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INTRODUÇÃO

2020 colocou-nos perante um dos momentos mais negros da  
nossa história recente. Uma ameaça invisível que nos atingiu a todos, 
da escala global à escala pessoal, sem escolher cores, classes nem  
credos. Que atacou particularmente os mais fracos, os mais  
vulneráveis e os mais idosos. Os que estão ao nosso cuidado hoje e 
que somos nós amanhã.
 
É na esperança, diríamos mesmo na certeza, de um amanhã  
novamente saudável, próspero e feliz, que disponibilizamos o  
presente documento com o plano de atividades e orçamento para 
2021. Um documento apresentado em assembleia no dia 30 de  
Novembro, no âmbito do artigo 22, nº 2, alínea C dos estatutos da 
Santa Casa da Misericórdia de Alhos Vedros.
 
Apesar da conjuntura atual, vamos continuar a garantir que, no  
futuro próximo e num esforço e dedicação coletivos, todos os que 
beneficiam e trabalham connosco estão em sua casa.







Inaugurado em 18 de março de 1974



LAR 
PEDRO
RODRIGUES 
COSTA
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O Lar Pedro Rodrigues Costa, iniciou o seu funcionamento em 1976, 
sendo o Estabelecimento mais antigo da Santa Casa da Misericórdia 
de Alhos Vedros e desenvolve a sua ação no conjunto das três Res-
postas Sociais de: 

ERPI (acordo para 60 utentes) Centro de Dia (acordo para 24 uten-
tes) e de Apoio Domiciliário (acordo para 50 utentes).

Dado o contexto de pandemia que vivemos, não temos condições 
para elaborar este plano com base nas atividades que costumávamos 
fazer, mas continuamos a ter como foco principal, a humanização do 
cuidar os nossos Utentes enquanto pessoas, enquanto indivíduos. 

Assim pretendemos continuar o nosso trabalho e seguir diariamente 
as diretrizes emanadas pela Direção Geral de Saúde, mesmo tendo 
em conta as fragilidades que estão inerentes ao processo que esta-
mos a vivenciar, dando como um dos exemplos deste equipamento, 
a estrutura física do mesmo, sendo este um equipamento que conta 
já com 46 anos.

O plano de ação para 2021 irá focar alguns pontos gerais, que preten-
demos continuar a trabalhar, assim:

> Queremos continuar com a definição de procedimentos de  
 trabalho de forma a se conseguir uma maior consciencialização  
 do nosso trabalho e assim melhorarmos a qualidade dos serviços;
> Continuar o trabalho de organização e supervisão das práticas,   
 com acompanhamento dos turnos das Ajudantes de Lar e Centro  
 de Dia, facilitando através desta orientação, um maior  
 acompanhamento, para uma melhor funcionalidade dos serviços  
 prestados;
> Realizar reuniões de serviço e supervisão com o grupo das  
 Ajudantes de Lar e Centro de dia e Ajudantes Familiares, para  
 organização das dinâmicas de trabalho, assim como para 
 resolução de situações expostas;
> Trabalhar no sentido de ter e manter as nossas respostas sociais  
 completas, mantendo o número de Utentes que temos em acordo;  
> Pretendemos continuar a reforçar as medidas e estratégias gerais  
 de prevenção e controlo de infeção a implementar, tais como: 
  • Procedimentos de higienização; 
  • Procedimentos de conduta social;
  • Sensibilização dos nossos trabalhadores para cumprirem sem  
   descuido, as precauções para controlo de possíveis infeções; 
  • Atualização e afixação de cartazes informativos. 
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SECTOR DA SAÚDE
Pretendemos continuar a envolver a nossa equipa clinica, no dia a dia 
do LPRC, no apoio aos nossos Utentes e dado o contexto pandémico, 
perspetivamos que a nossa equipa de profissionais de saúde, ministre 
formações teórico-práticas, tais como:

> Colocação e Remoção dos Equipamentos de Proteção Individual  
 (EPI’s)
> As medidas preventivas no âmbito da COVID-19

De forma a se manter o cumprimento das medidas gerais de redução 
de risco de transmissão por SARS-CoV2, mantendo e nos ajudando 
numa atualização de procedimentos.

Continuaremos também a trabalhar na melhoria dos instrumentos de 
trabalho de forma a podermos estar assim em constante atualização 
e melhoria dos nossos serviços.

REABILITAÇÃO PSICOMOTORA
Esta área será também fulcral no sentido de os nossos utentes, pode-
rem se manter um pouco mais ativos dentro das privações que estão 
impostas (por exemplo atividades de desporto e lazer no exterior).

Pretendemos assim que a Técnica de Reabilitação Psicomotora, fo-
que a sua dinâmica no estimulo e promoção da destreza física dos 
utentes, estimulando os utentes incentivando-os na realização das 
suas AVD`s (Atividades da Vida Diária). 

ANIMAÇÃO
Sabendo que as atividades são uma peça chave da Institucionaliza-
ção e que contribuem de forma muito positiva, para a obtenção de 
melhores resultados ao nível da saúde e do bem-estar dos utentes, 
dentro das condicionantes que temos impostas pela situação atual, 
pretendemos dentro das nossas possibilidades, continuar a realizar 
um trabalho com os utentes, cumprindo as normas da DGS e levar a 
cabo atividades que os estimulem e que os ajudem a estar motivados.
Para finalizar, sabendo que todos os setores são parte integrante do 
Lar, pretendemos envolver todas as equipas, reforçando as atualiza-
ções de procedimentos específicos referentes aos setores de Lim-
peza, Cozinha e Lavandaria, reforçando que necessitamos de todos, 
para fazer o nosso trabalho da melhor maneira.

Queremos também referir que ao longo de 2021, pretendemos fazer 
uma constante atualização do Plano de Contingência, tendo em con-
ta todas as diretrizes que saiam e que venham assim complementar 
as já existentes, dado que toda a informação pode ser atualizada a 
qualquer momento, tendo em conta a evolução do quadro epidemio-
lógico da doença.

Esperando que toda esta situação melhore o mais breve possível e 
que possamos voltar o mais rapidamente à nossa “normalidade” para 
assim podermos dar o melhor contributo no nosso trabalho e propor-
cionar aos nossos utentes mais alegria nos seus últimos anos de vida.



Inaugurado em 31 de Julho de 1988



LAR 
ABRIGO
DO TEJO
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Devido ao atual panorama mundial, torna-se difícil prever o que po-
deremos fazer para além da tentativa do controlo da pandemia, no 
sentido de tentar, por todos os meios ao nosso alcance, evitar que a 
mesma possa afetar os nossos utentes.

Neste sentido, e mantendo as preocupações que pautaram a nossa 
atividade ao longo do ano de 2020, o Lar Abrigo do Tejo pretende, 
para 2021, procurar manter e reforçar as linhas e medidas estratégicas 
de prevenção contra o vírus que atualmente assola todo o mundo.

No entanto, para além de todas as medidas estratégicas de preven-
ção e controlo do COVID-19, consideramos também pertinente man-
ter um olhar atento sobre a condição emocional dos nossos utentes, 
pois esta, ao longo dos últimos tempos, tem sido grandemente posta 
à prova e merece a nossa atenção, pois o estado anímico interfere 
com todos os outros aspetos da nossa vida.

Não só o estado anímico dos utentes é importante, como também 
o dos trabalhadores, que desenvolvem a sua ação junto dos nossos 
utentes e que muito se têm esforçado para que se mantenha um am-
biente tão saudável quando possível dentro dos Estabelecimentos 
de Apoio à Terceira Idade. Assim, teremos também de ter atenção 
redobrada às condições de trabalho em que desenvolvemos a nossa 
atividade de forma a procurar evitar níveis de stress acima dos estri-
tamente necessários.

Consideramos ainda importante, manter e incrementar a atenção aos 
familiares dos nossos utentes, facilitando, na medida do possível, o 
contacto entre ambos, quer pelas vias tradicionais, quer por vias al-
ternativas de comunicação, como o sistema de videochamada.
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Neste sentido, consideramos que, para o ano de 2021, devemos man-
ter e reforçar as medidas de proteção a todos os nossos utentes, quer 
sejam de ERPI, Centro de Dia ou Apoio Domiciliário, mantendo-nos 
atentos ao seu estado anímico e procurando contribuir para a dimi-
nuição dos níveis de stress atualmente existentes, quer seja através 
de atividades de animação, quer através de atividades de relaxamen-
to ou quer por promoção de um contacto tão próximo quanto possí-
vel com os seus familiares.

Naturalmente toda esta atividade está bastante condicionada pelo 
trabalho estratégico de prevenção e controlo do vírus, mas temos de 
nos manter focados em oferecer mais que as instituídas Atividades 
de Vida Diária, a fim de promover uma melhor qualidade de vida aos 
utentes que são alvo da nossa ação.

Não obstante a atual realidade, parece-nos ainda pertinente poder-
mos manter uma “porta aberta”, na medida do possível à Instituição, 
àqueles que poderão ficar em situações mais precárias e com neces-
sidades de apoio social que, num outro contexto, poderiam não vir a 
necessitar da nossa ajuda.

Pretendemos, pois, para 2021, que o Lar Abrigo do Tejo mantenha e 
reforce a sua posição junto da comunidade que apoia.



Inaugurado a 29 janeiro de 2005



LAR 
SÃO JOSÉ
OPERÁRIO
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O Lar S. José Operário, tem ao seu cuidado três respostas sociais 
- Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) Centro de Dia 
e Apoio Domiciliário. No conjunto das respostas, conseguimos dar 
apoio a 100 utentes (60 em ERPI, 20 em Centro de Dia e 20 em Apoio 
Domiciliário).

O dia a dia destas respostas só é possível com a integração e for-
mação das equipas, cujo plano de trabalho deve estar orientado e 
focado nas diferentes áreas e funções, de modo a ultrapassar os es-
tereótipos da temática da velhice, que persistem ainda hoje, e que 
reduzem o envelhecimento a perdas progressivas das capacidades, 
fragilidades e dependência de outros. Desmitificar estes estereótipos 
fará parte do objetivo das equipas do Lar S. José Operário.

De reforçar que, quando falamos em equipas, dirigimo-nos a todos os 
setores do Estabelecimento.

Contudo, as equipas deparam-se atualmente, com um novo desafio 
relacionado com a saúde e fragilidades emocionais dos nossos uten-
tes, derivado da pandemia. Por este motivo, é essencial a supervisão e 
sensibilização para o cumprimento das orientações da Direção Geral 
da Saúde (DGS), de forma a diminuir ou limitar o impacto da COVID 
19 nas diferentes repostas sociais. 

Neste sentido, urge a necessidade de pequenos encontros entre as 
equipas de modo a garantir o sucesso das medidas preventivas enun-
ciadas pela DGS. Para tal, e à semelhança dos anos anteriores, propo-
mos para 2021, dois tipos de reunião: Reunião de Serviço e Reunião 
Formativa.

A Reunião de Serviços, tem como objetivo o levantamento de ques-
tões relacionadas com a operacionalidade e funcionalidade dos di-
ferentes setores e serviços. Já as reuniões formativas, têm como ob-
jetivo, centrar algumas temáticas de modo a trabalhar os objetivos 
específicos a que nos propomos naquela altura. 

REUNIÕES DE SERVIÇO
(Conteúdos que se prendem com a organização diária e dinâmica 
de serviços)
 
> Reuniões trimestrais com a saúde, animação e reabilitação;
> Reuniões mensais com a Encarregada de Serviços Gerais;
> Reuniões trimestrais com as Ajudantes de Lar, Familiares,  
 centro de Dia e Ajudante de Enfermaria;
> Reuniões semestrais com os setores da cozinha, 
 lavandaria e limpeza



Plano de Ação 2021 | 17

REUNIÕES FORMATIVAS
(Levantamento de questões que remetem para a sensibilização e re-
gulamentação de alguns principios, conceitos e valores)

> Formação assente em temáticas pré definidas após supervisão;
> Encontros por turnos com as Ajudantes de lar e Familiares; 
> Supervisão nos setores diretos e indiretos no cuidado ao utente

ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA PESSOAS IDOSAS (ERPI),  
CENTRO DE DIA E APOIO DOMICILIÁRIO

Objetivo Geral:
1) Proporcionar o bem-estar e o desenvolvimento individual dos  
 utentes numa perspetiva de Envelhecimento Ativo, mantendo a  
 autonomia dos utentes com capacidade física e estimular os  
 utentes com limitação nas suas capacidades;
2) Promover a participação das equipas de todas as respostas  
 sociais e setores gerais, de modo a dotarmos os trabalhadores  
 de maior conhecimento e potencialidades individuais. 

Objetivos Específicos:
1) Construção do Manual de Procedimentos em ERPI – definição de  
 funções e boas práticas em todos os turnos;
2) Revisão e possível atualização do Plano de Contingência devido 
 à situação pandémica;
3) Supervisão de dinâmicas e equipas de modo a garantir o  
 cumprimento das regras anunciadas pela DGS;
4) Encontros curtos com as equipas, para sensibilização  
 e atualização de novas orientações, bem como garantir  
 o conhecimento do Plano de Contingência do Estabelecimento;
5) Revisão e atualização do Plano Individual de Cuidados de cada  
 utente – o que nos permitirá a adaptação e aplicação de  
 estratégias individuais consoante a autonomia e adaptação  
 do utente.
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ÁREA DA ANIMAÇÃO
Evidentemente que devido à situação pandémica, a vivência da área 
de animação, foi seriamente alterada, prevendo-se a continuidade 
dessas alterações para o ano 2021. Contudo, cabe-nos a preocupação 
de manter algumas dinâmicas essenciais para a motivação e adapta-
ção do utente ao Estabelecimento, ainda mais quando as famílias não 
podem participar com a mesma regularidade e intensidade como era 
habitual. 

Pese embora as atividades lúdicas coletivas tenham sido suspensas, 
iremos manter as atividades individuais, centradas em pequenos pro-
jetos, tais como:

1) Pintura no papel e telas;
2) Trabalhos manuais envolvendo colagens, pintura, recorte  
 e decoração;
3) Exercício físico dentro do Estabelecimento, tendo em conta o  
 distanciamento e não partilha de objetos;
4) Exercício físico no espaço exterior do Estabelecimento (jardim)  
 através de pequenas caminhadas, com grupos pequenos.

ÁREA DA SAÚDE

1. Reabilitação Psicomotora 
De acordo com a pandemia, tivemos de adaptar o horário da técnica 
de Reabilitação para ir ao encontro das regras exigidas pela DGS (ho-
rário das 10h00 às 18h00 às segundas e quintas feiras).

A técnica irá continuar com dois tipos de tratamento: Tratamentos de 
Manutenção e Tratamentos de Reabilitação. 

O primeiro tratamento tem em conta a estimulação muscular, bem 
como a amplitude articular e será dirigida aos utentes sem patologias 
impeditivas de realizar marcha. O segundo tipo de tratamento, visa a 
reabilitação per si, sendo que é dirigida aos casos que necessitam de 
treinos de marcha, exercícios e mobilizações, especificas e individuais 
de cada utente.

A acrescentar que este tipo de tratamento é definido e avaliado num 
primeiro contato entre o utente e a Técnica, sendo que numa primeira 
fase é preenchida a Ficha de Avaliação Diagnóstica desta área.



Plano de Ação 2021 | 19

2. Equipa de Enfermagem e Médico:
A saúde tem um papel primordial na articulação entre as equipas 
que se encontram no direto com os utentes. Desta equipa, nasce a 
sensibilização e reforço de medidas essenciais para a implementação 
de boas práticas e conhecimentos da área da gerontologia/geriatria. 
Pretende-se continuar a dinâmica de registos e processos individuais 
dos utentes e aplicação de instrumentos de avaliação, com vista a 
uma avaliação semestral da vivencia, adaptação e evolução do utente.

