 284 961,00

Juros e rendimentos similares obtidos 11.2 3,26 13,26

Juros e gastos similares suportados 7/11.3 (220 463,98) (246 962,76)

Resultado antes de impostos   (EBT) (123 558,68) 38 011,50

Imposto sobre o rendimento do período -

Resultado líquido do período (123 558,68) 38 011,50

Rendimentos e Gastos



Santa Casa da Misericórdia de Alhos Vedros  

 

 DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 

 

(Montantes expressos em Euros) 
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SANTA CASA DA MISERICORDIA DE ALHOS VEDROS

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES

(Montantes expressos em Euros)

31/12/2015 31/12/2014

Notas (1) (2)

Vendas e serviços prestados 2 525 902,31 2 611 027,92

Sub. Estado e outras ent. Públicas 4 070 109,26 4 009 577,82

Custo das vendas e dos serviços prestados (5 868 898,36) (5 970 476,51)

Resultado bruto 727 113,21 650 129,23

Outros subsidios 129 988,19 238 276,65

Outros rendimentos 242 859,40 260 365,21

Gastos de distribuição - -

Gastos administrativos (600 687,87) (541 756,40)

Gastos de investigação e desenvolvimento - -

Outros gastos (402 370,89) (322 053,69)

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 96 902,04 284 961,00

Gastos de financiamento (líquidos) (220 460,72) (246 949,50)

Resultados antes de impostos (123 558,68) 38 011,50

Imposto sobre o rendimento do período - -

Resultado líquido do período (123 558,68) 38 011,50

Rendimentos e Gastos



  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE ALHOS VEDROS

DEMONSTRAÇÃO DOS FUNDOS PATRIMONIAIS DE 2015

(Montantes expressos em Euros)

Notas Fundos
Resultados 

transitados

Excedentes de 

revalorização

Outras 

variações 

nos fundos 

Patrimoniais

Resultado 

líquido do 

período

Total

Total dos 

fundos 

Patrimoniais

31 DE DEZEMBRO DE 2014 (291.245,09) (819.397,32) 3.485.444,05 4.612.707,19 38.011,50 7.025.520,33 7.025.520,33

INICIO PERIODO 2015 (291.245,09) (781.385,82) 3.485.444,05 4.612.707,19 7.025.520,33 7.025.520,33

ALTERAÇÕES NO PERÍODO

Primeira adopção de novo referencial contabilístico - -

Alterações de políticas contabilísticas - -

Diferenças de conversão de demonstrações financeiras - -

Realização do excedente de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis - -

Excedentes de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis e respectivas variações - -

Ajustamentos por impostos diferidos - -

Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais 4.182.134,91 (2.090.389,45) (3.485.444,05) (63.302,65) (1.457.001,24) (1.457.001,24)

4.182.134,91 (2.090.389,45) (3.485.444,05) (63.302,65) - (1.457.001,24) (1.457.001,24)

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (123.558,68) (123.558,68) (123.558,68)

OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO

Fundos - -

Subsídios, doações e legados - -

Outras operações - -

- - - - - - -

31 DE DEZEMBRO DE 2015 3.890.889,82 (2.995.333,95) - 4.549.404,54 5.444.960,41 5.444.960,41

Rubricas



  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

31/12/2015 31/12/2014

Rubricas Notas (1) (2)

Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo

Recebimentos de clientes e utentes 2 606 357,42 2 686 217,21

Pagamento de subsídios 4 154 097,87 4 372 332,16

Pagamento de apoios

Pagamentos de Bolsas

Pagamentos a fornecedores (1 832 842,48) (1 945 972,35)

Pagamentos ao pessoal (2 838 733,79) (2 850 757,09)

Caixa gerada pelas operações 2 088 879,02 2 261 819,93

Outros recebimentos/pagamentos (1 823 913,57) (1 642 828,45)

Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) 264 965,45 618 991,48

Fluxos de caixa das actividades de investimento

Pagamentos respeitantes a:

Activos fixos tangíveis (60 674,98) (124 302,97)

Activos intangíveis (922,50) (190,65)

Investimentos financeiros (1 944,42) -

Outros activos - -

Recebimentos provenientes de:

Activos fixos tangíveis -

Activos intangíveis - -

Investimentos financeiros - -

Outros activos - -

Subsídios ao investimento -

Juros e rendimentos similares 3,26 13,26

Dividendos - -

Fluxos de caixa das actividades de investimento (2) (63 538,64) (124 480,36)

Fluxos de caixa das actividades de financiamento

Recebimentos provenientes de:

Financiamentos obtidos

Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio - -

Cobertura de prejuízos - -

Doações e associados 21 037,31 73 698,58

Outras operações de financiamento - -

Pagamentos respeitantes a:

Financiamentos obtidos (249 786,49) (310 810,49)

Juros e gastos similares (220 463,98) (246 962,76)

Dividendos - -

Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio - -

Outras operações de financiamento -

Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3) (449 213,16) (484 074,67)

Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) (247 786,35) 10 436,45

Efeito das diferenças de câmbio - -

Caixa e seus equivalentes no início do período 393 885,55 383 449,10

Caixa e seus equivalentes no fim do período 146 099,20 393 885,55

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE ALHOS VEDROS

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

(Montantes expressos em Euros)



  
 

 
 

Empresa: Santa Casa Misericórdia de Alhos Vedros 

Sede: Alhos Vedros – Moita 

Nº contribuinte - 500967687 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo às Demonstrações Financeiras 

 31 de Dezembro de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
 

NOTA I NTR OD UTÓR I A  

 

NOTA 1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE 

A Santa Casa da Misericórdia de Alhos Vedros é uma Instituição Particular sem Fins lucrativos com Sede na Freguesia de Alhos Vedros no concelho da 

Moita , e tem como atividades apoio social para pessoas idosas, apoio á  Infância, apoio na saúde e desenvolvim ento social de projetos comunitários. 

 

 NOTA 2. R EF ER ENCI AL CONTAB I L Í S TI CO D E PR EPAR AÇÃO  D AS  D EMONS TR AÇÕES  F I NANCEI R AS  

 

As  demonstrações financeiras anexas foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações a  partir dos livros e regis tos contabilísticos da 

Entidade e de acordo com as Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro para entidades do sector não lucrativo (NCRF -ESNL) previstas pelo 

Sis tema de Normalização Contabilística (SNC). O quadro normativo para as Entidades do sector não lucrati vo é constituído pelos seguintes diplomas: 

  Decreto-Lei n.º 36-A/2011, de 9 de Março; 

  Portaria n.º 105/2011, de 14 de Março; 

  Portaria n.º 106/2011, de 14 de Março; 

  Aviso n.º 6726-B/2011, de 14 de Março. 

 

NOTA 3 – PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS 

 

NOTA 3.1 – BASES DA APRESENTAÇÃO 

As  demonstrações financeiras anexas foram preparadas de acordo com as bases de apresentação das demonstrações financeiras (BA DF; Bases para 

apresentação de demonstrações Financeiras) 

 

NOTA 3.1.1 – PRESSUPOSTO DA CONTINUIDADE 

No âmbito do pressuposto da continuidade, a  entidade avaliou a informação de que dispõe e as suas expectativas futuras, tendo  em conta a 

capacidade da entidade prosseguir com a  sua atividade. Da avaliação resultou que a entidade tem condições de prosseguir presumindo-se a sua 

continuidade. 

 

NOTA 3.2- ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS: 

Os  ativos fixos tangíveis são inicialmente registados ao custo de aquisição, o qual inclui o custo de compra, quaisquer custos diretame nte atribuíveis 

às  atividades necessárias para colocar os ativos na localização e condição necessárias para operarem de forma pretendida. 

 

 

 

As  depreciações são ca lculadas, após o momento em que o bem se encontra em condições de ser utilizado, de acordo com o método  de quotas 

constantes, e em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.  

 

 

 As  taxas de depreciações usadas: 

 

Edifícios e outras construções 2% 

Equipamento Básico 16.66% 

Equipamento transporte  20% 

Equipamentos Administrativo  16.66% 

Outros activos fixos tangíveis 20% 



  
 

 
 

 

NOTA 3.3 – ACTIVOS INTANGÍVEIS: 

Relativamente aos intangíveis com vida útil finita, as respetivas amortizações foram ca lculadas de acordo com as seguintes vidas úteis estimadas: 

 

Programas de Computador______________________________________________________________1 a  3 anos.  

 

NOTA 3.4 - LOCAÇÃO FINANCEIRA: 

A classificação das locações é feita em função da substância e não da forma do contrato. Assim as locações são classificadas como financeiras sempre 

que os seus termos transferem substancialmente todos os ri scos e vantagens associados á  propriedade do bem para o locatário. 

Os  ativos adquiridos mediante contractos de locação financeira, bem como as correspondentes responsabilidades, são registados  no início da 

locação pelo menor de entre o justo va lor dos ativos e o va lor presente dos pagamentos mínimos da locação.  

