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Nesta casa, 
2022 rima esperança com confiança

No início de 2021, pensávamos que este seria o ano do fim da pande-
mia e do reinício do resto das nossas vidas. Infelizmente, ainda não 
ultrapassámos a meta e a luta continua. Mas se olharmos pelo lado 
positivo, que tanta falta faz neste mundo que atualmente tem uma 
carga tão negativa, sabemos que nesta casa, fizemos tudo para ul-
trapassar doenças e dificuldades. Sempre unidos e sempre prontos a 
entreajudar-nos, dos seniores às crianças, e da saúde à comunidade. 

Colocando sempre as nossas trabalhadoras e trabalhadores em pri-
meiro lugar, procurando garantir as melhores condições de trabalho. 
E continuando a assegurar o rigor no controlo de custos e gestão.

É este o espírito que nos anima para 2022. Continuar a acreditar que 
é possível controlar a pandemia, cumprindo e respeitando os planos 
de vacinação e as medidas de contingência. Continuar a acreditar 
que é possível revitalizar o edifício do antigo Hospital, para o colocar 
de novo ao serviço da saúde da nossa população. 

Continuar a apostar na candidatura que submetemos, no final de 
2020, ao PARES 3.0 – Programa de Alargamento da Rede de Equi-
pamentos Sociais, para a construção do novo Lar Pedro Rodrigues 
Costa. Continuar a elaborar e concretizar os planos de ação de cada 
uma das nossas áreas de atuação e de cada uma das nossas valên-
cias, em prol de todos os que precisam dos nossos cuidados, apoio 
e solidariedade.

Em nome da Mesa Administrativa e de toda a Santa Casa da Mise-
ricórdia de Alhos Vedros, acreditamos que o futuro nos vai voltar a 
sorrir e que nesta casa, 2022 rima com esperança e confiança.





Nesta casa,
2022 rima 
atenção com 
dedicação



Inaugurado em 18 de março de 1974



LAR 
PEDRO
RODRIGUES 
COSTA
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O Lar Pedro Rodrigues Costa é o equipamento mais antigo da nossa 
Instituição e tem ao seu cuidado três respostas sociais: 
 - Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) Centro de Dia
 e Apoio Domiciliário e conseguimos no total dar apoio a 134   
 utentes (60 em ERPI, 24 em Centro de Dia e 50 em Apoio 
 Domiciliário).

Dado o atual panorama que vivemos, onde ainda temos a sobra de 
uma pandemia que vivenciámos e cujo vírus ainda se encontra ati-
vo na nossa sociedade, a elaboração deste plano continua a não ser 
feito com base na diversidade das várias atividades que estávamos 
habituados.

Contudo e focando-nos numa normalização do dia a dia, apostan-
do no nosso contributo para que mesmo dentro da prevenção e dos 
cuidados que temos de continuar a ter, possamos assim trabalhar no 
sentido de equilibrar, com as condicionantes nos vários aspetos que 
sustentam a realidade dos nossos serviços e também continuar a se-
guir as diretrizes emanadas pela Direção Geral de Saúde, continuan-
do a ter como foco principal, a humanização do cuidar os nossos 
Utentes enquanto pessoas.

O plano de ação para 2022 irá focar alguns pontos gerais, que preten-
demos continuar a trabalhar, assim:
 - Continuar a trabalhar no sentido de ter e manter as nossas  
 respostas sociais completas, mantendo o número de Utentes que 
 temos em acordo.
 - Continuar com a definição de procedimentos de trabalho de  
 forma a se conseguir uma maior consciencialização do nosso  
 trabalho e assim melhorarmos a qualidade de todos os serviços  
 do lar;
 - Acompanhamento presente 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, afim de uma melhor  
 funcionalidade dos serviços que prestamos; 
 - Continuar a reforçar as medidas e estratégias gerais de  
 prevenção e controlo de infeção; 
 - Continuar com as Reuniões de serviço, com conteúdos que se  
 prendem com a organização diária e dinâmica de serviços:
  > com Encarregada de Serviços Gerais: periodicidade mensal  
   ou sempre que necessário; 
  > com a área da saúde, da animação e reabilitação: periodicidade  
   trimestral;
  > com as Ajudantes de Lar e Centro de dia, Ajudante de 
  enfermaria e ajudantes familiares: periodicidade bimensal;
  > Setores da cozinha, lavandaria e limpeza: periodicidade semestral;
 - Realizar alguns melhoramentos no edificado que conta já com  
 quase 50 anos, nomeadamente na:
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Parte Nova
2º andar - tapar e rebocar os buracos da canalização 
junto à mangueira de incêndio e pintar