Pretende-se também a Formação interna ministrada pela equipa de 
Enfermagem, sendo as temáticas relacionadas com:

1) Utilização correta dos Equipamentos de Proteção Individual –  
 colocação e remoção;
2) Medidas e regras preventivas de controlo da pandemia;
3) Realização e apresentação de posters através do Projeto Olhares,  
 tendo em conta a promoção de saúde







Inaugurado a 12 de Setembro de 1981



CRECHE, 
JARDIM DE 
INFÂNCIA
E CATL,
O CHARLOT



“Charlot, um coração que bate por nós!”
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Creche, Jardim Infância e CATL 
CHARLOT 

Edificio construido de raiz,
inaugurado a 12 setembro de 1981;
Bairro das Morçoas, Alhos Vedros

4 Capacidade: 50 crianças
Comparticipação seg. social: 50 crianças
Extra acordo: 7 crianças
 a) 8 crianças até aquisição da marcha
 b) 12 crianças entre a aquisição  
  da marcha e os 24 meses
 c) 15 crianças entre os 24 meses  
  e os 36 meses
 d) 15 crianças dos 12 meses aos 36 meses
Total: 57 crianças

SALAS
DE CRECHE:

3 Capacidade: 75 crianças
Comparticipação Seg. Social: 68 crianças
Extra acordo: 2 crianças 
Grupos heterogéneos:  
 Traquinas: 24 crianças
 Coelhos: 24 crianças
 Pandas: 22 crianças
Total: 70 crianças

SALAS
JARDIM INFÂNCIA:

1 Capacidade: 52 crianças
Comparticipação Seg. Social: 50 crianças
Extra acordo: 2 crianças 
Total: 52 crianças

SALA CATL
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METAS/OBJETIVOS EDUCATIVOS

“Um objetivo sem um plano é apenas um desejo.”
A. S. Exupéry

Maior consciência educativa: 
inovar, promover e intervir

Desenvolvimento
da auto estima positiva e
consciência de si mesmo

Educar para uma cidadania 
responsiva e interventiva

Promover a resiliência e a 
resolução de problemas

Educar para a sensibilidade 

Colaborar / intervir e
dinamizar a comunidade

Observar, registar,
documentar
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ATIVIDADES EXTRACURRICULARES 

“Por muito cuidado que se tenha, educar é podar, deixar crescer 
com toda a força o ramo que nos agrada.”

Agostinho da Silva

As atividades de enriquecimento curricular são ofertadas aos uten-
tes para melhorar determinadas áreas que consideradas potenciado-
ras de uma melhoria formativa. A diversidade na educação oferece a 
busca por caminhos que certamente conduzirão a criança a descobrir 
novas formas de estar e de encontrar respostas para a vida. A prefe-
rência pela atividade de índole artística é a concretização e a certeza 
que a criança melhora a sua conduta pois aprende a oferecer-se e a 
saber estar perante uma sociedade cada vez mais exigente e seleti-
va. A experiência facilita trabalhar o eu interior e saber lidar com as 
exigências e com as frustrações. As lutas interiores numa criança se 
não forem bem orientados, pode conduzi-la a angústias e dúvidas 
existenciais, que poderão coloca-la num dilema para a vida.

Neste ano “diferente” de todos os que até aqui tivemos e conhece-
mos, estas atividades foram suspensas, para que tivéssemos tempo 
de nos reorganizar na nova realidade, no entanto temos a certeza que 
em nada o ambiente escolar melhorou com esta ausência de oferta. 
Se as nossas crianças estão muito tempo em ambiente fechado pelas 
mais diversas razões concretamente: 
 • Acompanhamento do ritmo de trabalho da família;
 • Privilégio de atividades em sala;
 • Pouca liberdade do brincar e aprender ao ar livre que está  
  francamente limitado, quer pelos recreios que são pobres na  
  oferta pra descoberta, quer pela limitação de sair ao campo, á  
  praia, ao bosque, ao pinhal etc; 

Assim sendo a oferta de atividades, que privilegiam aprendizagem de 
novas linguagens, onde o corpo e a mente estão intimamente inter-
ligados, para que a resposta emocional seja diferenciada, neste mo-
mento seria amplamente importante senão fundamental.

Compreendendo o momento, os riscos e até mesmo os mais funda-
dos medos, aguarda-se que no início do ano, possamos reabrir estes 
momentos especiais para as nossas crianças, constituídas num am-
biente seguro e promotor de um regresso á nossa “nova normalida-
de”.
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PROJETOS PEDAGÓGICOS

“A educação não é aprender factos,
mas o treino para a mente pensar.”

Albert Einstein

A resposta educativa deste estabelecimento assenta na adenda “Erá-
mos felizes e não sabíamos…” do projeto educativo “Dránima: dar 
alma ao corpo” instrumento que apoia a organização e a gestão do 
currículo. É um documento técnico-pedagógico que visa estabelecer 
a identidade do estabelecimento, adequando-se á legislação em vi-
gor e que apresenta de um modo geral a forma como nos organiza-
mos. É um elemento fundamental para a gestão educativa, orientador 
na unidade da ação educativa. É um instrumento de planeamento 
institucional e estratégico. É avaliado anualmente, para que se possa 
perspetivar objetivos e novas estratégias normativas da ação.

Foi construída uma adenda ao projeto educativo pelos educadores 
de infância dos dois estabelecimentos de infância da SCMAV, para 
colmatar a ausência de produção de um novo projeto, condicionado 
pelas contingências da pandemia e as adaptações ao ressurgimento 
das crianças em sala, após o confinamento obrigatório. Importa refe-
rir que o confinamento obrigatório, ditou o encerramento dos estabe-
lecimentos de infância desde março 2020, conduzindo a maioria dos 
trabalhadores a ingressar em outras áreas de laboração da rede da 
SCMAV, ficando o trabalho educativo interrompido.

Aquando da reabertura em finais de maio 2020, empurrou os docen-
tes e não docentes a uma readaptação dos espaços educativos para 
o cumprimento de novas regras de conduta social dentro do universo 
educativo. Muito da nossa forma de relação e estar com as crianças 
foi alterada sendo uma aprendizagem diária. As “novas” formas de 
estar, retira qualidade comunicacional e impele a uma criatividade 
quer para a gestão dos currículos, quer para inovar e diversificar ati-
vidades com tantas restrições e obrigatoriedades.

Estamos numa fase de incompreensão geral, ninguém estava prepa-
rado para uma radical mudança de atitude!

O projeto pedagógico é um instrumento de trabalho aberto, flexível 
que define as linhas orientadoras e a intencionalidade educativa, sen-
do uma estrutura de apoio á prática pedagógica para um determina-
do grupo etário. Tem o objetivo de dar resposta ao desenvolvimento 
das atividades educativas e lúdicas que surjam durante o ano letivo, 
pressupondo sempre o desenvolvimento bio-psico–social da criança 
É um documento produzido por cada um dos educadores de infância 
refletido, avaliado e reavaliado durante a sua execução de um modo 
adequado às necessidades do grupo etário a que reporta. A sua cons-
trução tem como base o projeto educativo-adenda para 2020/2021, 
orientações curriculares para o ensino pré-escolar, o modelo de Emmi 
Pickler (resposta social de creche) o meio, o grupo de crianças, as 
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famílias, a comunidade e todos os atores que possam colaborar para 
o seu desenvolvimento.

Temos assim um pequeno quadro, com o resumo dos projetos peda-
gógicos de cada uma das salas das respostas sociais do Charlot.

RESPOSTA SOCIAL DE CRECHE

SALA 1º BERÇÁRIO
Grupo dos 4 meses e meio
/ aquisição marcha

Educadora Responsável:
Ed. Clara Oliveira
Auxiliares de educação:
Paula Barbosa
Aj. ação Educativa:
Filipa Santos,
(em substituição
de A.E Olga Ferreira)
Joana

Projeto pedagógico:
“Eramos felizes e não sabiamos…
com muitos abraços e beijinhos!

É um projeto formalizado para o 
ano letivo 2020/2021, para o grupo 
de crianças do 1ºB. 
A criança tão pequena tem de 
continuar a ter um ambiente cons-
truído e planeado para o seu desen-
volvimento, com base nos afetos 
possíveis! Aquilo que ofertávamos 
de uma forma simples, está hoje 
sarciado pelas condicionantes re-
lacionais. No entanto temos como 
objetivo, vincular as crianças com 
base em muito afeto corporal, de 
toque pra ultrapassar a ausência da 
totalidade do rosto. A nossa voz vai 
ser um instrumento importante a 
par do nosso corpo para promover 
o desenvolvimento da criança de 
uma forma equilibrada.

SALA 2º BERÇÁRIO
Grupo dos 12meses
/ 24 meses

Equipa:
Ed. Luisa Chorincas
Auxiliares de educação:
Sandra Vieira
Mª João Pires

Projeto pedagógico:
“Éramos felizes e não sabíamos…
a dar abraços”

As circunstâncias da vida no momen-
to, conduzem-nos a mudanças de ser, 
de estar, de sentir…Os gestos de cari-
nho tão essenciais e necessários para 
o crescimento emocional das crian-
ças parecem estar “proibidos”, mas é 
impensável negar um abraço ou um 
colo a uma criança numa situação de 
tristeza, frustração, desconforto. O 
projeto pedagógico foi elaborado se-
guindo o modelo de Emmi Pickler e 
baseado na adenda construída. Este 
projeto visa focar a sua atenção nas 
emoções, no respeito pelo outro, nos 
sentimentos, ao mesmo tempo que 
abrange o desenvolvimento da auto - 
confiança e da auto-estima da criança.
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SALA MISTA/GOLFINHOS
Grupo dos 12 meses
 / 36 meses

Equipa:
Ed. Sandra Trindade
Auxiliares de educação:
Aj. Ação Educativa
Cátia Raminhos
Clara Falé
(em substituição
Filipa Santos)

Projeto pedagógico:
“Éramos Felizes e não sabíamos…
com Afetos”

O projeto pedagógico delinea-
do para o grupo da sala dos Golfi-
nhos (1/3anos) para o ano letivo de 
2020/2021  tem como objetivo geral: 
Desenvolver o máximo de competên-
cias e capacidades das crianças, atra-
vés da promoção de um ambiente fa-
cilitador à brincadeira, à descoberta, 
à interação, à criatividade, á resolução 
de problemas e consequentemen-
te na formação de crianças felizes e 
saudáveis.

SALA ESQUILOS
Grupo dos 24 meses
/ 36meses

Equipa:
Ed. Marisa Gonçalves
Auxiliares de educação:
Lina Lopes
Joaquina Magro

Projeto pedagógico:
“Éramos felizes e não sabíamos…
sendo absolutamente livres!”

Neste caminho para encontrar liber-
dade possível procuramos ajudar o 
grupo de crianças a constituir uma 
“bagagem” sólida para gerirem me-
lhor as emoções. Com todos os ris-
cos que estamos a viver é obrigatório 
não alhear as crianças do seu meio, 
mas dota-los de uma nova aprendiza-
gem tentando colmatar as falhas de 
liberdade a que não estávamos habi-
tuados. Fazê-los sentir que as coisas 
mais simples da nossa vida hoje tem 
de ser ultrapassadas com resiliência 
e feitas de outra forma, mas que a 
atenção, a amizade, e as brincadeiras 
são para continuar. Apesar deste mau 
momento dotar as crianças de sen-
timentos de perseverança, amizade, 
sinceridade, partilha poderá ditar um 
dia de amanhã bem melhor é a pro-
posta de trabalho para este grupo, 
fundamentado no modelo de Emmi 
Pickler e na adenda elaborada para o 
presente ano letivo.
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RESPOSTA SOCIAL JARDIM INFÂNCIA

SALA TRAQUINAS
Grupo heterogéneo
dos 3 aos 5 anos

Equipa:
Ed. Irina Reis
Auxiliares de educação:
Aj. Ação Educativa:
Eliane Lopes
Raquel (?? Em substituição 
de Rosa Gueifão)

Projeto pedagógico: 
“Éramos felizes e não sabíamos com…
com histórias de amizade.”

As circunstâncias da vida e a pande-
mia em que nos encontramos obriga-
ram-nos a mudanças na nossa forma 
de viver. Durante este ano teremos 
uma aventura pela frente, vamos rea-
prender a viver, a brincar a sentir e a 
expressar os nossos sentimentos. O 
Projeto Pedagógico da sala dos Tra-
quinas tem como nome “Éramos fe-
lizes e não sabíamos com… uma his-
tória de amizade”, tem como objetivo 
ajudar a criança auto construir a sua 
personalidade dentro deste contexto 
de pandemia. Iremos utilizar as his-
tórias, o jogo e as expressões como 
estratégia para facilitar as suas con-
quistas. Baseado no modelo da escola 
ativa e na adenda contruída. 

SALA COELHOS
Grupo heterogéneo
dos 3 aos 5 anos

Equipa:
Ed. Helena Soares
Auxiliar Educativa:
Mª José Guerreiro
(Baixa por doença)
Ana Subtil

Projeto pedagógico: 
“Eramos felizes e não sabiamos…
com sorrisos”

Muitas alterações se verificaram nes-
te ano letivo, mas vamos continuar 
o trabalho iniciado no ano anterior, 
tendo como pano de fundo a adenda 
feita ao mesmo. Através da facilida-
de e adaptabilidade das crianças às 
situações mais adversas, aprendere-
mos em conjunto, a expressar sorri-
sos com o olhar e a reinventar a nossa 
prática, que nos conduzirá pelo cami-
nho dos sorrisos escondidos,em bus-
ca do controle das nossas emoções e 
sentimentos. 
Tendo como objetivo: “Estimular 
o desenvolvimento global da cada 
criança, no respeito pelas suas ca-
racterísticas individuais, incluindo 
comportamentos que favoreçam as 
aprendizagens significativas e diver-
sificadas” 
Vamos fazer de conta, dramatizar, 
cantar, pintar com as cores do arco-í-
ris estes dias tão escuros e inseguros 
que estamos a viver.
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SALA PANDAS
Grupo heterogéneo
dos 3 aos 5 anos

Equipa:
Ed. Helena Pio
Auxiliares de educação:
Mª José Nobre
Daniela (substituição
de Susana Claudino)

Projeto pedagógico: 
“Eramos felizes e não sabíamos…
a brincar com os amigos”

Este ano marcado pela pandemia do 
Covid 19, obrigou-nos a inúmeras al-
terações da nossa forma de viver e de 
ver a vida. Assim, este projeto deno-
minado “Eramos felizes e não sabía-
mos… a brincar com os amigos”, tem 
como principal objetivo fomentar um 
ambiente facilitador da brincadeira, 
do faz de conta, das histórias, ajudan-
do a criança a estabelecer relações 
de afeto e amizade. Este projeto terá 
como principais estratégias as orien-
tações curriculares, baseando-se no 
modelo da escola ativa e na adenda 
que foi construída sob o projeto Edu-
cativo.