 

NOTA 3.5- CUSTOS DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS: 

Os  encargos financeiros relacionados com empréstimos obtidos são geralmente reconhecidos como gastos á  medida que são incorri dos. 

 

NOTA 3.6-INVENTÁRIOS: 

O método de custeio dos inventários adotados pela Entidade consiste no FIFO 

 

NOTA 3.7 – SUBSÍDIOS: 

 

Os  subsídios do Governo apenas são reconhecidos quando uma certeza razoável de que a  Entidade irá cumprir com as condições de  atribuição dos 

mesmos e de que os mesmos i rão ser recebidos. 

 

Os  Subsídios do Governo relacionados com ativos associados á aquisição ou produção de ativos não correntes são inicialmente reconhecidos no 

capital próprio, sendo subsequentemente imputados numa base sistemática (proporcionalmente ás amortizações dos ativos subjacentes) como 

rendimentos do período durante as vidas úteis dos ativos com os quais se relacionam.  

 

Outros  subsídios do Governo á  exploração são, de uma forma geral, reconhecidos como rendimentos de uma forma sistemática dura nte os períodos 

necessários para os balancear com os gastos que é suposto compensarem. Subsídios do Governo que têm por finalidade compensar perdas já 

incorridas ou que não têm custos futuros associados são reconhecidos como rendimentos do período em que se tornam recebíveis.  

 

NOTA 4-ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS 

 

Durante os períodos findos em 31/12/2014 e em 31/12/2015, o movimento ocorrido na quantia escriturada dos ativos 

fixos tangíveis, bem como nas respetivas depreciações acumuladas, foi o seguinte:  

 



  
 

 
 

 

 

  Ativos  fixos tangíveis: 

Este decréscimo em 2015 deve se principalmente, aos lançamentos de correção efetuados sobre movimentos contabilísticos de 1990 que 

tornaram, particularmente o nosso ativo de edifícios muito valorizado. Apesar desta diferença consideramos em 2015 a  contabil ização da capela 

datada de 1587 e avaliada em 2013 com o va lor de 1 172 500.00€. Há a inda a  considerar a  aquisição (leasing) de um novo veiculo, de equipamento 

informático (12 computadores + 1 servidor).  

Por fim rea lce para aquisição de equipamento para quartos particulares UCCI.  

 Gastos/reversões de depreciação e de amortização: 

Este decréscimo deve-se maioritariamente ao “desreconhecimento” das reintegrações extraordinárias efetuadas ao ativo de edifícios existente em 

1990. 

Podemos a inda realçar em 2015 um recálculo das reintegrações acumuladas com equipamento básico /administrativo/edifícios desde a entrada em 

funcionamento/aquisição dos bens em questão até á data de 31 dezembro de 2014. 

O acréscimo de depreciações com os edifícios entre os anos de 2014 e 2015 deve-se principalmente, ao valor da amortização do ano corrente dos 

edi fícios contabilizados em 1990. 

 

NOTA 5-ACTIVOS INTANGÍVEIS 

 

Durante os períodos findos em 31/12/2014 e em 31/12/2015, o movimento ocorrido na quantia escriturada dos ativos 

intangíveis, bem como nas respetivas depreciações acumuladas, foi o seguinte: 

 

Saldo em 

1/01/2014

Aumentos e 

Reavaliações

Abates e 

Alienações

Correcções e 

Transf.

Saldo em 

31/12/2014

Aumentos e 

Reavaliações

Abates e 

Alienações

Correcções e 

Transf.

Saldo em 

31/12/2015

Terrenos e recursos naturais 1 096 189,79 1 096 189,79 24 939,89 1 071 249,90

Bens Património Hist-cultural 0,00 1 172 500,00 1 172 500,00

Edifícios e outras construções 14 621 800,61 14 621 800,61 3 018 552,68 11 603 247,93

Equipamento básico 1 167 008,86 12 335,24 1 179 344,10 36 966,94 1 216 311,04

Equipamento de transporte 282 295,05 50 691,05 59 651,80  (20 502,94) 293 837,24 14 219,51 13 557,08 294 499,67

Equipamento administrativo 245 529,39 3 537,94 249 067,33 9 536,04 258 603,37

Equipamentos biológicos 0,00 0,00

Activos fixos tangíveis em curso 0,00 0,00

Outros activos fixos tangíveis 25 442,23 1 030,29 26 472,52 3 884,92 30 357,44

17 438 266,00 - 67 594,52 59 651,80 (20 502,94) 17 466 711,59 1 237 107,41 13 557,08 3 043 492,57 15 646 769,35

Saldo em 

1/01/2014
Aumentos 

Abates e 

Alienações

Correcções e 

Transf.

Saldo em 

31/12/2014
Aumentos 

Abates e 

Alienações

Correcções e 

Transf.

Saldo em 

31/12/2015

Terrenos e recursos naturais - -

Bens Património Hist-cultural

Edifícios e outras construções 3 800 583,95 155 626,61 3 956 210,56 228 931,38 727 777,18 3 457 364,76

Equipamento básico 659 907,93 87 769,07 747 677,00 90 041,66 (205 297,94) 1 043 016,60

Equipamento de transporte 199 491,91 23 897,73 59 651,80 (17 604,42) 181 342,26 28 462,10 13 557,08 196 247,28

Equipamento administrativo 138 090,09 14 833,73 152 923,82 15 998,87 (59 346,24) 228 268,93

Equipamentos biológicos - -

Outros activos fixos tangíveis 17 197,23 2 278,18 19 475,41 2 901,96 (4 333,29) 26 710,66

4 815 271,11 284 405,32 59 651,80 (17 604,42) 5 057 629,05 366 335,97 13 557,08 458 799,71 4 951 608,23

Activo Bruto

Depreciações Acumuladas



  
 

 
 

 

 

 

 

 

Acréscimo deve-se á  aquisição de licença antivírus. 

De rea lçar a taxa de amortização anual (33.33%) a  que este equipamento está sujeito. 

 

NOTA 6 - LOCAÇÕES 

 

EM 31/12/2014 e 31/12/2015, A Entidade mantém os seguintes valores em regime de locação financeira, sendo os respetivos passivos relacionados  

com locações distribuídos da seguinte forma: 

Saldo em 

01/01/2014
Aumentos 

Abates e 

Alienações

Correcções e 

Transf.

Saldo em 

31/12/2014
Aumentos 

Abates e 

Alienações

Correcções e 

Transf.

Saldo em 

31/12/2015

Goodwill - -

Projectos de desenvolvimento - -

Programas de computador 12 226,73 1 463,90 10 762,83 10 762,83

Propriedade industrial - -

Outros activos intangíveis - 922,50 922,50

... - -

12 226,73 - - 1 463,90 10 762,83 922,50 - - 11 685,33

´

Saldo em 

01/01/2011
Aumentos 

Abates e 

Alienações

Correcções e 

Transf.

Saldo em 

31/12/2011
Aumentos 

Abates e 

Alienações

Correcções e 

Transf.

Saldo em 

31/12/2012

Projectos de desenvolvimento - -

Programas de computador 9 402,67 1 117,43 10 520,10 242,72 10 762,82

Propriedade industrial - -

Outros activos intangíveis - 307,47 307,47

... - -

9 402,67 1 117,43 - - 10 520,10 550,19 - - 11 070,29

Activo Bruto

Amortizações Acumuladas



  
 

 
 

 

 

 

Há  a  realçar em 2015 a  constituição de um novo leasing referente a  1 viatura de 9 lugares para funcionamento geral da Instituição.  

NOTA 7- CUSTOS DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS 

                                           

Este decréscimo deve-se principalmente ao término de dois empréstimos ao Banco Millennium (, nº 68596471 e 9604262) e á  con tinua amortização 

de capital dos empréstimos do BES (ucci). 

2014 Valor Bruto

Depreciações 

Acumuladas Valor Líquido

Terrenos e recursos naturais -

Edifícios e outras construções -

Equipamento básico 21 271,00 14 464,56 6 806,44

Equipamento de transporte 136 385,72 23 897,73 112 487,99

Equipamento administrativo -

Equipamentos biológicos -

Outros activos fixos tangíveis -

157 656,72 38 362,29 119 294,43

2015 Valor Bruto

Depreciações 

Acumuladas Valor Líquido

Terrenos e recursos naturais -

Edifícios e outras construções -

Equipamento básico 21 271,00 19 286,08 1 984,92

Equipamento de transporte 150 605,23 52 359,83 98 245,40

Equipamento administrativo -

Equipamentos biológicos -

Outros activos fixos tangíveis -

171 876,23 71 645,91 100 230,32

Capital em 

Divida 

31/12/2014

Capital em 

Divida 

31/12/2015

Pagamentos até 1 anos 25 197,81 24 107,71

Pagamentos entre 1 e 5 anos 34 715,30 73 525,38

Pagamentos a mais de 5 anos 49 342,10

109 255,21 97 633,09

Activos em Locação Financeira

Montante 

Capitalizado 

Ano 2014

Montante 

Capitalizado 

Ano 2015

234 361,26 208 693,54

234 361,26 208 693,54

 Custos com Empréstimos



  
 

 
 

 

NOTA 8-INVENTÁRIOS 

Em 31/12/2014 e em 31/12/2015, os  Inventários da Entidade são detalhados conforme o quadro seguinte: 

 

 

Es te pequeno acréscimo não demonstra a real variação acontecida em 2015. Com os  géneros alimentares e medicamentos a diferença não é 

s ignificativa, mas há pela primeira vez inventário de material cl inico(ucci) e um acentuado decréscimo com material de higiene. 