Parte Nova
1º andar - tapar e rebocar os buracos da canalização 
e pintar o corredor dos quartos nº 1 e 2
1º andar - reparar wc do quarto nº 2

Parte Velha

R/ch corredor - frente às escadas tapar e rebocar 
os buracos da canalização e pintar
1º andar - no corredor frente às escadas tapar e 
rebocar os buracos da canalização e pintar
Wc grande dos banhos - pintar o chão que está 
remendado

Refeitório
Colocação de uma porta nova para dividir o salão 
do refeitório.

Sector da Saúde
No decorrer de 2022, pretendemos continuar a trabalhar para que 
existam instrumentos facilitadores para acesso ao historial clinico, 
com atualização, clareza e simplificação dos processos clínicos dos 
nossos utentes, tendo todos a situação clínica descrita de forma por-
menorizada e a respetiva medicação atualizada.

Pretendemos continuar a envolver a nossa equipa clinica, no dia a 
dia do LPRC, no apoio aos nossos Utentes e dado ainda estarmos 
em contexto de uma pandemia, pretendemos que a nossa equipa de 
profissionais de saúde, nos continue a ajudar na manutenção e cum-
primento das medidas gerais de redução de risco de transmissão por 
SARS-CoV2, mantendo e nos ajudando numa atualização de proce-
dimentos.

Área Formativa 
Formação interna ministrada pela equipa de enfermagem que assen-
te em temáticas que se prendem com a saúde dos utentes e/ou os 
cuidados diretos aos mesmos, como:
 - Primeiros socorros;
 - Diabetes
 - Mobilizações/transferências/posicionamentos
 - Prevenção de Infeções e Contaminações e Cuidados de
 proteção pessoal.

Reabilitação Psicomotora
Pretendemos no decorrer do ano de 2022 trabalhar no sentido de de-
senvolver a destreza física, estimulando assim os utentes que estejam 
em perca, incentivando-os na realização das suas AVD`S . 
Os principais objetivos nesta área são:
 - Semanalmente haver no salão uma atividade com exercícios   
 de alongamento e/ou fortalecimento dirigida a todos os utentes,  
 perspetivando que quando estiver bom tempo possa acontecer no  
 exterior na parte do jardim; 
 - A manutenção e a reabilitação dos utentes, fazendo-se uma  
 adequação dos exercícios tendo em conta as necessidades de  
 cada utente e estimulando-os incentivando-os na realização das 
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suas AVD`s (Atividades da Vida Diária). o que irá ajudar a uma 
melhor qualidade de vida do ponto de vista físico (funcionalidade 
corporal) autoestima e integração social.

Serviços Gerais 
Nestes setores que são cozinha, lavandaria e limpeza e orientados 
pela Encarregada de Serviços Gerais, para além do acompanhamento 
e supervisão e com os devidos registos realizados diariamente irão 
estabelecer-se reuniões conjuntas; 
Pretendemos também realizar reuniões trimestrais entre a Diretora 
Técnica, a Encarregada de Serviços Gerais e os utentes acerca da te-
mática da alimentação.

Irá dar-se continuidade a uma supervisão no terreno, vistoriando e 
estabelecendo ponte com os respetivos setores responsáveis a nível 
da conservação e manutenção do equipamento.

Animação
Perspetivamos no ano de 2022 contar com um trabalhador afeto à 
área da animação, dado que temos a Ajudante de lar e Centro de dia 
afeta a este setor de baixa médica, não sabendo quando esta regres-
sa, mas perspetivando-se que devido à idade, num futuro próximo vá 
para a reforma, sendo esta uma lacuna que temos por preencher.