RESPOSTA SOCIAL CATL

SALA CATL
Grupo heterogéneo
dos 6 aos 14 anos

Equipa:
Ed. Social Luis Nunes
Auxiliares de educação:
Cristina Macedo
Aj. Ação educativa:
Dora Rodrigues

Projeto pedagógico: 
”Éramos felizes e não sabíamos…
O espetáculo tem que continuar”

Num ano adverso como este, é impe-
rioso que se minimizem problemas 
e contornem obstáculos, pois a vida 
continua. O CATL pretende precisa-
mente mostrar com” The Show must 
go on” que, assentando nas diversas 
formas de expressões artísticas o es-
petáculo vai continuar.
Pretende-se com criatividade e diver-
sidade, fomentar e criar espetáculos, 
educar animar e divertir não só quem 
faz, mas também quem recebe estes 
“shows”. Pretende-se que no final do 
ano letivo tenha havido animação e 
que o CATL tenha conseguido de-
monstrar que o espetáculo continuou 
e continua.
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COM A FAMÍLIA

“Os adultos estão a tornar-se máquinas a trabalhar
e as crianças máquinas a consumir. “

Augusto Cury

O trabalho com as famílias neste ano pandémico, está fortemente 
restringido pelos constrangimentos da conduta social, que nos foi im-
posta. Tem sido muito difícil, este afastamento dos pais das nossas 
crianças, porque eles são uma parte integrante do espaço educativo 
quer para nos ajudar a sonhar mais alto, como para equilibrarmos 
medos e duvidas acerca dos seus educandos. Estas trocas promovem 
amizade e confiança e a porta fechada tem vindo a valorizar as pe-
quenas grandes desconfianças e temores escondidos.

Não está a ser fácil pra ninguém, mas temos de acreditar que a nossa 
vida, os nossos hábitos o nosso convívio, um dia chegará!!

Até que chegue esse dia, vamos privilegiar os contatos através de 
instrumentos disponibilizados: telefone, email.

Faremos chegar tanto quanto possível através do site da SCMAV fo-
tos e pequenos vídeos das atividades que se forem executando du-
rante o ano letivo. Sempre que houver possibilidades para mais, não 
regatearemos esse contato.
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OBJETIVOS COM AS CRIANÇAS

“Educar é impregnar de sentido o que fazemos a cada instante.”
Paulo Freire

CRIANÇAS:
+

criativas
+

comprometidas
+

resilientes
+

centradas

EDUCAR PARA...

Desenvolvimento do sentido 
estético e artistico

Desenvolver o corpo
expressando as suas capaci-

dades e potencialidades

Respeitar a natureza

Aprender, fazendo.
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FORMAÇÃO

“Educar é impregnar de sentido o que fazemos a cada instante.” 
Paulo Freire

FREQUÊNCIA DE AÇÕES 
FORMATIVAS PARA

AS DIFERENTES
CATEGORIAS

PROFISSIONAIS
OFERTADAS ON LINE; 
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PLANO ATIVIDADES

Janeiro 
> 6 Dia de Reis – comemorar o dia do Calendário romano de uma  
  forma lúdica passando a tradição da oferta e da abundância!  
  Vamos oferecer a cada um o que não se compra!

Fevereiro
Desfile de Carnaval dentro de portas com baile de carnaval e muitas 
patifarias!! 

Março 
> 19 Comemorações do Dia do Pai
  atividades desenvolvidas para homenagear os nossos pais;
> 22 “Receber a primavera…” 
  atividades de exterior promovendo a liberdade de crescer na  
  rua com as coisas simples e na descoberta da natureza que  
  renasce;

Abril
> 19 a 25 “ Eramos felizes e não sabíamos…Liberdade para viver”,  
  semana dedicada às comemorações do 25 Abril/dia da  
  Liberdade; Desfile na rua (se a pandemia permitir); leitura de  
  histórias, dramatização, poemas; atividades dirigidas em sala;

Maio
> 2 Dia da Mãe
  atividades diversificadas e desenvolvidas no âmbito deste dia;

  Feira Projetos Educativos - participação na exposição e a  
  possibilidade de colaboração com um grupo de educadores de  
  infância para promoção de teatro infantil;  
  (se a pandemia o permitir)

Junho 
> 1 a 4 “Eramos Felizes e não sabíamos… A criança precisa de ser  
  feliz!” Semana dedicada aos ideais da criança; atividades  
  preferencialmente no exterior; Alimentação –“ na cozinha quem  
  manda somos nós” – ementa semanal construída com as  
  preferências das crianças;
> 14 a 26 Semana dedicada às primeiras visitas/saídas das crianças  
  da resposta social Creche; Praia; quintas Pedagógicas; Parques  
  infantis; bibliotecas (se houver condições)

Julho
> 6 a 23 Atividades em meio aquático/piscinas Montemor se houver  
  condições de saúde pública senão vamos a banhos no nosso  
  exterior!
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Setembro
> 10 (12) 40º Aniversário do Charlot comemoração do aniversário;

Outubro 
> 4  Dia Mundial dos Animais
  semana dedicada á sensibilização sobre o cuidado, preservação  
  e os direitos dos animais;

Novembro 
> 11  Magusto da comunidade escolar c/as Famílias, lanche  
  partilhado (desde que estejam reunidas as condições de saúde  
  publica); Teatro de e para as crianças; 

Dezembro 
> 10  Festa de Natal 
  a desenvolver em princípio em espaço exterior, senão serão  
  desenvolvidas múltiplas atividades;
> 15  Desfile dos Pai Natal – (se houver condições)

Observação: Em cada uma destas atividades haverá a captação de imagens para 
fazer chegar aos encarregados de educação através do site da SCMAV de forma a 
minimizar o afastamento da vida das respostas sociais;



Inaugurado a 01 de junho de 1982



CRECHE, 
JARDIM DE 
INFÂNCIA
E CATL,
O VARINO
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 Desde março de 2020 que vivemos num mundo focado na pandemia 
da Covid-19; quando reabrimos em junho as crianças encontraram 
“uma escola” diferente daquela que conheceram até aqui!
Em setembro com a abertura do novo ano letivo e o regresso de to-
dos os utentes, as incertezas e os desafios aumentaram e são muitos, 
no entanto como técnicos de educação temos uma certeza:  Sociali-
zar é preciso!

Interagir com os pares é crucial para o bem-estar psicológico e emo-
cional das crianças e seu desenvolvimento.

O ónus não está apenas do lado dos estabelecimentos de ensino, se 
a sociedade não se proteger as escolas vão sofrer!

Estamos a viver em permanente estado de alerta perante a possibili-
dade de um caso de Covid-19!

“Aquilo de que tenho mais medo é do medo”, admite Bernardo Go-
mes, especialista em Saúde Pública, e acrescenta “Todos temos a res-
ponsabilidade de devolver a liberdade às crianças”!

O ano de 2021 vai abrir com este cenário e atendendo à incerteza 
quanto à evolução da pandemia da Covid-19, em Portugal e no Mun-
do, mas considerando a necessidade de programar, importa definir 
uma estratégia, dando prioridade à prevenção da doença e à mini-
mização do risco de transmissão do novo coronavírus, procurando 
garantir condições de segurança e de higiene no estabelecimento o 
Varino, através da adoção de medidas preventivas, conforme definido 
no plano de contingência.

Sem descurar as medidas excecionais que a situação pandémica que 
vivemos exige, também do ponto de vista pedagógico, não perdemos 
de vista a importância das aprendizagens e do desenvolvimento das 
crianças, bem como a garantia do seu bem-estar e o direito de brin-
car.

Em reunião conjunta com os técnicos de educação de ambos os es-
tabelecimentos de infância Charlot e Varino decidimos continuar por 
mais um ano letivo o projeto educativo em vigor, demos como título 
“Éramos felizes e não sabíamos”, a Felicidade está no mote dos pro-
jetos pedagógicos, assim apresentamos os resumos destes:
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SÍNTESE DOS PROJETOS PEDAGÓGICOS
Projeto Pedagógico do 1º Berçário/Gato, da resposta social
de Creche

 

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

 

Projeto Pedagógico da Sala do Urso, da resposta social
de Pré-Escolar
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Projeto Pedagógico da Sala da Girafa, da resposta social
de Pré-Escolar

 

Projeto Pedagógico da Sala do Leão, da resposta social
de Pré-Escolar
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Projeto Pedagógico da sala do CATL, da resposta social de CATL

 

POPULAÇÃO ALVO DAS RESPOSTAS SOCIAIS

QUADRO DE PESSOAL
Recursos Humanos: 30 Trabalhadoras

 1 Diretora  Pedagógica
 5 Educadores de Infância
 1 Animador Sóciocultural
 11 Auxiliares de Educação
 4 Ajudantes de Ação Educativa
 1 Encarregada Serviços Gerais (em regime de 50%)
 1 Cozinheira 2ª
 1 Ajudante cozinha
 2 Auxiliares de refeitório
 3 Auxiliares limpeza

Consideramos que o nosso quadro de pessoal responde às necessi-
dades da nossa população alvo. Privilegiamos um atendimento per-
sonalizado e um acolhimento individualizado, tendo em conta que 
apresentamos um horário de 12 horas diariamente às famílias.

CRECHE
(0 AOS 36 MESES)

1º B 
8 bebés
2º B )

12 crianças
Transição 

15 crianças

PRÉ-ESCOLAR
(3 AOS 6 ANOS) 

Sala do Urso
25 crianças

Sala da Girafa
25 crianças

Sala do Leão
25 crianças

CATL
(6 AOS 12 ANOS)

40 crianças
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ATIVIDADES EXTRACURRICULARES (SUSPENSAS)

ATIVIDADES A REALIZAR 
  
Janeiro
> Lanche de Dia de Reis, dia 6 
> Celebração do Dia Internacional do Riso, dia 18

Fevereiro
> Comemoração de Carnaval, por setor, dia 12
> Dia do Amor, dia 14

Março  
> Dia do Pai, dia 19
> Teatro realizado pelo grupo de Educadoras, no exterior:  
 À Procura da Felicidade…, dia 20 

Abril
> Comemoração do Dia da Dança
> Comemoração do Dia da Liberdade, dia 27

Maio  
> Dia da Mãe, dia 3
> Festa de Verão: “Sempre a Brincar”, dia 28

Junho
> Dia Mundial da Criança, dia 1
> 39º Aniversário do VARINO, dia 1

Julho
> Atividades de Exterior

Agosto
> Encerramento para férias

Setembro
> Receção dos utentes e novas admissões

CRECHE

Creche
Música e

Expressões
Dança Criativa

Yoga
Atividades

Gimnodesportivas

JARDIM DE INFÂNCIA 

Música
e Expressões

Dança Criativa
/Zumba Kids

Yoga
Atividades

Gimnodesportivas
Judo
Inglês

CATL

Dança Criativa
/Zumba Kids
Atividades

Gimnodesportivas
Judo
Yoga 
Inglês
Xadrez
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Outubro
> Reuniões de Pais para apresentação dos Projetos Pedagógicos,  
 por via digital

Novembro
> Teatro de S. Martinho, pelo grupo de Educadoras, dia 11

Dezembro
> Festa de Natal, dia 17

PARCEIROS FORMAIS
> Centro Distrital da Segurança Social de Setúbal;
> Câmara Municipal da Moita;

PARCEIROS NÃO FORMAIS
> Juntas de Freguesia do Concelho da Moita;
> Escola Profissional da Moita
> Escola Superior de Educação de Setúbal
> Agrupamentos de Escolas do Concelho da Moita
> Centro de Formação de Docentes dos Concelhos da Moita  
 e Barreiro
> Centro de Saúde da Moita
> Cercimb
> Instituto de Emprego e Formação Profissional do Barreiro e Seixal;
> Cooperativa RUMO

MANUTENÇÃO E MELHORIA DO ESPAÇO
À semelhança dos anos anteriores damos relevo a uma grande quan-
tidade de pequenas coisas que se vão, na medida das possibilidades, 
reabilitando, construindo, adquirindo... e que melhoram o quotidiano 
de todos que “habitam” esta Casa.

Algumas das necessidades já estão identificadas e apresentadas em 
mapa para 2021.

A Diretora Pedagógica
Alda Nepomuceno





Inaugurado a 16 de Julho de 2011



UCCI
FRANCISCO 
MARQUES 
ESTACA 
JÚNIOR
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Cada vez mais vivemos numa sociedade envelhecida, o que tem vin-
do a ganhar importância devido às consequências que têm em diver-
sos domínios quer a nível social, económico, cultural.

Temos assistido a diversos avanços ao nível da tecnologia, da ciência, 
da medicina que têm permitido aos indivíduos viverem durante mais 
tempo e em melhores condições de vida, o que nos traz um aumento 
da esperança média de vida.

Com isto, as pessoas vivem durante mais anos, o que leva a terem 
maiores situações de fragilidade e incapacidade, porque com o au-
mento da longevidade, surgem as doenças crónicas, e incuráveis.

Perante o crescimento do envelhecimento das populações e das 
transformações funcionais provocados por este processo, inerente 
ao Ser Humano, as Unidades da RNCCI surgem em Portugal como 
tentativa de resposta às alterações demográficas e de saúde que se 
verificam ao longo dos anos, e o papel da Rede Nacional de Cuidados 
Continuados Integrados e das Unidades de Internamento torna-se 
cada vez mais importante na prestação de cuidados a pessoas em si-
tuação de dependência, ou na promoção do seu conforto, bem-estar 
e qualidade de vida.

A Unidade de Cuidados Continuados Francisco Marques Estaca Jú-
nior é um equipamento da Santa Casa da Misericórdia de Alhos Ve-
dros que iniciou a sua atividade em 16/04/2012 e tem 3 Unidades de 
Cuidados Continuados:
 > Unidade de Média Duração e Manutenção
  Acordo com RNCCI 30 camas e 4 camas particulares;
 > Unidade de Longa Duração e Manutenção
  Acordo coma RNCCI 30 camas;
 > Unidade de Cuidados Paliativos
  Acordo com a RNP 20 camas.

Unidade de Média Duração e Reabilitação (UMDR) destina-se a 
Utentes que perderam temporariamente a sua autonomia, preven-
do-se a sua reabilitação.

Os Utentes que integram a Rede Nacional de Cuidados Continuados 
Integrados são referenciados pelas Equipas de Gestão de Altas Hos-
pitalares ou Equipas Multidisciplinares dos Centros de Saúde. 

A UMDR está direcionada para internamentos compreendidos entre 
30 e 90 dias consecutivos, destina-se a doentes que dada a frequên-
cia e especificidade dos cuidados que necessitam, estes não podem 
ser prestados no seu domicílio. Esta tipologia de internamento tem 
capacidade para 30 Utentes referenciados através da Rede Nacio-
nal de Cuidados Continuados Integrados e 4 camas de internamento 
Particular. Estas camas surgiram para dar resposta a situações que 
exijam a continuidade de cuidados e que não tenham vaga na RNCCI. 
A Unidade tem disponíveis cuidados médicos diários, cuidados de 
enfermagem permanentes, tratamentos de fisioterapia, terapia ocu-
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pacional, terapia da fala, apoio psicossocial, cuidados de higiene e 
conforto e atividades de animação sociocultural.

A Equipa UMDR é composta pelos seguintes Profissionais:
 > 1 Diretora Técnica e 1 Diretora Clínica (comum 3 três Unidades);
 > 3 Médicos (Comuns à ULDM); 
 > 1 Enfermeira Coordenadora (Comuns às 3 Unidades);
 > 1 Técnica de Apoio à Gestão (Comum 3 Unidades);
 > 5 Enfermeiros a tempo inteiro;
 > 6 Enfermeiros a tempo parcial; 
 > 3 Fisioterapeutas em comum com 2 Unidades;
 > 1 Terapeuta da Fala;
 > 1 Terapeuta Ocupacional;
 > 1 Psicóloga Clínica (Comum 3 Unidades);
 > 1 Técnica de Serviço Social;
 > 1 Animador sociocultural (comum 3 Unidades).
 > 13 Auxiliares;
 > 1 Auxiliar de Circuitos (comum 3 tipologias);
 > 3 Administrativos (comum 3 tipologias);
 > 2 vigilantes

Unidade de Longa Duração e Manutenção (ULDM) tem como ob-
jetivo a prestação de cuidados a doentes portadores de doenças 
crónicas que não reúnam condições para serem cuidados no seu 
domicílio ou na instituição onde residiam. 