 

NOTA 9 - SUBSÍDIOS DO GOVERNO E APOIOS DO GOVERNO 

Os  registos dos subsídios ocorreram conforme se segue: 

 

Relativamente aos subsídios ao investimento o valor a considerar deve -se exclusivamente á amortização anual dos mesmos. 

Subs ídios á exploração- Este decréscimo em termos globais (1.12%) pouco significativo está balanceado pelo término em março do projeto 

113/CLDS/SET e com o aumento significativo por parte dos valores da ARS relativo ao aumento em julho de 5 camas para a  Unidad e dos paliativos 

(UCCI). 

De referir ainda que o decréscimo com o va lor ISS,IP Unidade Cuidados Continuados, esta diretamente ligado e é inversamente proporcional com os 

pagamentos efetuados pelos utentes na UCCI. 

Inventário em  

01/01/2014
Compras

Reclassificações 

e regularizações

Inventário em 

31/12/2014
Compras

Reclassificações 

e regularizações

Inventário em 

31/12/2015

Matérias primas e consumíveis 14 422,07 797 362,92 81 022,28 35 292,47 826 400,66 82 529,93 36 075,17

Produtos e trabalhos em curso - -

Produtos acabados - -

Mercadorias - -

… - -

14 422,07 797 362,92 81 022,28 35 292,47 826 400,66 82 529,93 36 075,17

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 695 470,24 743 088,03

Variações nos inventários da produção - -

Inventários

Data de 

Inicio

Data de 

fim Valor atribuido 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Subsídios relacionados com activos 3 121 411,76 2 613 952,71 2 550 650,07 63 302,64 63 302,64 - -

S. Social (sistema aut. deteção incêndio)   2 011   2 021 57 618,00 53 008,56 51 856,20 1 152,36 1 152,36

PIDDAC(Edificio Lar Bx. Banheira)   2 000   2 050 2 124 635,65 1 699 708,35 1 657 215,62 42 492,73 42 492,73

CMMoita (Edificio Lar Bx Banheira)   2 000   2 050 124 699,48 99 759,58 97 265,59 2 493,98 2 493,99

CMMoita (Edificio Lar Bx Banheira)   2 000   2 050 60 920,68 54 828,57 53 610,16 1 218,42 1 218,41

Programa modelar Ucci (Edif. UCCI)   2 011   2 061 750 000,00 705 000,00 690 000,00 15 000,00 15 000,00

CLDS (Equip Informático e software)   2 013   2 016 3 537,95 1 647,65 702,50 945,15 945,15

Subsídios  à exploração - - - - - 4 247 854,47 4 200 097,45

ISS .IP ( ac. Coop. lares e creches) 2 112 348,89 2 115 791,85

ISS,IP Unidade Cuidaos continuados 287 310,17 281 186,70

ISS,IP proj. 113 CLDS 152 876,36 52 515,88

Autarquias (carnaval) 50,00 50,00

Autarquias (Sub. Ecolar) 23 441,21 22 565,96

CMMoita (sub inst. Intervenção social) 32 800,00 32 800,00

Junta Freguesia Alhos Vedros (Sub. Eventos 18 Out) 600,00

IEFP 28 509,08 22 056,35

ARSLVT (Unidade Cuidados Cont) 1 575 340,84 1 635 998,05

PSP 8 542,26 -

GNR 3 899,30 -

ADM-Assistência doença militares 22 136,36 37 132,66

Reembolsáveis - - - - - - -

Incentivo 1

Incentivo 2

3 121 411,76 2 613 952,71 2 550 650,07 63 302,64 63 302,64 4 247 854,47 4 200 097,45

Subsídios

Balanço Demonstração de resultados

Capital próprio

Imputação de subsídios para 

investimentos Subsídios à exploração



  
 

 
 

NOTA 10 – GASTOS COM PESSOAL/QUADRO PESSOAL 

 

 

Gastos com o Pessoal – Apesar de em 2015 ter havido um acerto salarial do ordenado mínimo em 20 euros, esse acréscimo não é evidenciado, 

devido ao elevado custo que a Instituição teve em 2014 com os  valores de retroativos. 

De salientar ainda que houve um acréscimo relativo às horas extraordinárias pela reposição em 01 Janeiro de 2015, dos valores % nos pagamentos 

do trabalho suplementar e feriados. 

 

Número de colaboradores – Es te acréscimo está maioritariamente relacionado com a  passagem de avençados e gratificados para o quadro de 

pessoal. 

Obs . – Es te quadro foi baseado no mês de dezembro de 2015 com o total de numero de colaboradores ao serviço da Instituição.  

 

2014 2015

Remunerações dos Órgãos Sociais 352,79

Remunerações  do pessoal 3 699 456,37 3 609 980,53

Encargos sobre Remunerações 745 346,24 760 101,63

Seguro Ac. Trab. e Doenças Profi. 28 372,51 26 612,11

Estimativa para participação nos lucros

Outros gastos com Pessoal 17 290,75 53 527,50

4 490 818,66 4 450 221,77

Categorias 2014 2015

Admnistrativos 20 20 0

Directoras 9 8 -1

Encarregadas 5 5 0

Educadoras 13 13 0

Animadores 2 1 -1

Aux. Educação 25 25 0

Aj. Ação Educat. 9 9 0

Aj. Lar C/dia 71 73 2

Aj. Ap. Domiciliário 41 38 -3

Ajud. Ocupação 1 1 0

Cozinheiras 8 8 0

Aj. Cozinheira 25 28 3

Emp. Refeitório 11 13 2

Costureiras 2 2 0

Engomadora 1 2 1

Op. Lavandaria 13 14 1

Motoristas 5 5 0

T. Serviços Gerais 31 35 4

Polivalente 5 5 0

Guardas Nocturnos 7 10 3

Ajudante enfermaria 3 4 1

Psicóloga 2 2 0

Técnico reabilitação 1 1 0

Aux. Acção médica 44 42 -2

Enfermeiros 21 23 2

técnico superior administrativo 1 0 -1

Sociologo 1 1 0

Operador computador 1 0 -1

Fisioterapeutas 0 4 4

Tec. Diag.e Terapêutica (lic) I 0 1 1

Estagiários 6 3 -3

384 396 12

Gastos com o Pessoal

Número Médio de Colaboradores



  
 

 
 

Nota: O va lor referente ao ano 2014 com remunerações dos Órgãos Sociais, está diretamente relacionado com despesas d e representação dos 

mesmos. Estas despesas em 2015 foram contabilizadas na conta 62 já  que tivemos em consideração, que os Órgãos Sociais da Inst ituição não são 

remunerados. 

 

NOTA 11- OUTRAS INFORMAÇÕES 

 

 NOTA 11.1-   FORNECIMENTO E SERVIÇOS EXTERNOS 

 

Serviços especializados – Nos trabalhos especializados os custos afetos á UCCI baixaram devido á  saída da empresa Medical (Serviços de saúde), e á  

passagem de serviços prestados para a contratação direta de pessoal especializado. 

A nível  de conservação e reparação este acréscimo está maioritariamente justificado com o investimento feito com obras nos Wc dos quartos e 

centro de dia do estabelecimento Lar Pedro Rodrigues Costa, com obras de reparação das tubagens e acessórios da ca ldeira no L ar São José Operário 

e por fim, com a reparação do telhado do estabelecimento Lar Abrigo do Tejo. 

Outros  – decréscimo deve-se maioritariamente á passagem dos gratificados para o quadro de pessoal. 

Energia e Fluídos – Apesar do consumo com a  eletricidade ter subido (acréscimo deve-se ao aumento em 2015 de 3.3%), houve um decréscimo em 

todos  os outros. 

Fornecimentos e serviços externos 2014 2015

 (1)  (2)

Subcontratos

Serviços especializados 559.165,77 529.432,66

Trabalhos especializados 159.793,83 111.240,10

Publicidade e propaganda 573,49 1.231,11

Vigilância e segurança

Honorários 241.107,63 244.442,54

Comissões

Conservação e reparação 112.290,16 137.235,96

Outros 45.400,66 35.282,95

Materiais 57.857,38 51.786,86

Ferramentas e utensílios desgaste rápido 10.101,99 6.997,55

Livros e documentação técnica 49,26 331,43

Material de escritório 20.363,39 20.604,52

Artigos para oferta 1.707,92 1.688,40

Outros 25.634,82 22.164,96

Energia e fluídos 356.737,29 346.440,97

Electricidade 201.296,01 206.423,47

Combustíveis 37.797,88 30.676,62

Água 25.127,36 23.232,89

Outros 92.516,04 86.107,99

Deslocações estadas e transportes 4.678,21 4.041,69

deslocações e estadas 3.222,82 3.660,68

transportes de pessoal 615,00 50,00

transporte de mercadorias 28,29 20,01

Outros 812,10 311,00

Serviços diversos 347.505,16 343.604,80

Rendas e alugueres 8.542,43 16.808,53

Comunicação 34.247,58 35.164,39

Seguros 16.204,12 13.756,15

Royalties

Contencioso e notariado 153,97 247,80

despesas de representação 58,00

Limpeza, higiene e conforto 137.226,95 143.564,39

Outros serviços 151.130,11 134.005,54

1.325.943,81 1.275.306,98



  
 

 
 

Rendas e Alugueres – Acréscimo está associado a  um novo aluguer (leasing operacional) de fotocopiadoras para a Instituição.  

Seguros – Decréscimo está relacionado com a  mudança de companhia de seguros em 2015. 

Limpeza, higiene e conforto- Este acréscimo deve-se principalmente ao aumento em cerca de 4% com o serviço de limpeza as instalações UCCI 

devido ao reajuste dos va lores hora /custos salariais com as trabalhadoras da firma, por força da atualização do salário mínimo. 

Outros  serviços – decréscimo deve-se ao reporte de 50% do valor do Iva com os custos dos serviços de a limentação para pedido de reembolso ao 

Estado (Decreto-Lei 20/90, de 13 de Janeiro por força do artigo 179.º, n.º2 da  Lei n.º 64-B/2011) em vigor desde 2012 até á  presente data. 

NOTA 11.2-OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS 

 

Outros  Rendimentos e Ganhos -Este decréscimo está principalmente relacionado com a baixa dos va lores recebidos em donativos, tal  decréscimo 

não é mais acentuado porque em contrapartida houve um acréscimo nos proveitos com indeminizações por falta de aviso prévio be m como uma 

subida nos proveitos com outros rendimentos suplementares. 

NOTA 11.3-OUTROS GASTOS E PERDAS 

 

Outros rendimentos e ganhos 2014 2015

(1) (2)

Rendimentos suplementares 9 497,65 17 526,88

descontos pronto pagamento obtidos

Recuperação de divídas a receber

Ganhos em inventários

Rendimentos e ganhos nos restantes activos financeiros

Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros 5 342,90 6 292,16

Outros 245 524,66 219 040,36

Correções relativas a períodos anteriores

Excesso de estimativa para impostos

Imputação de subsídios para investimentos 63 302,65 63 302,65

Ganhos em outros instrumentos financeiros

Restituição de impostos

diferenças de câmbio favoráveis

Outros não especificados 182 222,01 155 737,71

Juros e outros rendimentos similares 2014 2015

Juros obtidos 13,26 3,26

De depósitos 13,26 3,26

De outras aplicações de meios financeiros líquidos

de financiamentos concedidos a associadas e empreendimentos conjuntos

de financiamento concedidos a subsidiárias

De outros financiamentos obtidos

Dividendos obtidos

Outros rendimentos similares

260 378,47 242 862,66

Outros gastos e perdas 2014 2015

(1)  (2)

Impostos 18.379,30 15.696,83

Descontos de pronto pagamento concedidos

Dividas incobráveis

Perdas em inventários

Gastos e perdas nos restantes investimentos financeiros

Gastos e perdas em investimentos não financeiros

Outros 17.827,52 19.787,90

Correções relativas a períodos anteriores

Donativos

Quotizações 2.910,00 5.950,00

Ofertas e amostras de inventários

Insuficiência da estimativa para impostos

Perdas em instrumentos financeiros

Diferenças de câmbio desfavoráveis

Outros não especificados 14.917,52 13.837,90

Gastos e perdas Financiamento 2014 2015

Juros suportados 240.606,28 214.849,99

Outros juros 6.356,48 5.613,99

Diferenças de câmbio desfavoráveis

Outras

Outros gastos e perdas de financiamento

Outros

283.169,58 255.948,71



  
 

 
 

Juros  e gastos similares suportados – Es te decréscimo, deve-se principalmente ao término de dois empréstimos do banco Millennium e à 

renegociação do spread dos dois empréstimos da UCCI ao Novo Banco. 

Nota  11.4 - Empréstimos e descobertos Bancários 

 

Empréstimos – Há  um decréscimo devido ao término de dois empréstimos do Mi llennium. 

11.5 - Fornecedores 

 

Fornecedores – em relação ás dívidas com fornecedores c/corrente houve um acréscimo acentuado na ordem dos 130 000.00€ com maior incidência 

nos  fornecedores de produtos e  serviços alimentares e com fornecedores de produtos de higiene e limpeza. 

2014 2015

Não Correntes

Empréstimos Bancários 4 149 841,75 4 057 969,00

Contas Correntes Caucionadas 100 000,00

Descobertos Bancários -

Papel comercial

4 249 841,75 4 057 969,00

Correntes

Empréstimos Bancários 228 857,90 176 896,44

Contas Correntes Caucionadas 19 936,73

Descobertos Bancários

Livranças

Contas Correntes Caucionadas

Factoring

Papel comercial

228 857,90 196 833,17

4 478 699,65 4 254 802,17

 
Total

Menos de 1 

ano

Entre 1 e 5 

anos

Mais de 5 

anos

Empréstimos Bancários 4 154 802,65 176 896,44 667 276,06 3 310 630,15

Descobertos Bancários - -

Livranças - -

Contas Correntes Caucionadas 100 000,00 19 936,73 80 063,27

Factoring - -

Papel comercial - -

4 254 803,00 196 833,00 747 339,00 3 310 630,00

Empréstimos e Descobertos Bancários

Prazo de Reembolso dos Empréstimos 

2014 2015

Fornecedores, Conta Corrente 832 471,46 963 171,67

Fornecedores, títulos a pagar

Fornecedores, facturas em rec. e conf.
Fornecedores de Invesimentos 33 527,65 21 564,34

865 999,00 984 736,00

Fornecedores



  
 

 
 

11.6 – Es tado e Outros Entes Públicos 

 

Estado e outros entes Públicos –Estado e outros entes públicos - acentuado decréscimo deve-se ao fato de em 2014 ter-se pago cerca de 135 000 € 

em retroativos aos trabalhadores com as respetivas implicações nas contribuições ao estado e que se encontravam em divida em 31-12-2014. 

12- Fundos Patrimoniais 

 

 

 

12.1- Va lores da conta 5 a  31-12-2014 e a  01-00-2015 (abertura)       

2014 2015

Finanças 73 161,24 29 568,64

Segurança Social 180 807,98 138 133,55

253 969,22 166 637,07

2014 2015

Saldos Devedores

IRC – A Recuperar

IRC – Pagamento por Conta

Retenção imposto s/ rend. 

IVA  - A Recuperar 1 850,71 37 681,78

Restantes Impostos

Contribuição p/ Seg. Social

1 851,00 37 682,00

Saldos Credores

Corrente

IRC - A Pagar

Retenção imposto s/ rend. 73 161,24 29 538,64

Retenção imposto s/ rend. - prestacional

IVA - A Pagar 785,59 1 289,47

Restantes Impostos

Contribuição p/ Seg. Social 180 807,98 138 133,55

Contribuição p/ Seg.Social - prestacional

254 755,00 168 962,00

Não corrente

Contribuição p/ Seg.Social - prestacional

252 904,00 131 280,00

Estado e Outros Entes Públicos

DEMONSTRAÇÕES DE FUNDOS PATRIMONIAIS DE 2015

(Montantes expressos em Euros)

Notas Fundos
Resultados 

transitados

Excedentes de 

revalorização

Outras 

variações 

nos fundos 

Patrimoniais

Resultado 

líquido do 

período

Total

Total dos 

fundos 

Patrimoniais

31 DE DEZEMBRO DE 2014 12,1 (291.245,09) (819.397,32) 3.485.444,05 4.612.707,19 38.011,50 7.025.520,33 7.025.520,33

INICIO PERIODO 2015 12,2 (291.245,09) (781.385,82) 3.485.444,05 4.612.707,19 7.025.520,33 7.025.520,33

ALTERAÇÕES NO PERÍODO

Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais 12,3 4.182.134,91 (2.090.389,45) (3.485.444,05) (63.302,65) (1.457.001,24) (1.457.001,24)

4.182.134,91 (2.090.389,45) (3.485.444,05) (63.302,65) - (1.457.001,24) (1.457.001,24)

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (123.558,68) (123.558,68) (123.558,68)

OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO

31 DE DEZEMBRO DE 2015 12,4 3.890.889,82 (2.995.333,95) - 4.549.404,54 5.444.960,41 5.444.960,41

Rubricas



  
 

 
 