Tem como finalidade a manutenção/ controlo dos seus efeitos, tendo 
como objetivo prevenir o agravamento da situação de dependência 
inerente à sua situação clínica. Os internamentos são superiores a 90 
dias consecutivos.

Estão ainda previstos nas ULDM os internamentos para Descanso do 
Cuidador, caracterizados por internamentos de 30 dias consecutivos 
(até 90 dias por ano civil), tendo como principal objetivo o Descanso 
do principal Cuidador. 

A Equipa ULDM é composta pelos seguintes Profissionais:
 > 1 Diretora Técnica e 1 Diretora Clínica (comum 3 três Unidades);
 > 3 Médicos (Comuns à UMDR); 
 > 1 Enfermeira Coordenadora (Comuns às 3 Unidades);
 > 1 Técnica de Apoio à gestão (Comum 3 Unidades);
 > 5 Enfermeiros a tempo inteiro;
 > 6 Enfermeiros a tempo parcial; 
 > 1 Fisioterapeuta;
 > 1 Psicóloga Clínica (Comum 3 Unidades);
 > Animador sociocultural (comum 3 Unidades);
 > 11 Auxiliares;
 > 1 Auxiliar de Circuitos (comum 3 tipologias);
 > 3 Administrativos (comum 3 tipologias);
 > 2 vigilantes (comum 3 tipologias)
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Unidade de Cuidados Paliativos (UCP) tem como objetivo propor-
cionar  em regime de internamento paliativo cuidados clínicos e de 
apoio psicossocial que pretendem proporcionar bem estar e quali-
dade de vida do utente/família que se encontra com situação clínica 
complexa  de sofrimento decorrente de doença severa, incurável e 
progressiva. 

As Unidades de Cuidados Paliativos da Rede Nacional de Cuidados 
Paliativos, funcionam sobre a tutela do Ministério da Saúde e tem 
como objetivo a prestação de cuidados a doentes portadores de 
doenças crónicas que não reúnam condições para serem cuidados 
no seu domicílio ou na instituição onde residiam. 

A Equipa UCP-FMEJ é composta pelos seguintes Profissionais:
 > 1 Diretora Técnica e 1 Diretora Clínica (comum 3 três Unidades);
 > 1 Coordenadora Clínica com formação Avançada em Cuidados  
  Paliativos e que faz também serviço assistencialista;
 > 3 Médicos; 
 > 1 Enfermeira Coordenadora (Comuns às 3 Unidades);
 > 1 Técnica de Apoio à gestão (Comum 3 Unidades);
 > 9 Enfermeiros a tempo inteiro;
 > 7 Enfermeiros a tempo parcial; 
 > 3 Fisioterapeutas;
 > 1 Psicóloga Clínica (Comum 3 Unidades);
 > Animador sociocultural (comum 3 Unidades).
 > 11 Auxiliares;
 > 1 Auxiliar de Circuitos (comum 3 tipologias);
 > 3 Administrativos (comum 3 tipologias);
 > 2 vigilantes (comum 3 tipologias)

DIREÇÃO TÉCNICA
Durante o ano de 2020 e perante o contexto da situação epidemio-
lógica provocada pelo vírus SARS-COV2 e pela doença Covid-19 tem 
sido efetuado um esforço de toda a instituição e de toda a equipa da 
UCCI-FMEJ adotando-se e implementando-se medidas com vista à 
prevenção, e à contenção da pandemia.

> Assim pretende-se durante o ano de 2021 melhorar e qualificar a 
prestação de serviços de todos os prestadores que fazem parte da 
nossa equipa multidisciplinar, identificando-se constantemente pro-
cedimentos que sejam adequadamente seguidos pela equipa face à 
imprescindibilidade do seu trabalho para o apoio das necessidades 
essenciais dos utentes e ao reconhecimento do seu papel na preven-
ção da transmissão da infeção;

> A sustentabilidade financeira da UCCI-FMEJ é uma responsabilida-
de partilhada devendo esta envolver todos os elementos da Equipa 
no combate ao desperdício de meios e produtos mas assegurando de 
uma forma precisa o cumprimento das normas e a utilização correta 
e adequada de EPIs de acordo com as orientações de DGS; 

> Agilizar as datas de admissão dos utentes nas Unidades de interna-
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mento de modo a que a admissão seja efetuada o mais rápido possí-
vel tendo em conta a realização de testes Covid de imediato após a 
referenciação pretendendo assim atingir uma taxa de ocupação su-
perior a 85% para que se receba a verba adicional e a totalidade da 
verba do acordo de cooperação;

> Proceder a admissão e acolhimento a utentes e a familiares, efe-
tuando o processo social dos utentes de ULDM e UCP, contrato de 
prestação de serviços e Guia de acolhimento, identificação de horá-
rios e planeamento de visitas e informação sobre regras e legislação 
da RNCCI e da UCCI-FMEJ;. 

> Manter reuniões de equipa multidisciplinar quinzenalmente, com a 
participação ativa da Equipa Multidisciplinar composta pelo seguin-
te corpo técnico/clínico: Diretora Técnica, Diretora Clínica, Médicos, 
Fisioterapeuta, Terapeuta Ocupacional, Assistente Social, Terapeuta 
da Fala, Psicóloga, Enfermeiros e Técnica de Animação Sociocultural. 
Estas reuniões permitem a partilha e discussão de casos, gestão de 
Altas e de situações inerentes ao internamento, tais como:

 > Discussão de casos de utentes na UCCI;
 > Construção do Plano Individual de Intervenção dos utentes;
 > Integração das diferentes áreas de saúde, para um consenso de  
  atuação face a determinado utente;
 > Comunicação entre os diferentes técnicos de saúde;
 > Informações sobre funcionamento da UCCI;
 > Elaboração de Atas da Reunião Multidisciplinar

> Manter reuniões periódicas de coordenação com a Direção Clinica, 
Enfermeira Coordenadora e Técnica de apoio à Gestão, assim como 
reuniões de coordenação com a Mesa Administrativa;

> Permitir o acesso ao programa informático TSR dos profissionais 
que necessitam de efetuar registos em processos clínicos conforme 
recomendação de manual de qualidade;

> Avaliação de Grau de satisfação de utentes/familiares na UCCI;

> Rececionar, analisar avaliar e responder às reclamações efetuadas 
pelos utentes/familiares, efetuando relatório para Mesa Administrati-
va e para as instâncias competentes;

> Pretende-se manter contactos com Equipa Coordenadora Local 
e Equipa Coordenadora Regional identificando datas de admissão, 
agudizações, pedidos de prorrogação pedidos de transferência, óbi-
tos, data de altas e de ocorrências e constrangimentos com utentes/
familiares nos internamentos; 

> Articulação com Equipas de Gestão de Altas (EGA) para marcação 
de consultas, para que se assegurem os transportes para a desloca-
ção a consultas e tratamentos nos hospitais de referência;
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> Implementar plano de formação interna e externa incentivando for-
mação contínua a todos os profissionais perspetivando uma melhoria 
no seu desempenho profissional pois uma equipa é mais eficaz se os 
seus elementos trabalharem com o mesmo objetivo,  criarem laços e 
trabalharem em conjunto, com formação adequada, e motivada para 
um crescimento e  amadurecimento;

> Apoiar a continuidade do manual de procedimentos definindo-se 
instruções detalha das de atuação perspetivando alcançar uniformi-
dade na execução de funções;

> Pretende-se que a UCCI-FMEJ durante 2021 seja promotora de 
qualidade orientando e focalizando a sua atividade nos Utentes no 
envolvimento da equipa e na melhoria Contínua, assegurando-se da 
qualidade dos serviços prestados e a sua monitorização.

DIREÇÃO CLINICA
A atividade médica nesta UCCI é centrada no estado clinico do utente 
e das suas necessidades, sendo muito variável de utente para utente.

Os doentes internados na Unidade de cuidados continuados de mé-
dia duração têm uma grande rotatividade (90 dias), sendo ainda 
maior na Unidade de cuidados paliativos, visto a taxa de mortalidade 
ser bastante elevada e o tempo de internamento ser previsto por 30 
dias. A Unidade de internamento de longa duração tem internamen-
tos bastante prolongados exigindo muitos cuidados clínicos.
Pretende-se durante o ano de 2021 melhorar:
 > Espírito de equipa
 > Partilha
 > Comunicação entre os vários profissionais.

O plano de Ação do corpo clínico engloba atividades clinicas diárias, 
melhoria contínua e ações de formação específica na área dos cuida-
dos continuados.

Pretende-se manter : 
 > Reuniões multidisciplinares (discussão com todos os  
  profissionais a situação clínica, social e psicológica dos utentes)
 > Referenciação dos utentes à ECL sobre critérios de admissão,  
  reavaliação e altas.
 > Monitorização de Atividades da UCCI assente nas áreas:
 > Disponibilidade;
 > Acessibilidade;
 > Produtividade;
 > Qualidade técnica e científica;
 > Efetividade;
 > Eficiência;
 > Satisfação; 
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COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM
A elaboração do presente plano de atividade de enfermagem da 
UCCI FMEJ da SMAV, tem como objetivo programar as intervenções 
de Enfermagem no desenvolvimento de atividades e ações a decor-
rer durante o ano 2021. O presente plano é exequível, no entanto po-
derá ser passível de alterações ao longo do ano, tendo por base a 
análise situacional da pandemia.  

Sendo os profissionais de saúde parte fundamental no processo de 
mudança, estabilidade e desenvolvimento de competências em estri-
ta relação com o exercício profissional, a coordenação de enferma-
gem propõe- se manter dotações de enfermagem, de acordo com 
os rácios exigidos pela Rede Nacional de Cuidados Continuados In-
tegrados (RNCCI), não comprometendo a viabilidade económico- fi-
nanceira da instituição e não descorando a segurança dos utentes e 
profissionais.  

Os profissionais são autores do processo de mudança e os contextos 
são imperativos no desenvolvimento de competências.  As equipas 
de enfermagem encontram-se mais estabilizadas, no entanto no pró-
ximo ano é expectável que a equipa de contratos de enfermagem 
fique completa, conseguindo assim atingir os objetivos propostos.  

Deste modo, durante o ano 2021, a Coordenação de Enfermagem 
propõe-se  a: 

Desenvolver competências nos profissionais de Enfermagem  
e Auxiliares de Ação Médica
 A melhoria continua dos cuidados de enfermagem, está estritamente 
relacionada com o confronto diário do saber fazer, saber ser, tendo 
como base todo o aporte de competências no exercício profissional 
por excelência. O desenvolvimento de competências integra um sis-
tema auto-eco-organizativo, a nível pessoal, do serviço e da organi-
zação ao longo do tempo. A prestação de cuidados dos auxiliares de 
ação médica está relacionada com o conteúdo funcional, baseado na 
aquisição e atualização de conhecimentos. Irá ser realizado um le-
vantamento das necessidades de formação da equipa, motivando os 
intervenientes a realizarem formação interna e externa, contribuindo 
deste modo, para a melhoria continua dos cuidados de enfermagem 
prestados aos utentes. 

Formação interna
Durante o ano 2021 irá ser realizada formação sobre prevenção e 
controlo de infeção (higiene das mãos, etiqueta respiratória, equipa-
mento de proteção  individual, isolamentos, resíduos, limpeza e de-
sinfeção), uma vez que é um pilar basilar nos cuidados de saúde, bem 
como de outras áreas em que a enfermagem intervém e que sejam 
pertinentes abordar na prestação de cuidados. 
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Reforço do trabalho de equipa entre os elementos de todas as 
valências 
Sendo o trabalho de equipa fundamental na organização das institui-
ções, é essencial a comunicação entre os vários elementos da equi-
pa multidisciplinar, possibilitando assim, a prestação de cuidados de 
enfermagem diferenciados e humanizados. Deste modo será promo-
vido o acolhimento dos utentes nas diferentes valências, desenvol-
vendo um documento com informação sistematizada para os utentes 
e cuidadores, bem como realizar-se- a ensinos aos cuidadores com 
informação sistematizada sobre as várias temáticas em que a equi-
pa de enfermagem intervém. Será disponibilizado contato telefónico 
aos cuidadores de modo a diminuir a ansiedade, no regresso do seu 
familiar ao domicílio.   

Sensibilização da equipa para a gestão correta de custos associa-
dos aos cuidados
A correta gestão de recursos é fundamental, para a viabilidade eco-
nómico- financeira da instituição. Assim, irá ser reforçado o compor-
tamento economicista e de poupança, dando especial atenção à se-
paração adequada de resíduos e à correta utilização do material de 
consumo clínico. Ao longo do ano 2021 serão desenvolvidas ações de 
sensibilização neste âmbito.  

Elaboração e atualização do manual de normas e procedimentos 
de enfermagem
A utilização de um manual de normas e procedimentos atualizado é 
condição indispensável ao desempenho de trabalho. A elaboração e 
atualização do manual de normas e procedimentos, que é conside-
rado um recurso, irá reunir de modo organizado e estruturado todas 
as ações inerentes à prestação de cuidados de enfermagem unifor-
mizando critérios. Será realizado o manual durante o ano 2021.  
 

SERVIÇO SOCIAL

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

A função do Assistente Social integrado na RNCCI orienta-se em tor-
no de três eixos de intervenção:

1. Acolhimento ao Utente e à sua família com o intuito de apoiar psi-
cossocialmente o Utente e seu cuidador, dar a conhecer a Unidade, 
informar sobre normas de funcionamento de ordem prática, recolha 
da história de vida do Utente, nomeadamente, a sua situação familiar, 
habitacional, económica e o seu percurso de vida, gestão das expec-
tativas quer do Utente, quer da sua família;
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2. Acompanhamento do internamento e procedimentos de registo no 
aplicativo da RNCCI, e na plataforma do TSR, articulação com EGA`S 
dos Hospitais para deslocações a consultas; Informação acerca dos 
benefícios que podem ser solicitados, prestações socias e outros 
subsídios/reformas; 

3. Planeamento da Alta do Utente com a equipa multidisciplinar, com 
o Utente e com os seus familiares/ cuidadores, identificando as ne-
cessidades médicas, de enfermagem, nutrição e ao nível da realização 
das AVD`s que o Utente irá necessitar. O planeamento da alta deve 
ser adequado à realidade económica e familiar do utente. Durante 
todo o processo é fundamental promover a responsabilização/envol-
vimento do cuidador nas diligências para a alta, o que nem sempre é 
possível atendendo à inexistência de familiares ou à indisponibilidade 
por parte destes.

Cabe ao assistente social orientar e informar a família acerca das res-
postas disponíveis na comunidade (Lares, Apoio Domiciliário, Acolhi-
mento, etc) e identificar a mais adequada em cada caso. No entanto, 
a escolha pela resposta mais adequada e a consequente inscrição 
não deverá ser efetuada pelo profissional, mas sim pelos familiares.