12.2-Jan 2015- passagem resultado liquido do exercício de 2014 (positivo de 38 11,50€) para resultados transitados  

12.3-Mês 13-2015 (regularizações)-efetuou-se movimentos de correção, a lançamentos ocorridos em 1990 nas contas de Fundo social 

e Excedentes de revalorização: esta correção com base em relatório elaborado por ROC/TOC e contabilidade tem como principais 

objetivos, conseguir uma maior veracidade do valor do ativo da Instituição e "transformar" o fundo social em positivo   

                

FUNDOS -  alterações refere-se a 3 movimentos:          

  

1ª"desreconhecimento" das reintegrações extraordinárias efetuadas ao ativo existente em 1990 por contrapartida da conta 51 ver 

L122/90 (mov. crédito de 3 056 882,91€)           

            

2ª "desreconhecimento" dos movimentos efetuados na conta 51 em 1993 e 1994, por inexistência de prova documental dos mesmos 

(movimento a débito de 47 248€)            

           

3º contabilização em 2015 da capela (imóvel datado de 1587 e avaliado em 2013) por crédito da conta  51; ver decreto lei nº36-

A/2011 de 9 março que reporta "conta 51 Fundos -esta conta inclui o fundo (dotação)      

               

  

inicial e os excedentes destinados a aumentar o mesmo. Esta conta é creditada por contrapartida de: dinheiro e depósitos, ben s tais 

como Imóveis, coleções e obras de arte, ativos intangíveis. Esta conta movimenta -se a débito     

                

se ocorrer a extinção do ESNL".   (mov credito de 1 172 500€)      

              

RESULTADOS TRANSITADOS- alterações na conta incidiram em múltiplos aspetos:      

               

  

1º retificação do excedente com estimativa de sub férias e férias para 2015; conta 56902 (movs crédito de 18 586,65€)   

               

  

2º contabilização do valor de amortizações referente a anos anteriores com equipamento Básico/ferr/administrativo/outros (valor 

equipamento encontra-se contabilidade e não nos mapas amortizações), conta 56903 (movs debito de    

               

  190 010,38 € ) 

3º passagem para conta 56 de valores pouco relevantes com obras de diversos edifícios á data de 2015 (valores nunca deveriam ter 

sido lançados à conta 4 mas sim á 6) conta 56903 (movs debito de        

          61 148,90 € )    

4ª"desreconhecimento" das reintegrações extraordinárias efetuadas ao ativo existente em 1990 ver l  122/90 (correção dos valores da 

conta 51 com Equip Básico/Administrativo/Transporte/terrenos; devido à impossibilidade     



  
 

 
 

               

   

 de se poder identificar de uma forma precisa estes bens nos mapas reintegração, havendo assim a possibilidade de o s 

mesmos e suas correspondentes amortizações já terem sido alienadas ou corrigidas em contrapartida da   

               

      

conta de resultados transitados) pelo que não existe qualquer correção na 438, mas sim na conta 56905 (saldo debito de 

153 879,15€)              

         

5ª recalculo das reintegrações acumuladas com básico /Administrativo/edifícios (desde a entrada em funcionamento 

bens em questão 1990 até á data da 31-12-2014) conta 56905 (mov débito de      

            2 308 686,07 € ) 

   

6ª “desreconhecimento” do valor de reavaliação de equip básico/administrativo/transporte efetuado em 1990 ver l 

124/90 (           saldo crédito de  

 128 939,26 € )         

7ª “desreconhecimento” de movimentos efetuados na conta 51 em 1993 e 1994 pelo motivo de fa lta documentação que 

afira legitimidade a estes documentos (mov crédito de 47 248€)        

                

8ª “desreconhecimento” de movimentos efetuados na conta 58 em 1993 e 2010 pelo motivo de falta documentação que 

afira legitimidade a estes documentos (mov crédito de 428 561,14€)       

                

EXCEDENTES DE REVALORIZAÇÃO- movimentação da conta baseia-se no “desreconhecimento” de reavaliações efetuadas: 

               

        

1ª “desreconhecimento” (já que não careceu de qualquer suporte válido) do valor de reavaliação do ativo da instituição 

efetuado em 1990 ver l 124/90 (mov débito de 3 056 882,91€)         

               

     2ª “desreconhecimento” de movimentos efetuados na conta 58 em 1993 e 2010 

pelo motivo de falta documentação que afira legitimidade a estes documentos (mov débito de 428 561,14€)   

               

      

OUTRAS VARIAÇÕES FUNDO PATRIMONIAIS- movimentação da conta deve-se ao valor de amortização dos sub. 

Investimento existentes (mov debito de 63 302,65€)          

              



  
 

 
 

12.4- Valores da conta 5 a 31-12-2015 (obs: saldo de resultado transitados já reflete (contem) o resultado liquido 

exercício 2015- movimento só em feito na contabilidade em jan 2016)       

              

 

13- Clientes/Utentes 

 

 

Em relação aos cl ientes/utentes de cobrança duvidosa, verifica-se um acréscimo em cerca de 47.000€ 

13.1- Adiantamento de clientes- em 2014 o va lor considerado foi de 139.647.36€ e em 2015 é de 142.991.03€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 2014 2015

Clientes/Utentes Correntes 198.173,50 189.253,32

Clientes/Utentes de Cobranças Duvidosas 14.861,43 62.094,78

- 213.034,93 251.348,10

Clientes/Utentes

Imparidade Valor Corrente
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Ano das contas:      2015

Instituição:               20010175203 - Santa Casa da Misericórdia de Alhos Vedros

Equipamento:         1 - Sede

Resposta Social / Actividade: Projecto n.º 3 -M1- ISS - SET - "Entre Nós"

Inicio RS/Actividade no ano: Não Encerrou RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo:      Sem Acordo

Nº Médio de Utentes: 47 Nº Médio de Funcionários: 3

A. Mapa de Valências Actividades Por Naturezas

2015 2014

Vendas e serviços prestados

Subsídios, doações e legados à exploração 22 565,96 23 441,21

ISS, IP - Centros Distritais

Outros 22 565,96 23 441,21

Variação nos inventários da produção

Trabalhos para a própria entidade 

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas (382,94) (62,82)

Fornecimentos e serviços externos (3 743,61) (2 577,94)

Gastos com o pessoal (29 468,14) (25 171,25)

Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)

Provisões (aumentos/reduções)

 Outras Imparidade  (perdas/reversões)

Aumentos/reduções de justo valor

Outros rendimentos e ganhos

Outros gastos e perdas

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos (11 028,73) (4 370,80)

Gastos/reversões de depreciação e de amortização (315,39) (1 053,56)

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)   (11 344,12) (5 424,36)

Juros e rendimentos similares obtidos

Juros e gastos similares suportados

(11 344,12) (5 424,36)

Imposto sobre o rendimento do período

(11 344,12) (5 424,36)

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS
PERÍODOS

Resultado antes de impostos

Resultado líquido do período



  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ano das contas:      2015

Instituição:               20010175203 - Santa Casa da Misericórdia de Alhos Vedros

Equipamento:         1 - Sede

Resposta Social / Actividade: 113/CLDS/SET

Inicio RS/Actividade no ano: Não Encerrou RS/Actividade no ano: Sim

Nº Meses: 3

Tipo de Acordo:      Sem Acordo

Nº Médio de Utentes: Nº Médio de Funcionários: 2

A. Mapa de Valências Actividades Por Naturezas

2015 2014

Vendas e serviços prestados

Subsídios, doações e legados à exploração 52 515,88 152 876,36

ISS, IP - Centros Distritais 52 515,88 152 876,36

Outros

Variação nos inventários da produção

Trabalhos para a própria entidade 

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

Fornecimentos e serviços externos (5 196,06) (14 795,09)

Gastos com o pessoal (36 730,23) (137 253,26)

Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)

Provisões (aumentos/reduções)

 Outras Imparidade  (perdas/reversões)

Aumentos/reduções de justo valor

Outros rendimentos e ganhos 945,15 945,15

Outros gastos e perdas (207,00) (828,00)

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 11 327,74 945,16

Gastos/reversões de depreciação e de amortização (945,15)

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)   11 327,74 0,01

Juros e rendimentos similares obtidos

Juros e gastos similares suportados

11 327,74 0,01

Imposto sobre o rendimento do período

11 327,74 0,01

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS
PERÍODOS

Resultado antes de impostos

Resultado líquido do período



  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ano das contas:      2015

Instituição:               20010175203 - Santa Casa da Misericórdia de Alhos Vedros

Equipamento:         2002 - Lar Pedro Rodrigues Costa

Resposta Social / Actividade: 2107 - Estrutura Residencial para pessoas Idosas

Inicio RS/Actividade no ano: Não Encerrou RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo:      Típico

Nº Médio de Utentes: 57 Nº Médio de Funcionários: 28

A. Mapa de Valências Actividades Por Naturezas

2015 2014

Vendas e serviços prestados 426 940,02 433 344,59

Subsídios, doações e legados à exploração 268 889,13 257 645,74

ISS, IP - Centros Distritais 265 983,65 254 986,19

Outros 2 905,48 2 659,55

Variação nos inventários da produção

Trabalhos para a própria entidade 

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas (115 436,38) (109 083,56)

Fornecimentos e serviços externos (95 283,98) (83 284,68)

Gastos com o pessoal (343 176,11) (328 707,21)

Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)

Provisões (aumentos/reduções)

 Outras Imparidade  (perdas/reversões)

Aumentos/reduções de justo valor

Outros rendimentos e ganhos 26 302,23 26 086,79

Outros gastos e perdas (3 405,86) (7 373,94)

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 164 829,05 188 627,73

Gastos/reversões de depreciação e de amortização (20 982,11) (5 553,23)

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)   143 846,94 183 074,50

Juros e rendimentos similares obtidos 0,25 0,99

Juros e gastos similares suportados (1 239,09) (505,67)

142 608,10 182 569,82

Imposto sobre o rendimento do período

142 608,10 182 569,82

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS
PERÍODOS

Resultado antes de impostos

Resultado líquido do período



  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ano das contas:      2015

Instituição:               20010175203 - Santa Casa da Misericórdia de Alhos Vedros

Equipamento:         2002 - Lar Pedro Rodrigues Costa

Resposta Social / Actividade: 2103 - Centro de Dia

Inicio RS/Actividade no ano: Não Encerrou RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo:      Típico

Nº Médio de Utentes: 25 Nº Médio de Funcionários: 11

A. Mapa de Valências Actividades Por Naturezas

2015 2014

Vendas e serviços prestados 77 942,14 86 980,86

Subsídios, doações e legados à exploração 38 647,76 39 461,51

ISS, IP - Centros Distritais 37 373,43 38 069,15

Outros 1 274,33 1 392,36

Variação nos inventários da produção

Trabalhos para a própria entidade 

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas (21 364,15) (20 576,47)

Fornecimentos e serviços externos (34 589,58) (27 411,27)

Gastos com o pessoal (162 038,27) (154 946,88)

Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)

Provisões (aumentos/reduções)

 Outras Imparidade  (perdas/reversões)

Aumentos/reduções de justo valor

Outros rendimentos e ganhos 3 134,30 5 750,40

Outros gastos e perdas (846,71) (499,97)

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos (99 114,51) (71 241,82)

Gastos/reversões de depreciação e de amortização (4 701,11) (1 131,53)

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)   (103 815,62) (72 373,35)

Juros e rendimentos similares obtidos 0,11 0,52

Juros e gastos similares suportados (371,22) (264,73)

(104 186,73) (72 637,56)

Imposto sobre o rendimento do período

(104 186,73) (72 637,56)

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS
PERÍODOS

Resultado antes de impostos

Resultado líquido do período



  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ano das contas:      2015

Instituição:               20010175203 - Santa Casa da Misericórdia de Alhos Vedros

Equipamento:         2002 - Lar Pedro Rodrigues Costa

Resposta Social / Actividade: 2101 - Serviço de Apoio Domiciliário

Inicio RS/Actividade no ano: Não Encerrou RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo:      Típico

Nº Médio de Utentes: 43 Nº Médio de Funcionários: 23

A. Mapa de Valências Actividades Por Naturezas

2015 2014

Vendas e serviços prestados 83 867,47 114 050,95

Subsídios, doações e legados à exploração 143 151,86 148 717,35

ISS, IP - Centros Distritais 140 960,01 146 085,16

Outros 2 191,85 2 632,19

Variação nos inventários da produção

Trabalhos para a própria entidade 

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas (13 461,49) (13 759,85)

Fornecimentos e serviços externos (21 490,93) (25 365,75)

Gastos com o pessoal (240 280,29) (254 497,31)

Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)

Provisões (aumentos/reduções)

 Outras Imparidade  (perdas/reversões)

Aumentos/reduções de justo valor

Outros rendimentos e ganhos 6 300,55 10 393,91

Outros gastos e perdas (1 209,80) (1 596,80)

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos (43 122,63) (22 057,50)

Gastos/reversões de depreciação e de amortização (10 587,27) (4 972,42)

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)   (53 709,90) (27 029,92)

Juros e rendimentos similares obtidos 0,19 0,98

Juros e gastos similares suportados (719,56) (1 664,36)

(54 429,27) (28 693,30)

Imposto sobre o rendimento do período

(54 429,27) (28 693,30)

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS
PERÍODOS

Resultado antes de impostos

Resultado líquido do período



  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ano das contas:      2015

Instituição:               20010175203 - Santa Casa da Misericórdia de Alhos Vedros

Equipamento:         2005 - Lar Abrigo do Tejo

Resposta Social / Actividade: 2107 - Estrutura Residencial para pessoas Idosas

Inicio RS/Actividade no ano: Não Encerrou RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo:      Típico

Nº Médio de Utentes: 59 Nº Médio de Funcionários: 27

A. Mapa de Valências Actividades Por Naturezas

2015 2014

Vendas e serviços prestados 462 068,07 468 334,83

Subsídios, doações e legados à exploração 271 726,11 265 707,91

ISS, IP - Centros Distritais 264 308,85 255 818,39

Outros 7 417,26 9 889,52

Variação nos inventários da produção

Trabalhos para a própria entidade 

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas (126 799,38) (122 421,56)

Fornecimentos e serviços externos (92 661,40) (102 075,44)

Gastos com o pessoal (352 536,59) (351 122,70)

Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)

Provisões (aumentos/reduções)

 Outras Imparidade  (perdas/reversões)

Aumentos/reduções de justo valor

Outros rendimentos e ganhos 27 631,65 24 978,54

Outros gastos e perdas (7 478,34) (4 069,81)

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 181 950,12 179 331,77

Gastos/reversões de depreciação e de amortização (21 399,96) (9 935,13)

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)   160 550,16 169 396,64

Juros e rendimentos similares obtidos 0,26 1,03

Juros e gastos similares suportados (1 313,81) (663,85)

159 236,61 168 733,82

Imposto sobre o rendimento do período

159 236,61 168 733,82

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS
PERÍODOS

Resultado antes de impostos

Resultado líquido do período



  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ano das contas:      2015

Instituição:               20010175203 - Santa Casa da Misericórdia de Alhos Vedros

Equipamento:         2005 - Lar Abrigo do Tejo

Resposta Social / Actividade: 2103 - Centro de Dia

Inicio RS/Actividade no ano: Não Encerrou RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo:      Típico

Nº Médio de Utentes: 26 Nº Médio de Funcionários: 8

A. Mapa de Valências Actividades Por Naturezas

2015 2014

Vendas e serviços prestados 83 159,29 83 773,01

Subsídios, doações e legados à exploração 35 976,62 36 931,16

ISS, IP - Centros Distritais 32 080,21 32 328,15

Outros 3 896,41 4 603,01

Variação nos inventários da produção

Trabalhos para a própria entidade 

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas (23 431,62) (22 737,41)

Fornecimentos e serviços externos (26 179,85) (24 521,79)

Gastos com o pessoal (136 173,05) (134 738,05)

Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)

Provisões (aumentos/reduções)

 Outras Imparidade  (perdas/reversões)

Aumentos/reduções de justo valor

Outros rendimentos e ganhos 3 091,88 4 625,42

Outros gastos e perdas (817,45) (307,51)

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos (64 374,18) (56 975,17)

Gastos/reversões de depreciação e de amortização (4 816,70) (1 886,55)

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)   (69 190,88) (58 861,72)

Juros e rendimentos similares obtidos 0,12 0,45

Juros e gastos similares suportados (391,11) (252,48)

(69 581,87) (59 113,75)

Imposto sobre o rendimento do período

(69 581,87) (59 113,75)

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS
PERÍODOS

Resultado antes de impostos

Resultado líquido do período



  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ano das contas:      2015

Instituição:               20010175203 - Santa Casa da Misericórdia de Alhos Vedros

Equipamento:         2005 - Lar Abrigo do Tejo

Resposta Social / Actividade: 2101 - Serviço de Apoio Domiciliário

Inicio RS/Actividade no ano: Não Encerrou RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo:      Típico

Nº Médio de Utentes: 45 Nº Médio de Funcionários: 25

A. Mapa de Valências Actividades Por Naturezas

2015 2014

Vendas e serviços prestados 87 219,02 99 767,39

Subsídios, doações e legados à exploração 149 165,21 154 307,85

ISS, IP - Centros Distritais 145 144,46 146 205,84

Outros 4 020,75 8 102,01

Variação nos inventários da produção

Trabalhos para a própria entidade 

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas (14 705,28) (14 864,95)

Fornecimentos e serviços externos (27 423,83) (29 891,22)

Gastos com o pessoal (246 818,45) (243 815,26)

Ajustamentos de inventários (perdas/reversões) -

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) -

Provisões (aumentos/reduções) -

 Outras Imparidade  (perdas/reversões) -

Aumentos/reduções de justo valor -

Outros rendimentos e ganhos 5 639,34 8 947,35

Outros gastos e perdas (1 208,35) (1 191,55)