O Serviço Social da UCCI – FMEJ propõe para 2021:
 > Acolhimento ao Utente e seus familiares;
 > Atendimento à família /Cuidador;
 > Elaboração do Diagnóstico Social do utente; 
 > Construção do Processo Individual do Utente
 > Plano Individual de Cuidados e Plano Individual de Intervenção  
  elaborado em formato papel e/ou informatizado.
 > Informação acerca do funcionamento das Unidades;
 > Elaboração do Contrato da Prestação de Serviços; 
 > Avaliação inicial e mensal do utente na Plataforma da RNCCI;
 > Acompanhamento psicossocial a doentes e familiares;
 > Informações sobre os direitos e deveres dos Utentes, bem como  
  familiares;
 > Elaboração de requerimentos, nomeadamente: Complemento  
  por dependência, pensão social, de invalidez ou velhice,  
  Rendimento Social de Inserção;
 > Participação nas reuniões com a equipa multidisciplinar, de  
  modo a identificar com os profissionais as necessidades e  
 potencialidades de cada Utente;
 > Elaboração de Pedidos de Prorrogação e Transferências à  
  Equipa Coordenadora Local, tendo em conta a continuidade do  
  internamento;
 > Contacto com as Equipas de Gestão de Altas com o Intuito de  
  organizar e planear as deslocações a hospitais para tratamentos,  
  consultas, entre outras;
 > Orientação à família acerca da tipologia de cuidados que serão  
  necessários canalizar após a alta da unidade;
 > Articulação com Unidades de Internamento, Instituições  
  existentes na Comunidade com a finalidade de assegurar a  
  continuidade dos Cuidados;
 > Maximizar o número de altas Clínicas.
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PSICOLOGIA CLÍNICA   

A Psicologia Clínica é uma especialidade que visa avaliar, prevenir 
e intervir em questões que afetam a saúde mental e/ ou as funções 
cognitivas do paciente. Tem como objetivo a reestruturação do bem-
-estar biopsicossocial e a promoção da saúde. 

A intervenção psicológica, que poderá ser individual ou grupal, tem 
por base a relação terapêutica, que pretende ser uma relação empá-
tica, compreensiva, de aceitação e não-julgamento.

O tipo de intervenção, quer seja um apoio pontual, quer seja um 
acompanhamento continuado tem em conta os objetivos estabeleci-
dos, assim como as idiossincrasias e necessidades identificadas.

Sabendo que o aparecimento de uma doença física altera muitas ve-
zes a realidade de uma pessoa, imprimindo mudanças diversas quer 
na sua autonomia, quer no dia-a-dia, importa compreender o indiví-
duo como um todo e de que forma a doença altera a perceção de 
autoestima, o bem-estar, ou promove sintomatologia depressiva e 
ansiosa, condicionando a reabilitação e/ou a adaptação à nova rea-
lidade.

Sendo que cada indivíduo tem diferentes formas de encarar as situa-
ções e sentir as adversidades, a Psicologia vai agir sobre estas idios-
sincrasias, procurando quais os recursos e estratégias psicológicas 
utilizadas por cada um para lidar com as mais diversas situações.
Desse modo, cabe ao Psicólogo a tarefa fundamental de compreender 
o indivíduo e proporcionar uma estrutura que seja capaz de abarcar 
todas as dimensões do próprio, ajudando-o na procura de estratégias 
e movendo-o para alcançar a aceitação possível, com dignidade, per-
mitindo uma adaptação a novas realidades.

A Psicologia Clínica é, portanto, uma especialidade multidisciplinar 
que se integra com todas as outras, permitindo transmitir à equipa 
uma atitude de respeito e uma visão compreensiva do utente, de 
acordo com a sua personalidade, história de vida, necessidades e si-
tuação atual e, minimizando desta forma algumas resistências à inter-
venção e ao processo de reabilitação.

Deve sempre destacar-se que as ações da Psicologia não se restrin-
gem ao paciente, mas devem incluir a família, como parte indivisível 
da unidade de cuidados. As necessidades da família revelam-se fun-
damentais ao longo do internamento na UCCI, principalmente no que 
se refere às diferenças de valores, modos de compreender a doença 
e as expectativas face ao utente. Assim sendo, o Psicólogo vai de-
senvolver em si, nos outros membros da equipa multidisciplinar e nas 
famílias, uma atitude de respeito pela pessoa, que vão desde os seus 
problemas de dor e desconforto físico, até aos problemas de adapta-
ção à doença, alterações de humor e cognitivas, passando pelas suas 
necessidades individuais e pela manutenção da autonomia. 
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Propõem-se as seguintes ações para o ano 2021, transversais às três 
tipologias de internamento da UCCI-FMEJ:

Avaliação Psicológica dos Utentes
A Avaliação Psicológica visa identificar características psicológicas, 
diferenças individuais, capacidades, características da personalidade, 
comportamentos e sintomatologia psicopatológica dos utentes pre-
sentes na UCCI, permitindo um olhar compreensivo sobre cada uten-
te. A Avaliação psicológica tem em conta a história de vida do utente, 
os seus antecedentes pessoais em termos clínicos, as intervenções 
anteriores no âmbito da psicologia, a avaliação do estado mental e a 
sua rede de suporte familiar/outra, tendo como finalidade ajudar na 
criação do plano multidisciplinar de reabilitação e delinear o plano 
individual de intervenção psicológico, que será partilhado e discutido 
com a equipa sempre que necessário. Postula-se que esta avaliação 
seja inicial e regular (conforme a tipologia), até término do interna-
mento, com registos na plataforma TSR e na RNCCI.

Avaliação Neuropsicológica dos Utentes
A Avaliação Neuropsicológica visa caracterizar as funções cognitivas 
e comportamentais, com os objetivos de apoiar o diagnóstico, atra-
vés da caracterização compreensiva de diferentes funções cogniti-
vas, auxiliar na planificação da reabilitação e monitorizar mudanças 
no funcionamento cognitivo ao longo do internamento. 

Construção do Processo Individual do Utente
Tem o intuito de organizar, operacionalizar e integrar a informação 
obtida através da Avaliação Psicológica e/ou da Avaliação Neurop-
sicológica, de modo a dar resposta às necessidades, expectativas, 
idiossincrasias e potenciais do utente e guiando o processo de acom-
panhamento psicológico.  Inclui o Plano Individual de Cuidados e o 
Plano Individual de Intervenção e poderá ser elaborado em formato 
papel ou informatizado.

Sessões de Apoio e Acompanhamento Psicológico aos Utentes
Estas sessões serão delineadas de acordo com as necessidades sen-
tidas pelo psicólogo e/ou sinalizadas pelos demais técnicos da UCCI, 
tendo como principais objetivos:
 > Estabelecer uma relação terapêutica que permita monitorizar e  
  acompanhar o processo de internamento, tendo em vista o bem 
  -estar físico, psicológico e social;
 > Promover de estratégias de coping adaptativas à doença e/ou  
  incapacidade;
 > Integrar/envolver a família no processo, através de apoio em  
  crise, ou de acompanhamento psicológico;
 > Intervir na promoção da saúde, apoiando na escolha de  
  comportamentos que promovam autonomia face à sua própria  
  saúde e prevenção da doença;
 > Promover a expressão e regulação emocional;
 > Equilibrar a sensação de bem-estar psicológico;
 > Ajustar expetativas e encontrar estratégias para gerir a incerteza;
 > Preparação psicológica da alta da UCCI.
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Reabilitação e Estimulação Cognitiva (individual e grupal)
Face a cada caso e tendo em conta as necessidades de intervenção, 
os utentes poderão beneficiar de Reabilitação e Estimulação Cog-
nitiva, seja em formato individual e/ou grupal, de modo a suprir as 
lacunas sentidas no processo de reabilitação a doentes onde as fun-
ções cognitivas se possam encontrar afetadas. Este programa será 
interdisciplinar, ou seja, irá existir uma interligação entre os diferentes 
técnicos de saúde presentes na UCCI. Os utentes serão selecionados 
após uma Avaliação Neuropsicológica, que demonstrará as necessi-
dades individuais de cada um. 

Este Programa terá como principais objetivos:
 > Ajudar na reabilitação psicomotora;
 > Preservar ou otimizar as funções cognitivas remanescentes e  
  reabilitar as funções cognitivas afetadas após situação de doença;
 > Promover a saúde mental e prevenir uma deterioração cognitiva;
 > Readaptação cognitiva, psicológica e social, através da redução  
  dos impactos negativos dos défices cognitivos e promoção da  
  qualidade de vida.

Sessões de Apoio e Acompanhamento Psicológico aos Familiares
Estas sessões serão delineadas de acordo com as necessidades sen-
tidas pelo psicólogo e/ou sinalizadas pelos demais técnicos da UCCI, 
tendo como principais objetivos:
 > Promover um suporte psico-afetivo que seja um contributo para  
  o bem-estar familiar, e desta forma potenciar a adaptabilidade à  
  situação de doença do utente;
 > Proporcionar um espaço de partilha;
 > Promover a expressão e regulação emocional;
 > Equilibrar a sensação de bem-estar psicológico;
 > Ajustar expetativas face à situação atual do utente;
 > Preparação psicológica da alta da UCCI.

Reuniões de Acolhimento aos Familiares
Pretende-se em conjunto com a equipa multidisciplinar realizar reu-
niões de acolhimento aos familiares, quando um utente tem entrada 
em qualquer uma das tipologias. Estas reuniões de acolhimento têm 
como principais objetivos:
 > Contacto com os familiares e disponibilização do serviço de  
  Psicologia para o utente e familiares;
 > Recolha da história clínica e de vida do utente;
 > Permitir à família um contacto imediato com os técnicos de  
  saúde que irão acompanhar o utente ao longo do internamento;
 > Avaliação das necessidades, conhecimento sobre o diagnóstico,  
  prognóstico e expetativas face ao internamento;
 > Apoio emocional.

Programa de Intervenção no Luto
A palavra luto provém do latim lucuts, que significa dor, mágoa, lás-
tima. O luto é uma reação de adaptação e de restabelecimento de 
equilíbrio, após uma perda significativa. Essa reação é uma vivência 
única e individual, que vai depender de diversos fatores.
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Não existe uma maneira correta de fazer o luto, pois cada um realiza o 
seu caminho de adaptação à nova realidade. No entanto, e por diver-
sas contingências poderão existir lutos que não permitem a adapta-
ção do indivíduo à situação, provocando a persistência dos sintomas 
associados a um processo de luto, durante vários anos (Luto Compli-
cado ou Luto Patológico).

Desse modo, em semelhança com os anos transatos, irá prosseguir-se 
com a aplicação do Programa de Intervenção no Luto. 

Este Programa irá abranger todas as tipologias, sendo, no entanto, 
mais direcionado para a Unidade de Cuidados Paliativos. Nesta tipo-
logia, pretende-se promover desde o início do internamento a comu-
nicação entre a equipa, doente e os seus familiares, de modo a plani-
ficar, desde esse momento, a intervenção no luto. Assim, a família e o 
doente terão oportunidade de ser acompanhados/ apoiados durante 
todo o processo.

Salienta-se por isso a importância deste Programa, que consiste numa 
intervenção especializada, estruturada e individualizada no processo 
de luto, de forma a criar um espaço seguro para a expressão de senti-
mentos e pensamentos normativos ao momento, fomentar a criação 
de estratégias que permitam lidar com a perda, manter sentimentos 
de controlo sobre a perda, ajudar na compreensão das emoções e 
comportamentos, visando a construção de novos significados para 
a perda.

Celebração de Datas relevantes
Pretende-se a celebração de datas relevantes inseridas no calendário, 
em conjunto com os restantes técnicos presentes na UCCI, através de 
atividades programadas para os utentes, familiares e técnicos, com a 
finalidade de promover o bem-estar psicológico. 

Ações de Formação na área da Psicologia Clínica e da Saúde
A Formação Profissional na área da Psicologia Clínica e da Saúde 
constitui-se como fundamental para capacitar os profissionais e au-
mentar o desempenho nas várias áreas de atividade profissional.

Postula-se desse modo, o desenvolvimento de ações de formação no 
ano de 2021 que incidam em várias temáticas, para técnicos e profis-
sionais da UCCI, existindo a possibilidade de acesso aos técnicos de 
outros equipamentos da Santa Casa da Misericórdia de Alhos Vedros 
ou de outras Misericórdias, se tal for considerado pertinente.

Núcleo de Investigação Científica em Psicologia
Pretende-se iniciar um Núcleo de Investigação Científica em Psicolo-
gia, que terá como intuito delinear projetos de investigação científica 
em Psicologia sobre temáticas presentes no dia-a-dia da UCCI, com 
a finalidade de partilhar e discutir com a comunidade científica os 
resultados obtidos através da participação em congressos e de pu-
blicações, para que seja possível responder às lacunas que por vezes 
se sente na abordagem psicológica aos utentes em internamento em 
UCCI.
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Estágio Profissional em Psicologia – “Psicólogo Júnior”
O Psicólogo Júnior é um profissional qualificado e apto à realização 
de atos psicológicos. 

Nesse sentido, pretende-se para o ano 2021 acolher um Psicólogo Jú-
nior, proporcionando a oportunidade de este aplicar na UCCI os seus 
conhecimentos, desenvolver a capacidade para resolver problemas 
concretos e de adquirir competências e métodos do trabalho, com o 
apoio e orientação de um profissional sénior, que acompanhará a sua 
atividade. 

Programa de Estimulação Cognitiva “Programa Bússola”
O Programa Bússola resulta da necessidade de estimulação cognitiva 
de adultos internados em UCCI, visando suprir as lacunas sentidas na 
abordagem psicológica a doentes com incapacidade funcional, nos 
quais as capacidades cognitivas se possam encontrar afetadas. 

Este programa contempla atividades de estimulação que pretendem 
combater a deterioração cognitiva, bem como otimizar capacidades 
remanescentes e reabilitar as capacidades cognitivas transitoriamen-
te afetadas, aumentar a qualidade de vida e diminuir a sintomatolo-
gia depressiva, que se sabe condicionar o estado psicológico para a 
reabilitação física. 

O programa é composto por 18 sessões delineadas de forma a in-
tervir em capacidades cognitivas específicas como a Linguagem, a 
Perceção, o Raciocínio, a Memória, a Atenção e Concentração, bem 
como favorecer a adaptação à doença, promover treino emocional, 
estimular a criatividade, a interação social, a adaptação situacional e 
coordenação psicomotora.

Durante o ano 2021 irá retomar-se este Programa englobado no Está-
gio Profissional em Psicologia (“Psicólogo Júnior”).
  

A FISIOTERAPIA
Na Unidade de Cuidados Continuados Integrados, a Fisioterapia 
constitui uma área de atuação específica e relevante no contexto de 
programas e projetos de reabilitação, sendo parte essencial dos sis-
temas de saúde.

A Fisioterapia tem como funções atingir/manter um nível de funcio-
nalidade adequado a cada indivíduo e minimizar a percentagem de 
dependência através de um plano de intervenção planeado com o 
utente. A intervenção e o estabelecimento de resultados centrados 
no utente devem refletir o controlo dos sintomas, a capacidade de 
realizar atividades de vida diária, o recondicionamento ao exercício e 
melhoria da qualidade de vida.

Deste modo o/a Fisioterapeuta pratica a sua atividade de forma au-
tónoma e integrada em equipas multidisciplinares relativamente a 
outros profissionais de saúde, atuando em contexto de leito e/ou de 
ginásio.
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Nesta Unidade o/a Fisioterapeuta atua junto de utentes com condi-
ções 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;
 > Reeducar a marcha, o equilíbrio;
 > Melhorar a mobilidade de forma a ganhar ou manter  
  independência;
 > Reduzir o risco de quedas;
 > Estabilizar a função respiratória;
 > Promover Atividades de Vida Diária;
 > Providenciar ajudas técnicas;
 > Trabalhar com outros elementos da equipa bem como com  
  familiares e cuidadores com o objetivo, entre outros, de planear  
  uma alta segura e no momento próprio;
 > Assegurar sessões de fisioterapia 5 a 6 vezes por semana;
 > Em caso de utentes acamados ou utentes sem potencial  
  assegurar sessões de fisioterapia 3 vezes por semana;
 > Realizar avaliações mensais no Gestcare CCI: Aplicativo de  
  Monitorização da RNCCI e no TSR.

Unidade de Longa Duração e Manutenção (ULDM)
Nesta Unidade torna-se importante a participação na gestão de 
doença crónica e da incapacidade. Sendo assim os objetivos:
 > Melhorar a capacidade funcional;
 > Facilitar a autonomia e a qualidade de vida, através de 
  estratégias de intervenção envolvendo cada pessoa;
 > Trabalhar com outros elementos da equipa bem como com  
  familiares e cuidadores com o objetivo, entre outros, de planear  
  uma alta segura e no momento próprio;
 > Assegurar sessões de fisioterapia 2 a 3 vezes por semana;
 > Assegurar sessões de fisioterapia 2 a 3 vezes por semana em  
  utentes em regime de Descanso do Cuidador  
  (1 mês internamento);
 > Realizar avaliações de dois em dois meses no Gestcare CCI:  
  Aplicativo de Monitorização da RNCCI.

Unidade de Cuidados Paliativos (UCP)
Em Cuidados Paliativos a Fisioterapia ajuda a melhorar a qualidade 
de vida, através do alívio da dor e promoção do bem-estar.
 > Aliviar os sintomas comuns em doenças oncológicas (fraqueza  
  muscular, rigidez, fibrose, linfedema, fadiga, insuficiência  
  respiratória, dor)
 > Facilitar a reeducação da ventilação e prevenir infeções  
  respiratórias; 
 > Assegurar sessões de fisioterapia 2 a 3 vezes por semana (em  
  casos pontuais);
 > Realizar avaliações de dois em dois meses no Gestcare CCI:  
  Aplicativo de Monitorização da RNCCI.
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Utentes em Regime Particular
 > Melhorar o movimento articular e da função em situação pós  
  cirúrgica, fratura, ou outras condições ortopédicas e redução da  
  dor de origem músculo-esquelética/ neurológica;
 > Reeducar a marcha, o equilíbrio;
 > Melhorar a mobilidade de forma a ganhar ou manter  
  independência;
 > Reduzir o risco de quedas;
 > Estabilizar a função respiratória;
 > Promover Atividades de Vida Diária;
 > Providenciar ajudas técnicas;
 > Trabalhar com outros elementos da equipa bem como com  
  familiares e cuidadores com o objetivo, entre outros, de planear  
  uma alta segura e no momento próprio;
 > Assegurar um número de sessões de fisioterapia consoante a  
  avaliação da Fisioterapeuta, da Médica Fisiatra e solicitação dos  
  Cuidadores do utente.

Através deste Plano de Ação e com as necessidades identificadas 
pretende-se promover uma melhoria da qualidade dos serviços de 
fisioterapia prestados na UCCI-FMEJ.

Estratégias para o utente:
 > Criação de classes de movimento, sobretudo com utentes que  
  apresentem quadros clínicos semelhantes  
  (ex: AVC, amputados, etc.);
 > Desenvolvimento de Jogos Tradicionais Adaptados e de  
  caminhadas no espaço exterior.
 > Aumento dos materiais de apoio para o ginásio/electroterapia  
  (Plano inclinado; Standing Frame Elétrico)

Estratégias para a equipa multidisciplinar e familiares dos utentes:
 > Aumento da comunicação entre os diferentes profissionais de  
  saúde sobre a situação atual de cada utente e evolução  
  funcional do mesmo;
 > Integração da família no processo de Reabilitação em  
  Fisioterapia;
 > Desenvolvimento de reuniões entre a equipa de reabilitação   
  mensalmente;
 > Organização de ações de formação sobre a prevenção de lesões  
  no local de trabalho
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TERAPIA OCUPACIONAL 
 
O Terapeuta Ocupacional é um profissional de saúde que atua na pre-
venção, avaliação e tratamento de problemas de Desempenho Ocu-
pacional, habilitando a pessoa em risco de ou com disfunção ocupa-
cional, para a realização das ocupações do dia-a-dia. Estas ocupações 
consistem no conjunto de atividades que a pessoa considera impor-
tantes para dar sentido e significado à sua vida e podem ter como 
objetivo cuidar de si própria, desfrutar os seus tempos de lazer e/ou 
contribuir para o desenvolvimento económico e social da sociedade.

A abordagem do Terapeuta Ocupacional centra-se na pessoa, na ocu-
pação e no ambiente. Utiliza metodologias, atividades e ocupações 
específicas, selecionadas de acordo com a motivação e necessida-
des do indivíduo. Quando a disfunção ocupacional tem por base a 
ausência de função e esta não é possível recuperar, o terapeuta ocu-
pacional pode, ainda, utilizar produtos de apoio ou adaptações para 
compensar essas incapacidades. Pode também intervir no ambiente 
familiar, social ou profissional da pessoa, aconselhando os familiares 
ou cuidadores, criando oportunidades de envolvimento ocupacional, 
adaptando o espaço às necessidades do indivíduo e/ou eliminando 
as barreiras arquitetónicas.

A ATUAÇÃO DA TERAPIA OCUPACIONAL NA UCCI

A Terapia Ocupacional ao longo do ano de 2020 pretende atingir 
objetivos através avaliação e implementação de várias atividades 
que promovam a autonomia nas atividades de vida diária (AVD’s) e 
atividades instrumentais da vida diária (AIVD’s) respeitando sempre 
bem-estar físico, psicológico e socio-familiar dos utentes da Unidade 
Francisco Estaca Júnior UCCI-FMEJ.

O foco da atuação da Terapeuta Ocupacional será com os utentes da 
Unidade de Média Duração e Reabilitação (UMDR) maioritariamen-
te, mas poderá existir atuação junto de utentes de outras tipologias 
Unidade de Longa Duração e Manutenção (ULDM) ou Unidade de 
Cuidados Paliativos (UCP) se assim for necessário. O terapeuta ocu-
pacional tem um papel preponderante na reabilitação funcional dos 
utentes avaliando e habilitando os mesmos para ocupações signifi-
cativas que por alguma razão patológica ou não comprometem a ter 
um bom desempenho ocupacional e satisfatório no dia-a-dia. A inter-
venção é ao nível do desenvolvimento de competências, recuperação 
de funções perdidas e prevenção de disfunções ou compensação de 
funções através de técnicas específicas, estratégias de desempenho 
ou produtos de apoio adequados para que a autonomia dos utentes 
seja o mais eficaz possível.
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Metodologia de trabalho do Terapeuta Ocupacional
 > Realização de uma pequena entrevista/avaliação com recurso  
  a instrumentos de avaliação adequados, para conhecer a história  
  pessoal/clinica do mesmo;
 > Estabelecer conjuntamente com o utente/família objetivos  
  terapêuticos destacando e ordenando as prioridades;

Criar, estimular e desenvolver condição e/ou situações que favore-
çam o desencadeamento do processo terapêutico;
 > Selecionar e aplicar métodos e técnicas apropriadas tendo em  
  conta a história clinica, tais como:
 > Mobilizações passivas/ativas ou ativas assistidas;
 > Exercícios para melhoria da força muscular nos membros  
  superiores;
 > Exercícios para melhoria das amplitudes articulares dos  
  membros superiores;
 > Técnicas proprioceptivas;
 > Técnicas de Bobath;
 > Exercícios de destreza manual e coordenação motora;
 > Exercícios para a memória (exercícios de grafismo, exercícios de  
  calculo, exercícios de orientação espaço-temporal);
 > Treinos de AVD’s em contexto quarto (autocuidados) e  
  refeitório (alimentação); Sessões de cuidados da imagem  
  (tratamento das unhas das mãos e depilação facial que  
  decorrerá na sala da cabeleireira quando solicitado;
 > Sessões de reminiscência pretende-se envolvimento de técnicos  
  de outras áreas de intervenção;
 > Implementação de sessões de grupo para promover a interação  
  social entre os utentes, algumas dessas sessões contarão com o  
  apoio da Animação, decorrerão no espaço salão (sessões de  
  movimento com recurso a musica, jogos lúdicos bingo, boccia,  
  dominó e jogo do stop, sessões de artes plásticas e sessões de  
  saberes populares);
 > Desenvolvimento de jogos tradicionais e saídas ao exterior da  
  UCCI envolvendo elementos da equipa multidisciplinar;
 > Avaliações mensais no Gestcare CCI: Aplicativo de  
  Monitorização da RNCCI e no TSR;
 > Dar estratégias ao utente para um desempenho ocupacional  
  facilitador;
 > Dar estratégias facilitadoras ao cuidador para melhor cuidar do  
  utente, através de realização de treinos de demonstração de  
  prestação de cuidados, sempre que possível e necessário.

ASPETOS GERAIS:

Para prestar um apoio de qualidade favorável aos utentes, a UCCI-F-
MEJ pretende manter e criar condições favoráveis para que o tempo 
de internamento dos utentes na UCCI seja benéfico e positivo para a 
sua reabilitação, autonomia e motivação no seu dia-a-dia. Cabe tam-
bém criar condições físicas e estruturais (sala de Terapia Ocupacional 
e Salão de convívio) dinamizando com recurso a diversos materiais 
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e produtos de apoio, para que a Terapeuta Ocupacional consiga di-
versificar as atividades fundamentais para uma boa reabilitação fun-
cional de cada utente aumentado assim, a motivação e empenho dos 
utentes bem como o da Terapeuta Ocupacional.

É importante salientar que a pessoa é um ser holístico e que todas 
a áreas física, cognitiva, espiritual e social estejam equilibradas, para 
que haja reabilitação de sucesso.

TERAPIA DA FALA
  
A comunicação é a capacidade que um individuo tem de receber e 
transmitir informações, pensamentos, ideias e sentimentos de forma 
verbal ou não verbal, em função do contexto ambiental e social sub-
jacente ao mesmo (Garcia, 2006; Fonseca, 2004). Neste sentido, para 
que a capacidade comunicativa se encontre preservado é fundamen-
tal a existência de funcionalidade e eficácia na forma, conteúdo, fun-
ção e contexto em que é utilizado o ato comunicativo (Garcia, 2006; 
Tavares, 2001). Considerando que o processo de envelhecimento en-
volve um conjunto de alterações físicas, comportamentais, sociais, 
internacionais e cognitivas que conduzem e interferem no papel so-
cial do idoso e, consequentemente na capacidade de autonomia, in-
dependência, atividade e participação nas atividades quotidianas, a 
funcionalidade requerida para a manutenção das competências co-
municativas tende a diminuir (Garcia, 2006; Tavares, 2001). Assim, as 
dificuldades comunicativas verificadas no idoso, encontram-se direta-
mente associadas às alterações fisiológicas subjacentes, tais como al-
terações auditivas, alterações musculares e articulatórias da cavidade 
oral, bem como alterações cognitivas inerentes a estados de demên-
cia característicos na população idosa, interferindo significativamen-
te na capacidade comunicativa dos indivíduos, diminuindo-a (Garcia, 
2006; Tavares, 2001). Para além destes aspetos, a perda de informa-
ção ou estímulos acústicos, frequentemente associada à perda au-
ditiva característica do processo normal de envelhecimento, conduz 
à Terapeuta da Fala Bruna Carvalho a diminuição da compreensão 
do discurso transmitido pelos outros e à necessidade do aumento 
de tempo para processar a informação (Garcia, 2006; Tavares, 2001). 
Desta forma, a diminuição da eficácia comunicativa decorreste des-
tes fatores promove a diminuição dos momentos de comunicação, 
potenciando alterações emocionais como o isolamento social, a an-
siedade, o stress e a frustração (Garcia, 2006; Fonseca, 2004). Neste 
sentido, as alterações acima referidas conduzem, consequentemente 
à diminuição de estímulos comunicativos vitais para a compreensão 
e expressão da linguagem, conduzindo posteriormente à redução da 
atividade social, física e intelectual e ao isolamento, aumentando a 
ansiedade que corrompe com a incapacidade de comunicar de forma 
eficaz e funcional (Fonseca, 2004; Piassi, 2002).  
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Problemáticas do idoso na área da linguagem 
Considerando que o desenvolvimento da linguagem decorre ao lon-
go da vida de um indivíduo, apesar de subentender um marco sig-
nificativo durante o período da infância, o aumento do vocabulário 
e consequente capacidade de organização e coerência de ideias e 
de elaboração de um discurso fluente, encontra-se dependente das 
capacidades cognitivas do indivíduo em resposta às exigências so-
ciais e culturais do seu meio envolvente (Parent, Saboski, Ferreira, 
& Nespoulous, 1999; Koehler, Gindri, Gonçalves, & Mancopes, 2012). 
Desta forma, tendo em conta que no processo de envelhecimento 
as capacidades cognitivas de memória tornam-se tendencialmente 
reduzidas, a capacidade de criar um novo vocabulário significativo, 
bem como de elaborar e compreender enunciados mais complexos 
diminui significativamente, uma vez que esta componente cognitiva é 
fundamental para uma boa competência linguística (Parent, Saboski, 
Ferreira, & Nespoulous, 1999; Koehler, Gindri, Gonçalves, & Mancopes, 
2012). De facto, estes fatores inerentes ao processo de envelhecimen-
to traduzem-se num conjunto de características linguísticas típicas 
que tendem a alterar-se no idoso, tais como o aumento da verborreia, 
assente na necessidade de expressão devido a situações de solidão 
ou carência social associada a este processo, utilização frequente de 
circunlóquios, discurso pouco coerente e organizado devido à repe-
tição de ideias ou informações associada aos processos demenciais 
ou casos clínicos de AVC/TCE, assim como o uso tendencialmente 
excessivo de pausas no discurso (Tubero, 1999). Neste sentido, e à 
semelhança dos aspetos enunciados anteriormente, estas alterações 
afetam ainda a realização de atividades que impliquem raciocínios 
complexos ou tomadas de Terapeuta da Fala Bruna Carvalho decisão, 
bem como interferem na interação social e na comunicação funcional 
do indivíduo (Parent, Saboski, Ferreira, & Nespoulous, 1999; Koehler, 
Gindri, Gonçalves, & Mancopes, 2012). 2.3 Problemáticas do idoso na 
área da fala Tendo em conta que a Fala corresponde à capacidade 
de produzir e articular os sons, palavras e enunciados de uma de-
terminada língua, requerendo a completa integridade fisiológica, ar-
ticulatória e muscular da cavidade oral do indivíduo, as alterações 
originadas pelo processo de envelhecimento modificam a capaci-
dade de produzir e articular um discurso inteligível (Santos-Daroz, 
Senna, Nuñez, Lucena, & Barbosa, 2009). Desta forma, durante o pro-
cesso normal de envelhecimento, depreende-se uma perda inevitável 
e generalizada da força muscular dos órgãos fonoarticulatórios que, 
associados a fatores de ordem ortodôntica e protética, tais como a 
perda de dentição ou a necessidade de utilização de próteses den-
tárias que conduzem consequentemente à redução da produção de 
saliva e do tónus muscular, comprometendo a capacidade articula-
tória (Santos-Daroz, Senna, Nuñez, Lucena, & Barbosa, 2009). Assim, 
estas alterações fisiológicas envolvem ainda o comprometimento do 
sistema estomatognático que interferem diretamente no débito e na 
inteligibilidade do discurso, bem como à ocorrência de imprecisão 
articulatória (Santos-Daroz, Senna, Nuñez, Lucena, & Barbosa, 2009). 
De facto, as alterações ao nível da fala mais frequentes nos idosos 
traduzem-se na diminuição do débito verbal e da precisão articulató-
ria dos sons e enunciados, na diminuição da fluência do discurso pelo 
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aumento do número hesitações, interjeições e correções, dificultando 
e interferindo na capacidade de acesso ao léxico e, consequentemen-
te, na autodesvalorização do indivíduo em relação à sua capacidade 
enquanto interlocutor (Tubero, 1999; Santos-Daroz, Senna, Nuñez, Lu-
cena, & Barbosa, 2009).