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos (48 132,34) (26 740,39)

Gastos/reversões de depreciação e de amortização (8 716,12) (4 034,58)

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)   (56 848,46) (30 774,97)

Juros e rendimentos similares obtidos 0,20 0,89

Juros e gastos similares suportados (672,63) (1 246,73)

(57 520,89) (32 020,81)

Imposto sobre o rendimento do período -

(57 520,89) (32 020,81)

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS
PERÍODOS

Resultado antes de impostos

Resultado líquido do período



  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ano das contas:      2015

Instituição:               20010175203 - Santa Casa da Misericórdia de Alhos Vedros

Equipamento:         2004 - São José Operáro

Resposta Social / Actividade: 2107 - Estrutura Residencial para pessoas Idosas

Inicio RS/Actividade no ano: Não Encerrou RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo:      Típico

Nº Médio de Utentes: 60 Nº Médio de Funcionários: 31

A. Mapa de Valências Actividades Por Naturezas

2015 2014

Vendas e serviços prestados 436 656,76 452 055,35

Subsídios, doações e legados à exploração 455 960,30 449 512,39

ISS, IP - Centros Distritais 447 301,72 445 465,98

Outros 8 658,58 4 046,41

Variação nos inventários da produção

Trabalhos para a própria entidade 

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas (112 911,86) (107 951,60)

Fornecimentos e serviços externos (128 812,65) (128 874,12)

Gastos com o pessoal (461 357,78) (436 601,72)

Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)

Provisões (aumentos/reduções)

 Outras Imparidade  (perdas/reversões)

Aumentos/reduções de justo valor

Outros rendimentos e ganhos 73 502,99 74 965,95

Outros gastos e perdas (2 495,08) (2 358,62)

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 260 542,68 300 747,63

Gastos/reversões de depreciação e de amortização (52 969,99) (49 177,41)

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)   207 572,69 251 570,22

Juros e rendimentos similares obtidos 0,27 1,06

Juros e gastos similares suportados (4 024,61) (9 202,57)

203 548,35 242 368,71

Imposto sobre o rendimento do período

203 548,35 242 368,71

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS
PERÍODOS

Resultado antes de impostos

Resultado líquido do período



  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ano das contas:      2015

Instituição:               20010175203 - Santa Casa da Misericórdia de Alhos Vedros

Equipamento:         2004 - São José Operáro

Resposta Social / Actividade: 2103 - Centro de Dia

Inicio RS/Actividade no ano: Não Encerrou RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo:      Típico

Nº Médio de Utentes: 19 Nº Médio de Funcionários: 11

A. Mapa de Valências Actividades Por Naturezas

2015 2014

Vendas e serviços prestados 60 179,78 60 099,91

Subsídios, doações e legados à exploração 25 401,33 26 444,51

ISS, IP - Centros Distritais 22 566,09 25 113,95

Outros 2 835,24 1 330,56

Variação nos inventários da produção

Trabalhos para a própria entidade 

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas (20 647,58) (19 831,55)

Fornecimentos e serviços externos (26 169,91) (25 484,64)

Gastos com o pessoal (113 469,01) (117 432,56)

Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)

Provisões (aumentos/reduções)

 Outras Imparidade  (perdas/reversões)

Aumentos/reduções de justo valor

Outros rendimentos e ganhos 8 916,92 10 394,11

Outros gastos e perdas (497,36) (257,38)

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos (66 285,83) (66 067,60)

Gastos/reversões de depreciação e de amortização (10 028,56) (8 879,06)

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)   (76 314,39) (74 946,66)

Juros e rendimentos similares obtidos 0,08 0,35

Juros e gastos similares suportados (805,29) (1 766,17)

(77 119,60) (76 712,48)

Imposto sobre o rendimento do período -

(77 119,60) (76 712,48)

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS
PERÍODOS

Resultado antes de impostos

Resultado líquido do período



  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ano das contas:      2015

Instituição:               20010175203 - Santa Casa da Misericórdia de Alhos Vedros

Equipamento:         2004 - São José Operáro

Resposta Social / Actividade: 2101 - Serviço de Apoio Domiciliário

Inicio RS/Actividade no ano: Não Encerrou RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo:      Típico

Nº Médio de Utentes: 18 Nº Médio de Funcionários: 12

A. Mapa de Valências Actividades Por Naturezas

2015 2014

Vendas e serviços prestados 35 462,07 47 667,35

Subsídios, doações e legados à exploração 59 350,88 60 174,17

ISS, IP - Centros Distritais 57 491,59 58 675,44

Outros 1 859,29 1 498,73

Variação nos inventários da produção

Trabalhos para a própria entidade 

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas (12 108,39) (11 948,64)

Fornecimentos e serviços externos (16 328,01) (18 773,04)

Gastos com o pessoal (112 788,92) (121 491,42)

Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)

Provisões (aumentos/reduções)

 Outras Imparidade  (perdas/reversões)

Aumentos/reduções de justo valor

Outros rendimentos e ganhos 6 563,64 8 640,38

Outros gastos e perdas (377,42) (184,47)

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos (40 226,15) (35 915,67)

Gastos/reversões de depreciação e de amortização (6 182,84) (5 154,49)

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)   (46 408,99) (41 070,16)

Juros e rendimentos similares obtidos 0,08 0,41

Juros e gastos similares suportados (532,15) (1 135,01)

(46 941,06) (42 204,76)

Imposto sobre o rendimento do período

(46 941,06) (42 204,76)

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS
PERÍODOS

Resultado antes de impostos

Resultado líquido do período



  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ano das contas:      2015

Instituição:               20010175203 - Santa Casa da Misericórdia de Alhos Vedros

Equipamento:         2001 - Creche Jardim Infância e Catl "O Charlot"

Resposta Social / Actividade: 1103 - Creche

Inicio RS/Actividade no ano: Não Encerrou RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo:      Típico

Nº Médio de Utentes: 54 Nº Médio de Funcionários: 15

A. Mapa de Valências Actividades Por Naturezas

2015 2014

Vendas e serviços prestados 90 905,92 86 942,41

Subsídios, doações e legados à exploração 153 795,92 155 817,91

ISS, IP - Centros Distritais 151 143,06 153 416,79

Outros 2 652,86 2 401,12

Variação nos inventários da produção

Trabalhos para a própria entidade 

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas (12 863,97) (12 430,22)

Fornecimentos e serviços externos (24 671,01) (24 528,53)

Gastos com o pessoal (255 531,57) (264 006,21)

Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)

Provisões (aumentos/reduções)

 Outras Imparidade  (perdas/reversões)

Aumentos/reduções de justo valor

Outros rendimentos e ganhos 5 948,88 8 772,10

Outros gastos e perdas (2 820,21) (2 037,59)

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos (45 236,04) (51 470,13)

Gastos/reversões de depreciação e de amortização (10 370,18) (6 197,16)

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)   (55 606,22) (57 667,29)

Juros e rendimentos similares obtidos 0,23 0,88

Juros e gastos similares suportados (1 788,81) (1 399,02)

(57 394,80) (59 065,43)

Imposto sobre o rendimento do período

(57 394,80) (59 065,43)

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS
PERÍODOS

Resultado antes de impostos

Resultado líquido do período



  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ano das contas:      2015

Instituição:               20010175203 - Santa Casa da Misericórdia de Alhos Vedros

Equipamento:         2001 - Creche Jardim Infância e Catl "O Charlot"

Resposta Social / Actividade: 1104 - Estabelecmento de Educação Pré-Escolar

Inicio RS/Actividade no ano: Não Encerrou RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo:      Típico

Nº Médio de Utentes: 66 Nº Médio de Funcionários: 15

A. Mapa de Valências Actividades Por Naturezas

2015 2014

Vendas e serviços prestados 95 814,48 105 894,57

Subsídios, doações e legados à exploração 174 449,66 182 302,26

ISS, IP - Centros Distritais 171 198,10 179 186,52

Outros 3 251,56 3 115,74

Variação nos inventários da produção

Trabalhos para a própria entidade 

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas (22 086,78) (21 486,59)

Fornecimentos e serviços externos (39 234,76) (44 139,15)

Gastos com o pessoal (235 331,58) (258 120,67)

Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)

Provisões (aumentos/reduções)

 Outras Imparidade  (perdas/reversões)

Aumentos/reduções de justo valor

Outros rendimentos e ganhos 7 360,86 11 668,59

Outros gastos e perdas (3 653,18) (2 670,36)

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos (22 681,30) (26 551,35)

Gastos/reversões de depreciação e de amortização (10 705,81) (4 881,58)

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)   (33 387,11) (31 432,93)

Juros e rendimentos similares obtidos 0,28 1,16

Juros e gastos similares suportados (1 558,91) (1 176,79)

(34 945,74) (32 608,56)

Imposto sobre o rendimento do período

(34 945,74) (32 608,56)

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS
PERÍODOS

Resultado antes de impostos

Resultado líquido do período



  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ano das contas:      2015

Instituição:               20010175203 - Santa Casa da Misericórdia de Alhos Vedros

Equipamento:         2001 - Creche Jardim Infância e Catl "O Charlot"

Resposta Social / Actividade: 1115 - Funcionamento clássico com almoço

Inicio RS/Actividade no ano: Não Encerrou RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo:      Típico

Nº Médio de Utentes: 47 Nº Médio de Funcionários: 7

A. Mapa de Valências Actividades Por Naturezas

2015 2014

Vendas e serviços prestados 65 105,93 56 651,31

Subsídios, doações e legados à exploração 47 961,42 48 825,59

ISS, IP - Centros Distritais 45 658,01 46 903,81

Outros 2 303,41 1 921,78

Variação nos inventários da produção

Trabalhos para a própria entidade 

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas (7 236,81) (7 028,50)

Fornecimentos e serviços externos (15 246,77) (13 312,26)

Gastos com o pessoal (133 878,14) (129 380,56)

Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)

Provisões (aumentos/reduções)

 Outras Imparidade  (perdas/reversões)

Aumentos/reduções de justo valor

Outros rendimentos e ganhos 5 514,34 7 166,74

Outros gastos e perdas (2 140,11) (5 095,23)

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos (39 920,14) (42 172,91)

Gastos/reversões de depreciação e de amortização (13 428,16) (10 238,08)

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)   (53 348,30) (52 410,99)

Juros e rendimentos similares obtidos 0,20 0,72

Juros e gastos similares suportados (1 029,92) (2 062,99)

(54 378,02) (54 473,26)

Imposto sobre o rendimento do período

(54 378,02) (54 473,26)

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS
PERÍODOS

Resultado antes de impostos

Resultado líquido do período



  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ano das contas:      2015

Instituição:               20010175203 - Santa Casa da Misericórdia de Alhos Vedros

Equipamento:         2000 - Creche Jardim Infância e Catl "Varino"

Resposta Social / Actividade: 1103 - Creche

Inicio RS/Actividade no ano: Não Encerrou RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo:      Típico

Nº Médio de Utentes: 42 Nº Médio de Funcionários: 10

A. Mapa de Valências Actividades Por Naturezas

2015 2014

Vendas e serviços prestados 67 757,61 70 143,46

Subsídios, doações e legados à exploração 113 274,19 119 149,17

ISS, IP - Centros Distritais 110 871,61 109 156,58

Outros 2 402,58 9 992,59

Variação nos inventários da produção

Trabalhos para a própria entidade 

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas (11 984,91) (12 240,84)

Fornecimentos e serviços externos (17 496,68) (17 608,78)

Gastos com o pessoal (168 224,03) (190 697,03)

Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)

Provisões (aumentos/reduções)

 Outras Imparidade  (perdas/reversões)

Aumentos/reduções de justo valor

Outros rendimentos e ganhos 4 598,25 7 165,52

Outros gastos e perdas (1 166,25) (709,16)

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos (13 241,82) (24 797,66)

Gastos/reversões de depreciação e de amortização (5 600,77) (1 960,48)

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)   (18 842,59) (26 758,14)

Juros e rendimentos similares obtidos 0,18 0,71

Juros e gastos similares suportados (436,66) (463,77)

(19 279,07) (27 221,20)

Imposto sobre o rendimento do período

(19 279,07) (27 221,20)

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS
PERÍODOS

Resultado antes de impostos

Resultado líquido do período



  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ano das contas:      2015

Instituição:               20010175203 - Santa Casa da Misericórdia de Alhos Vedros

Equipamento:         2000 - Creche Jardim Infância e Catl "Varino"

Resposta Social / Actividade: 1104 - Estabelecmento de Educação Pré-Escolar

Inicio RS/Actividade no ano: Não Encerrou RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo:      Típico

Nº Médio de Utentes: 73 Nº Médio de Funcionários: 15

A. Mapa de Valências Actividades Por Naturezas

2015 2014

Vendas e serviços prestados 110 032,62 115 222,66

Subsídios, doações e legados à exploração 188 551,09 187 162,40

ISS, IP - Centros Distritais 184 985,10 183 907,64

Outros 3 565,99 3 254,76

Variação nos inventários da produção

Trabalhos para a própria entidade 

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas (21 804,97) (22 157,03)

Fornecimentos e serviços externos (38 307,25) (39 488,51)

Gastos com o pessoal (256 162,87) (253 820,05)

Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)

Provisões (aumentos/reduções)

 Outras Imparidade  (perdas/reversões)

Aumentos/reduções de justo valor

Outros rendimentos e ganhos 8 161,94 12 179,30

Outros gastos e perdas (3 363,22) (2 850,85)

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos (12 892,66) (3 752,08)

Gastos/reversões de depreciação e de amortização (10 025,39) (3 555,75)

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)   (22 918,05) (7 307,83)

Juros e rendimentos similares obtidos 0,31 1,21

Juros e gastos similares suportados (761,95) (800,65)

(23 679,69) (8 107,27)

Imposto sobre o rendimento do período

(23 679,69) (8 107,27)

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS
PERÍODOS

Resultado antes de impostos

Resultado líquido do período



  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ano das contas:      2015

Instituição:               20010175203 - Santa Casa da Misericórdia de Alhos Vedros

Equipamento:         2000 - Creche Jardim Infância e Catl "Varino"

Resposta Social / Actividade: 1115 - Funcionamento clássico com almoço

Inicio RS/Actividade no ano: Não Encerrou RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo:      Típico

Nº Médio de Utentes: 42 Nº Médio de Funcionários: 6

A. Mapa de Valências Actividades Por Naturezas

2015 2014

Vendas e serviços prestados 54 766,52 51 451,41

Subsídios, doações e legados à exploração 40 777,63 38 807,97

ISS, IP - Centros Distritais 38 725,96 37 029,30

Outros 2 051,67 1 778,67

Variação nos inventários da produção

Trabalhos para a própria entidade 

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas (6 870,96) (7 014,04)

Fornecimentos e serviços externos (12 961,99) (13 730,91)

Gastos com o pessoal (123 913,99) (119 005,45)

Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)

Provisões (aumentos/reduções)

 Outras Imparidade  (perdas/reversões)

Aumentos/reduções de justo valor

Outros rendimentos e ganhos 4 623,86 6 621,61

Outros gastos e perdas (1 364,95) (428,76)

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos (44 943,88) (43 298,17)

Gastos/reversões de depreciação e de amortização (4 074,56) (1 101,00)

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)   (49 018,44) (44 399,17)

Juros e rendimentos similares obtidos 0,18 0,66

Juros e gastos similares suportados (421,12) (387,77)

(49 439,38) (44 786,28)

Imposto sobre o rendimento do período

(49 439,38) (44 786,28)

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS
PERÍODOS

Resultado antes de impostos

Resultado líquido do período



  
 

 
 

 

 

 

 

CONTABILISTA CERTIFICADO (TOC)                   DIRETORA FINANCEIRA                               MESA ADMINISTRATIVA 

 

____________________________            ________________________                  ________________________                       

 

 

Ano das contas: 2015

Instituição: 20010175203 - Santa Casa da Misericórdia de Alhos Vedros

Equipamento: 2006 - UCCI- Francisco Marques Estaca Junior

Resposta Social / Actividade: UCCI-Média duração e Reabilitação, Longa Duração e Manutenção, Cuidados Paliativos

Inicio RS/Actividade no ano: Não Encerrou RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo:      Sem Acordo

Nº Médio de Utentes: 73 Nº Médio de Funcionários: 75

A. Mapa de Valências Actividades Por Naturezas

2015 2014

Vendas e serviços prestados 288 024,61 278 647,86

Subsídios, doações e legados à exploração 1 957 936,52 1 900 569,03

ISS, IP - Centros Distritais 281 186,70 287 310,17

Outros 1 676 749,82 1 613 258,86

Variação nos inventários da produção

Trabalhos para a própria entidade 

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas (198 990,56) (169 874,58)

Fornecimentos e serviços externos (649 508,70) (690 080,70)

Gastos com o pessoal (1 043 312,20) (970 011,25)

Ajustamentos de inventários (perdas/reversões) -

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) -

Provisões (aumentos/reduções) -

 Outras Imparidade  (perdas/reversões) -

Aumentos/reduções de justo valor -

Outros rendimentos e ganhos 44 622,62 31 063,36

Outros gastos e perdas (2 433,47) (3 746,82)

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 396 338,82 376 566,90

Gastos/reversões de depreciação e de amortização (171 981,24) (165 189,72)

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)   224 357,58 211 377,18

Juros e rendimentos similares obtidos 0,31 1,24

Juros e gastos similares suportados (204 397,13) (223 970,21)

19 960,76 (12 591,79)

Imposto sobre o rendimento do período -

19 960,76 (12 591,79)

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS
PERÍODOS

Resultado antes de impostos

Resultado líquido do período