Problemáticas do idoso na área da voz
O envelhecimento é caracterizado por modificações biológicas, fun-
cionais e de aspetos biopsicossociais que repercutirão nas ativida-
des de vida diária de maneira global (Cielo, Pascotini, Ribeiro, Gomes 
& Haeffner, 2016). O sistema respiratório, a laringe e os órgãos fo-
noarticulatórios também se modificam nessa fase (Cielo, Pascotini, 
Ribeiro, Gomes & Haeffner, 2016). Assim, ao observar-se o processo 
de envelhecimento saudável, podemos notar dois aspetos quanto à 
voz do idoso: a presbilaringe e a presbifonia (Cielo, Pascotini, Ribeiro, 
Terapeuta da Fala Bruna Carvalho Gomes & Haeffner, 2016). As mo-
dificações encontradas na presbilaringe são a ptose laríngea, incom-
petência glótica e atrofia e redução da espessura, arqueamento e ir-
regularidade na vibração das pregas vocais, aparecimento de voz de 
bandas ventriculares, ossificação e calcificação das cartilagens, fragi-
lidade dos vasos sanguíneos com tendência à hemorragia submucosa 
e diminuição da lubrificação laríngea (Cielo, Pascotini, Ribeiro, Go-
mes & Haeffner, 2016). Como resultados das modificações laríngeas, 
respiratórias e dos orgãos fonoarticulatórios podem observar-se ca-
racterísticas vocais que identificam a presbifonia. Neste sentido, a 
redução dos tempos máximos de fonação (TMF), da velocidade de 
fala, diminuição da extensão fonatória máxima, da loudness e da es-
tabilidade vocal, voz com crepitação, soprosidade, tensão, rouquidão, 
fadiga, tremor, medidas vocais acústicas com diminuição da relação 
harmônico-ruído e aumento das medidas de jitter, shimmer, índice 
de fonação suave (SPI), aumento do ruído nas espectrografias e di-
minuição da frequência fundamental na mulher e aumento da mes-
ma no indivíduo são os aspetos da presbifonia que terão impacto na 
qualidade vocal do idoso (Cielo, Pascotini, Ribeiro, Gomes & Haeffner, 
2016). Desta forma, o objetivo da terapia vocal no envelhecimento é 
compensar os aspetos alterados na presbifonia, otimizar os aspetos 
comunicativos e lentificar o impacto do envelhecimento proporcio-
nando melhor qualidade de vida ao sujeito nas suas atividades de 
vida diária (Cielo, Pascotini, Ribeiro, Gomes & Haeffner, 2016). 2.5 

Problemáticas do idoso na área da deglutição
e motricidade orofacial 
A deglutição é definida como o ato de conduzir o alimento desde a 
cavidade oral até o estômago. Qualquer alteração que possa ocorrer 
neste percurso é denominada de disfagia. Além da função nutritiva, a 
deglutição possui aspetos culturais e sociais, portanto, uma alteração 
não só afetará a nutrição como também poderá prejudicar a sociali-
zação do indivíduo (Marcolino, Czechowski, Crisiane Venson, Bougo, 
Antunes, Tassinari, Cestonaro, Simão, Vieira & Seguro, 2009). Neste 
sentido, a disfagia pode ocorrer por alterações estruturais dos órgãos 
fonoarticulatórios e, por isso, a integridade da motricidade orofacial é 
um fator importante. Também pode advir de alterações neurológicas 
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ao nível central ou periférico e em casos raros de base psicogénica 
onde não há uma alteração estrutural, funcional ou neurológica que 
Terapeuta da Fala Bruna Carvalho 7 justifique a manifestação. (Gas-
par, Pinto, Gomes, Santos & Leonor, 2015; Scemes, Wielenska, Savoia 
& Bernik, 2011). Assim, as principais modificações que ocorrem no 
idoso são: na fase preparatória e oral com o aumento da quantidade 
de tecido conjuntivo da língua, perda de dentição, redução da força 
dos músculos da mastigação e prolongamento da fase orofaríngea; 
na fase faríngea, há redução na elevação anterior da laringe (Marco-
lino, Czechowski, Crisiane Venson, Bougo, Antunes, Tassinari, Cesto-
naro, Simão, Vieira & Seguro, 2009). Para além destes aspetos, verifi-
ca-se ainda atraso no início da excursão hiolaríngea, ligeiro aumento 
do trânsito faríngeo (nas mulheres) e aumento da duração da onda 
de pressão faríngea (nos homens); na fase esofágica há aumento do 
trânsito do bolo alimentar, assim como se pode observar diminuição 
de excitabilidade do reflexo da deglutição (Marcolino, Czechowski, 
Crisiane Venson, Bougo, Antunes, Tassinari, Cestonaro, Simão, Vieira 
& Seguro, 2009). Por fim, observar os aspetos que garantem uma 
deglutição segura, assim como o estado da motricidade orofacial 
são de grande importância no processo de envelhecimento afim de 
prevenir riscos de aspiração e morte. Além disso, é ainda importante 
pelo caráter social relacionado a esses aspetos, pois o seu impacto 
nas atividades de vida diária pode influenciar o estado emocional do 
utente causando stresse, depressão e isolamento social (Marcolino, 
Czechowski, Crisiane Venson, Bougo, Antunes, Tassinari, Cestonaro, 
Simão, Vieira & Seguro,



Plano de Ação 2021 | 71

PLANO GERAL DE INTERVENÇÃO
FACE ÀS NECESSIDADES IDENTIFICADAS

Área Objetivo Geral Objetivo
Intermédio

Necessidades identifi-
cadas

Comunicação
1. Otimiza
as competências 
comunicativas 

1.1. Promover
a manutenção
das competências 
de comunicação 
verbal 

- Falta de iniciativa comuni-
cativa devido a alterações 
na forma como a comuni-
cação é efetuada (meio de 
comunicação);
- Dificuldades na participa-
ção em conversas com mais 
do que um interveniente por 
alterações na forma como 
a comunicação é efetuada 
(meio de comunicação);
- Os utentes manifestam 
alterações visuais, auditivas 
(presbiacúsia), motoras (as-
sociadas ao envelhecimento 
e a problemas de saúde 
como AVC’s) e cognitivas 
(associadas ao envelheci-
mento e a doenças degene-
rativas, tais como Alzheimer 
e demências generalizadas).
- Formações/workshops 
sobre áreas específicas da 
Terapia da Fala, tais como 
a Comunicação – nos está-
gios desempenhados por 
colegas em anos anteriores 
foram realizadas algumas 
formações nas áreas acima 
referidas mas entretanto 
houve algumas alterações 
ao nível dos profissionais 
que prestam cuidados aos 
utentes;
- Os profissionais sentem 
que os utentes têm algumas 
dificuldades em compreen-
der o que lhe dizem;
- Os profissionais sentem 
algumas dificuldades em 
compreender as necessida-
des expressas pelos utentes, 
sobretudos os novos profis-
sionais da instituição;
- Os profissionais manifes-
tam o interesse em aprender 
estratégias que lhes permita 
comunicar melhor com os 
utentes

1.1 Promover
a manutenção
das competências 
de comuicação
não verbal

1.2 Aumentar
o conhecimento
da importância
de uma
comunicação
funcional e
eficaz através
de estratégias



Plano de Ação 202172 |

Área Objetivo Geral Objetivo
Intermédio

Necessidades identifi-
cadas

Linguagem 
Oral

2. Otimizar
as competências 
de Linguagem
Oral  

2.1 Promover a ma-
nutenção das ca-
pacidades linguísti-
cas de expressão 
verbal oral ao nível 
da nomeação

- Dificuldades no acesso 
ao léxico
- Dificuldades em 
expressar ideias e/ou 
sentimentos
- Dificuldades na evo-
cação e nomeação de 
conceitos 
- Dificuldades em 
transmitir mensagens e/
ou escrever, verificado 
sobretudo nos casos de 
utentes com alterações e 
incoordenação motora.
- Os utentes manifes-
tam alterações visuais, 
auditivas (presbiacúsia), 
motoras (associadas 
ao envelhecimento e 
a problemas de saúde 
como AVC’s) e cogniti-
vas (associadas ao env-
elhecimento e a doenças 
degenerativas, tais como 
Alzheimer e demências 
generalizadas).

2.2 Promover a ma-
nutenção das ca-
pacidades linguísti-
cas de expressão 
verbal oral ao nível 
da evocação 

2.3 Promover 
a manutenção 
das capacidades 
linguísticas de com-
preensão ao nível 
da compreensão 
de material verbal 
oral simples familiar 
(enunciados sim-
ples)

- Dificuldades em com-
preender, sobretudo no 
caso dos utentes que 
apresentam alterações 
cognitivas. 
- Os utentes manifes-
tam alterações visuais, 
auditivas (presbiacúsia), 
motoras (associadas 
ao envelhecimento e 
a problemas de saúde 
como AVC’s) e cogniti-
vas (associadas ao env-
elhecimento e a doenças 
degenerativas, tais como 
Alzheimer e demências 
generalizadas).

2.4 Aumentar o 
conhecimento dos 
profissionais sobre 
os benefícios da 
utilização de uma 
linguagem simpli-
ficada e funcional, 
através de estraté-
gias 

- Formações/workshops 
sobre áreas específicas 
da Terapia da Fala, tais 
como Linguagem;
- Os profissionais sentem 
que os utentes têm 
algumas dificuldades em 
compreender o que lhe 
dizem;
- Os profissionais sentem 
algumas dificuldades em 
compreender as neces-
sidades expressas pelos 
utentes, sobretudos os 
novos profissionais da 
instituição;
- Os profissionais man-
ifestam o interesse em 
aprender estratégias 
que lhes permita com-
preender e expressar 
melhor com os utentes.
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Área Objetivo Geral Objetivo
Intermédio

Necessidades identifi-
cadas

Linguagem 
Escrita

3. Otimizar as 
competências de 
Linguagem escrita

3.1 Promover a 
manutenção das 
capacidades de 
linguagem ao nível 
da escrita

- Dificuldades em com-
preender mensagens 
escritas, sobretudo no 
caso dos utentes que 
apresentam alterações 
cognitivas.
- Os utentes manifes-
tam alterações visuais, 
auditivas (presbiacúsia), 
motoras (associadas 
ao envelhecimento e 
a problemas de saúde 
como AVC’s) e cogniti-
vas (associadas ao env-
elhecimento e a doenças 
degenerativas, tais como 
Alzheimer e demências 
generalizadas).

3.2 Promover a 
manutenção das 
capacidades de 
linguagem ao nível 
da leitura

- Dificuldades em ler
- Os utentes manifes-
tam alterações visuais, 
auditivas (presbiacúsia), 
motoras (associadas 
ao envelhecimento e 
a problemas de saúde 
como AVC’s) e cogniti-
vas (associadas ao env-
elhecimento e a doenças 
degenerativas, tais como 
Alzheimer e demências 
generalizadas).

Voz
4. Otimizar
as capacidades 
vocais

4.1 Aumentar os 
conhecimentos 
acerca do processo 
de produção vocal 
geral

- Formações/workshops 
sobre áreas específicas 
da Terapia da Fala, tais 
como a Voz (consider-
ando que a população 
utente desempenhava 
a profissão de pro-
fessor) – nos estágios 
desempenhados por 
colegas em anos ante-
riores foram realizadas 
algumas formações nas 
áreas acima referidas 
mas entretanto houve 
algumas alterações ao 
nível dos profissionais 
que prestam cuidados 
aos utentes;

4.2 Aumentar 
os conhecimen-
tos acerca dos 
comportamentos 
necessários para 
a otimização da 
saúde vocal

4.3 Promover a 
manutenção dos 
comportamentos/
competências para 
a manutenção da 
saúde vocal

Fala
5. Otimizar
as competências 
de fala 

5.1 Promover a 
manutenção das 
competências de 
precisão articu-
latória

- Alguns utentes 
demonstram alterações 
na articulação verbal, 
alguns devido à recusa 
da utilização da prótese 
dentária – condiciona 
a comunicação com os 
restantes utentes.
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Área Objetivo Geral Objetivo
Intermédio

Necessidades identifi-
cadas

Deglutição

6. Otimizar 
as competências 
essenciais 
à deglutição
normal

6.1 Promover a 
manutenção das 
competências de 
controlo e coorde-
nação respiratória 
essenciais para a 
deglutição 

 - Dificuldades graves na 
alimentação de utentes 
menos autónomos e de-
pendentes de terceiros
- Dificuldades na de-
glutição de alimentos, 
sobretudo no que diz 
respeito a alimentos 
líquidos e mais dispersos 
(arroz, por exemplo)
- Dificuldades no proces-
so de deglutição segura 
e eficaz por presença 
de escape anterior dos 
alimentos, alterações 
no vedamento labial, 
presença significativa 
de tosse, engasgos, 
aspiração, deglutições 
múltiplas, entre outras.  
- Formações/workshops 
sobre áreas específicas 
da Terapia da Fala, tais 
como Alimentação/De-
glutição – nos estágios 
desempenhados por 
colegas em anos ante-
riores foram realizadas 
algumas formações nas 
áreas acima referida, 
contudo, foram aferi-
das alterações ao nível 
dos profissionais que 
prestam cuidados aos 
utentes, por contratação 
de novos funcionários;

6.2 Promover a 
manutenção das 
competências de 
controlo voluntário 
e amplitude dos 
movimentos dos 
órgãos fonoarticu-
latórios essenciais 
para a deglutição

6.3 Aumentar os 
conhecimentos 
dos profissionais 
acerca do processo 
normal da deglu-
tição

6.4 Aumentar os 
conhecimentos 
dos profission-
ais acerca dos 
comportamentos 
necessários para 
a otimização da 
deglutição

6.5 Promover a 
manutenção dos 
comportamentos/
competências dos 
profissionais para 
a manutenção de 
uma deglutição 
segura e eficaz 
através do fornec-
imento de estraté-
gias
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Tema Deglutição

Objetivo Elaboração de um PowerPoint sobre “Deglutição” 
em resposta às necessidades dos técnicos e profis-
sionais da UCCI, neste âmbito 

Finalidade 1. Sensibilizar e informar os profissionais e técnicos 
da área da saúde e da ação e serviço social para 
a importância da consolidação de conhecimentos 
relativos ao conceito de deglutição associada ao pro-
cesso de envelhecimento 
2. Congregar a informação simplificada, objetiva e 
científica disponível em relação à deglutição, explic-
itando as técnicas e estratégias gerais aplicáveis ao 
momento de alimentação, para posterior aplicação 
em contexto real 

População a que se destina Profissionais e técnicos das áreas da saúde e da ação 
ou serviço social da UCCI (máx. 10 formandos por 
formação)

Divulgação Elaboração e distribuição de um cartaz informativo 
Local: A definir       Data: A definir    Horário: A definir

Conteúdos a abordar 1. O que é a deglutição
   1.1. Processos e etapas da deglutição normal 
2. Alterações no processo de deglutição normal
   2.1. Perturbação da deglutição e aspiração
   2.2. Sinais e sintomas associados ao processo de   
   envelhecimento
3. O processo de alimentação
   3.1. Preparação do ambiente
   3.2. Posicionamento do indivíduo vs 
   posicionamento do técnico
   3.3. Escolha dos alimentos – variedade,  
   consistências, texturas, medicação e temperatura
   3.4. Adequação dos utensílios 
   3.5. Higiene Oral
4. Importância e atuação do Terapeuta da Fala 
    na deglutição
  4.1. Benefícios da Terapia da Fala na UCCI

Metodologia Expositiva, de Prática Baseada na Evidência (PBE) e 
interativa 

População a que se destina Profissionais das áreas da saúde, educação e ação 
social.

Recursos 1. Suporte digital em formato de PowerPoint
2. Projetor e computador 
3. Sala da formação
4. Amostras de alimentos nas diversas consistências   
   e viscosidades
5. Questionários pré/pós formação e de satisfação
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ANIMAÇÃO SOCIOCULTURAL

A Animação Sociocultural da UCCI, através da sua intervenção, visa 
proporcionar aos utentes diversão, satisfação, potencializar uma vida 
mais ativa e criativa, assim como a melhoria das relações e comuni-
cação uns com os outros. Pretende-se com as atividades, atingir um 
equilíbrio físico e emocional, otimizar ou recuperar as capacidades 
cognitivas transitoriamente afetadas, com o principal objetivo de de-
volver autonomia aos nossos utentes. Por vezes os nossos utentes, 
durante a sua passagem pela UCCI, apresentam sintomatologia psi-
copatológica frequentemente provocada pelas limitações que mo-
tivam o seu internamento na unidade. Esta sintomatologia torna o 
internamento traumático, não facilitando a motivação dos utentes e 
consequentemente a intervenção das várias áreas presentes na UCCI. 
Pretende-se desse modo servir de ponte entre as várias áreas de 
saúde, colmatando estes momentos de maior fragilidade, através da 
realização de atividades que pretendem aumentar a motivação e me-
lhorar o estado físico e psicológico do utente. 

A Animação Sociocultural constitui-se desse modo como parte fun-
damental da equipa multidisciplinar, pretendendo atender às idios-
sincrasias e avivar o potencial de cada um dos utentes. As atividades 
de Animação serão dinamizadas pelo Técnico de Animação Sociocul-
tural, podendo existir a participação de outros profissionais de saú-
de da UCCI ou entidades exteriores. Estas irão ocorrer em espaço 
aberto e próprio para o efeito, pretendendo a integração dos uten-
tes (salvo raras exceções, onde se irão realizar atividades específicas, 
orientadas e individuais), encontrando-se disponível aos utentes de 
qualquer uma das três Tipologias de internamento presentes na UCCI 
(Unidade de Média Duração e Reabilitação; Unidade de Longa Dura-
ção e Manutenção; Unidade de Cuidados Paliativos).

 Os principais recursos materiais a utilizar serão o leitor de CD, com-
putador, máquina fotográfica, tecidos, bolas, colas, tintas, lápis, car-
tolinas, vários tipos de papel, jogos didáticos, plasticina, barro, lãs, 
linhas, tecidos, fitas, entre outras. Algumas das atividades a desenvol-
ver, pelo seu caráter, serão propostas antecipadamente à considera-
ção da equipa multidisciplinar e à Direção da Unidade, no sentido de 
serem aprovadas e posteriormente concretizadas. O Plano da Área 
da Animação será avaliado e constantemente otimizado, através da 
opinião dos utentes, familiares e dos restantes técnicos da UCCI. To-
das as atividades terão suporte em registo fotográfico e registos no 
Aplicativo TSR e na plataforma da RNCCI. 

O que é a Animação Sociocultural?
 “A Animação Sociocultural é um conjunto de práticas sociais que 
têm como finalidade estimular a iniciativa, bem como a participação 
das comunidades no processo do seu próprio desenvolvimento e 
na dinâmica global da vida sociopolítica em que estão integrados.” 
(UNESCO) .
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O Animador Sociocultural é o profissional qualificado apto a promo-
ver o desenvolvimento sociocultural de grupos e comunidades, orga-
nizando, coordenando e/ou desenvolvendo atividades de animação 
de carácter cultural, educativo, social, lúdico e recreativo. 

Objetivos 
 > Valorizar as competências, capacidades, saberes e cultura  
  do utente, aumentando a sua autoestima e autoconfiança; 
 > Potencializar a resiliência;
 > Promover as novas descobertas; 
 > Valorizar a formação ao longo da vida; 
 > Proporcionar uma vida mais harmoniosa e dinâmica do utente; 
 > Promover a autonomia; 
 > Desenvolver a destreza física e cognitiva do utente; 
 > Potencializar as capacidades cognitivas anteriormente afetadas;
 > Socializar e interagir com os seus pares. 

Princípios básicos 
 > Respeitar as diferenças; 
 > Respeitar as individualidades. 

ESTRATÉGIAS A DESENVOLVER 
ATIVIDADES FÍSICAS / MOTORAS 
A atividade de exercício físico / motor privilegia a atividade física 
e o movimento, estimulando assim os utentes a manifestarem-se fi-
sicamente. Tem como objetivo promover o bem-estar, a motivação 
e a autonomia dos utentes. Desenvolver e melhorar as capacidades 
físicas, através da movimentação articular e muscular dos membros, 
possibilitando uma melhor qualidade de vida.
 > Caminhadas;
 > Musicoterapia;
 > Atelier de movimento.

ATIVIDADES DE ESTIMULAÇÃO COGNITIVA
O objetivo é intervir nas funções cognitivas dos utentes, para assim 
manter ou recuperar as mesmas, evitando dessa forma o deteriora-
mento cognitivo.
 > Jogos de mesa; 
 > Sopa da Letras / Palavras Cruzadas; 
 > Orientação no tempo / no espaço / na pessoa;
 > Leitura e treino da escrita;
 > Atividades de papel e lápis; 
 > Jogos de Memória; 
 > Cultura Geral;
 > Operações de Aritmética;
 > Observação / Associação.
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ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO
Tem como objetivo estimular a linguagem verbal e não-verbal. De-
senvolver a atenção, a memória e o raciocínio, tal como relacionar 
acontecimentos passados e presentes.
 > Canto; 
 > Provérbios; 
 > Contos; 
 > Anedotas; 
 > Mímica; 
 > Ditados populares; 
 > Lengalengas; 
 > Leitura / Escrita

ATIVIDADES DE EXPRESSÃO PLÁSTICA
 > Decoração dos painéis 
 > Croché 
 > Costura 
 > Recortes
 > Pintura
 > Desenhos
 > Moldagens
 > Colagens 
 > Reciclagem 

ATIVIDADES COMUNITÁRIAS
Desenvolver atividades de diversão, convívio e partilha que visam re-
lembrar hábitos, vivências e costumes. Incentivar os utentes à intera-
ção de grupo e enriquecimento cultural promovendo dessa forma a 
participação ativa do grupo.
 > Aniversários dos utentes;
 > Festas de celebrações de datas relevantes;
 > Exposição dos trabalhos;
 > Jardinagem; 
 > Cinema

PLANO DE ATIVIDADES TEMÁTICAS PARA O ANO 2021

Janeiro
> Comemoração do” Dia dos Reis”
> Dia Internacional do Riso

Fevereiro
> Comemoração do “Dia dos Namorados”
> Comemoração do “Dia de Carnaval”

Março
> Comemoração do “Dia Internacional da Mulher” 
> Comemoração do Dia Mundial da Poesia
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Abril 
> Comemoração da “ Páscoa”
> Comemoração do” Dia 25 de Abril”; 
> Dia Mundial da Dança

Maio
> Comemoração do “ Dia do Trabalhador”
> Dia do Artista Plástico

Junho
> Comemoração do “Dia Mundial da Criança”;
> Comemoração “Dia de Portugal”, “ Dia de Camões” e “ Dia das 
comunidades”; 
> Comemoração do “Dia de Santo António”

Julho 
> Comemoração “  Aniversário - UCCI-FMEJ”

Agosto
> Dia Mundial da Fotografia

Setembro
> Comemoração do ” Dia do Abraço”

Outubro
> Comemoração do “Mês do Idoso”
> Comemoração “ Implantação da República”
> Comemoração do “ Halloween”
> Comemoração do “Dia Mundial da Música”

Novembro
> Comemoração do “Dia de São Martinho”

Dezembro
> Festa de Natal





Mapa
Previsional 
para
2021
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O Mapa previsional para 2021 que abaixo vos apresentamos é tam-
bém ele, reflexo das condições económico sanitárias que se fazem 
sentir e que gradualmente queremos acreditar que irão melhorar.

Assentando a sua parametrização nos desvios sentidos em 2020, 
importa então salientar, como linhas a reter relativamente aos gran-
des desvios de 2020:
 > Perdemos Utentes, aplicámos descontos, não atualizámos  
  mensalidades, perdemos cerca de 230€mil de faturação;
 >  Apesar de os acordos de cooperação terem sido atualizados  
  e de algumas medidas de apoio ao Covid19 por parte da Seg.  
  Social, o aumento (57mil€) é absorvido pela diminuição (-130€  
  mil) da comparticipação da ARS nos Paliativos, o que se traduz  
  em menos 87 mil€ de apoio estatal;
 > Embora com -47 mil€ em compras, elas não refletem os valores  
  em stock, por outro lado e por força do covid destacamos  
  aquisições na ordem dos 88€mil;
 > Nas prestações de serviços:
  - Em cumprimento das medidas da DGS/Confinamento,  
  regista-se uma redução de honorários  em -52€mil, quer das  
  atividades extracurriculares que cessaram, quer pela  
  impossibilidade dos enfermeiros em regime de recibo verde  
  prestarem os seus serviços na UCCI, situação que decorreu entre  
  abril e junho;
  - Destacamos as obras Igreja, com um acréscimo de 51€mil de  
  trabalhos a mais;
  - Em 2019 falávamos na centralização das cozinhas como um   
  projeto a concretizar-se em 2020, o que não se verificou,  
  justificando-se assim o desvio dos mais 100 €mil;
 > Custos com o Pessoal:
  - Relativamente aos custos com o pessoal tinha sido  
  orçamentado uma atualização global de 5%, não tendo sido  
  exequível. Porém, para além da atualização da RMMG, foi feito  
  um ajuste na remuneração base dos enfermeiros e na tabela  
  das 40h das auxiliares ação médica cujo reflexo só se verificará  
  em 2021; Também ainda nesta rubrica, o facto de os  
  Estabelecimentos de infância terem estado fechados, com  
  algumas trabalhadoras de baixa e outras terem sido alocadas  
  aos Lares, dá-nos uma visão de melhoria significativa de  
  resultados líquidos nestes estabelecimentos, sendo no entanto  
  “enganadora”;
 > Custos Financeiros:
  - Não tendo sido possível também a renegociação dos juros do  
  empréstimo da UCCI, eles mantêm-se nos valores de 2019;
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As grandes linhas a reter para 2021:
 > Estimativa de recuperação gradual de mensalidades e utentes e   
  respetiva atualização;
 > Estimativa de manutenção dos apoios estatais nos parâmetros  
  acordados;
 > Inflacionamento das aquisições em 1%;
 > Previsto investimento:
  -Conclusão obras Igreja;
  -Leasing 7 viaturas;
  -Reestruturação do parque informático
  (software +12.000€/ano - hardware +12.000€/ano);
 > alteração de fornecimento de telecomunicações
  (-1800€/mês – 21.600€/ano);
 > Atualização RMMG:

RÓTULOS DE LINHA TOTAL TRAB. 
ABRANGIDOS #RMMG / ANO SUB. TURNO

/ ANO TSU / ANO CUSTOS
TOTAIS

administração 4 664,30 € 154,21 € 182,53 € 1.001,04 €

creche/j. inf./a.t.l. "o varino" 11 2.179,24 € 505,90 € 598,79 € 3.283,92 €

creche/j.inf./a.t.l. "o charlot" 16 3.163,86 € 734,47 € 869,33 € 4.767,65 €

eco-lar-loja 1 do mercado
municipal de a. vedros 3 630,00 € 146,25 € 173,10 € 949,35 €

lar abrigo do tejo 46 9.463,86 € 2.196,97 € 2.600,36 € 14.261,19 €

lar pedro r. costa 49 10.159,24 € 2.358,40 € 2.791,43 € 15.309,07 €

lar s. josé operário 44 9.043,86 € 2.099,47 € 2.484,96 € 13.628,29 €

unidade de cuidados
continuados integrados 1 34,30 € 7,96 € 9,42 € 51,69 €

total geral 174 35.338,66 € 8.203,62 € 9.709,93 € 53.252,21 €

 > Renegociação dívida empréstimo;
 > Prevê-se a aprovação e implementação da candidatura do  
  Projeto Comunitário Sem Abrigo;
 > Resultado Líquido expectável para 2021 (-): 282.591,40 €
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CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL/ORÇAMENTO 2021

RENDIMENTOS E GASTOS  ORÇAMENTO ANO 2021

VENDAS - € 

SERVIÇOS PRESTADOS 2.627.740,80 € 

Mensalidades/Matriculas de utentes 2 698.791,03 € 

Quotizações e Jóias 3.918,00 € 

Serviços Secundários 28.962,84 € 

Descontos Abatimentos -103.931,06 € 

SUBSIDIOS À EXPLORAÇÃO 4.704.159,62 € 

Subsídio do Estado e outras entidades oficiais 4.704.159,62 € 

ISS,IP - Centro Distrital 2.639.632,64 € 

Autarquias 192.465,42 € 

I.E.F.P. - € 

ARSLVT 1.872.061,56 € 

Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas 882.914,49 € 

Mercadorias 86.074,05 € 

Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 796.840,44 € 

Fornecimentos e serviços externos 1.745.698,26 € 

Subcontratos - € 

Serviços especializados 963.373,75 € 

Trabalhos especializados 142.277,82 € 

Publidade e propaganda 1.557,03 € 

Honorários 282.665,95 € 

Conservacao e Reparação 507.806,51 € 

Outros 29.066,44 € 

Materiais 54.974,50 € 

Ferr. e Utensílios Desg. Rápido 27.510,84 € 

Livros e Documentação Técnica 164,47 € 

Material de Escritorio 6.380,06 € 

artigos para oferta 880,65 € 

material higiene, conforto e limpeza - € 

Outros 20.038,48 € 

Energia e fluidos 272.749,96 € 

Electricidade 153.021,46 € 

Combustíveis 25.528,98 € 

Água 23.616,84 € 

Outros Fluídos/Gás Butano e Propano 70.582,68 € 

Deslocações, estadas e transportes 1.081,41 € 

Serviços diversos 453.518,64 € 

Rendas e Alugueres 75.640,22 € 

Comunicação 38.534,17 € 

Seguros 20.455,89 € 

Contencioso e Notariado 358,44 € 

Limpeza, higiene e conforto 139.596,27 € 

Outros serviços 178.933,63 € 

Gastos com pessoal 5.078.812,59 € 

Remunerações do pessoal 4.104.115,94 € 

Indemnizações 19.655,20 € 

Encargos sobre remunerações 903.947,70 € 

Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais 33.145,55 € 

Outros gastos com o pessoal 17.948,20 € 

Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões) - € 

Outros rendimentos e ganhos 458.417,73 € 

Outros gastos e perdas 18.602,64 € 

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 64.290,17 € 

Gastos/reversões de depreciação e de amortização 255.510,52 € 

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

Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) -191.220,34 € 

Juros e rendimentos similares obtidos 1,08 € 

Juros e gastos similares suportados 91.372,14 € 

Resultado antes de impostos -282.591,40 € 

Imposto sobre rendimento do período - € 

Resultado liquido do período -282.591,40 € 



Nesta casa,
está
em sua
casa