A dinamização deste setor é essencial afim, de podermos desenvol-
ver ateliês, que ao serem devidamente organizados e trabalhados, 
tem um impacto precioso nos níveis de autonomia/dependência dos 
utentes neles envolvidos, isto sempre tendo em consideração as ca-
pacidades e as vontades dos próprios.

Da nossa prática sabemos que estas atividades são uma peça chave 
da Institucionalização, e acreditamos que são parte do caminho que 
contribui positivamente, para a obtenção de melhores resultados, 
tanto ao nível da saúde como do bem-estar.

Sabendo que no ano anterior tivemos as atividades lúdicas suspen-
sas, pretendemos retomar com as devidas medidas, regras de higiene 
e segurança e voltar a ter algumas atividades tais como: 
 > Animação no aniversário do lar, com acompanhamento musical  
 por parte de músico;
 > Comemoração dos Santos populares, com animação musical;
 > Comemoração do São Martinho;
 > Almoço de Natal dos utentes.
Atividades também como:
 > Ateliês de pintura e trabalhos manuais, como: colagens, recortes  
 (entre outros);
 > Exercício físico dentro e fora (na parte do jardim) do 
 Estabelecimento tendo em conta as normas vigentes;

Apostando assim em 2022 num trabalho a nível da motricidade, da 
estimulação e das relações a nível social/desportivo/cultural, assim 
como da ponte para uma relação a nível da reabilitação, articulando 
e contando com o apoio da Técnica desta área.
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Por fim sabendo que todos os setores são parte integrante do Lar, 
pretendemos envolver todas as equipas, auscultando no sentido de 
envolver os trabalhadores e motivá-los, reforçando também as atuali-
zações de procedimentos específicos referentes aos setores de Lim-
peza, Cozinha e Lavandaria.

Esperando que toda esta situação melhore em 2022, vamos trabalhar 
sem esquecer, que de acordo com a evolução do quadro epidemio-
lógico da doença vamos sempre ter que ter em conta, todas as dire-
trizes que saiam e que venham assim complementar as já existentes. 



Inaugurado em 31 de Julho de 1988



LAR 
ABRIGO
DO TEJO
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O Lar Abrigo do Tejo mantendo as preocupações que pautaram a 
nossa atividade ao longo do ano 2021, devido ao panorama mundial 
da pandemia, pretendemos para 2022 manter as medidas de estra-
tégias de prevenção e controlo do Covid 19, assim como manter um 
olhar atento sobre a condição emocional dos nossos utentes de to-
das as nossas respostas sociais.

Conseguimos dar apoio a três resposta socias, num total de 135 
utentes:

 

Achamos pertinente manter a equipas de todos os setores, com inci-
dência na supervisão e formação interna e externa. 
Apesar dos desafios constantes relacionados com a pandemia, esta 
fase reforçou os valores e união das equipas, bem como a importân-
cia da definição de objetivos comuns, com vista a resultados defini-
dos e orientados por setor. 
Devido a orientações da DGS não temos em funcionamento o nosso 
centro de dia, mas prevemos que para 2022 já o possamos abrir, con-
tribuindo para o bem-estar físico e emocional da nossa comunidade.

Estrutura residencial para pessoas idosas (ERPI), Centro de Dia e 
Apoio Domiciliário
Objetivos Gerais:
 - Promover os contactos sociais e potenciar a integração com a  
 comunidade;
 - Promover a estratégias de coping, desenvolvendo a auto estima,  
 autonomia pessoal e social;
 - Promoção das relações interpessoais;
 - Promover a interação com ambientes estimulantes, 
 promovendo as capacidades dos nossos utentes na perspetiva 
 do envelhecimento;
 - Garantir a qualidade dos serviços prestados;
 - Promover a Formação dos trabalhadores.

Objetivos Específicos:
 - Revisão do Registo de Ocorrências, de modo a acompanharmos  
 a individualidade, evolução e adaptação dos utentes nas diferentes  
 respostas sociais; 
 - Elaborar cronograma de reuniões e formações;
 - Planear, organizar e executar as atividades diretas com  
 os utentes;

60
UTENTES 
ERPI

50
UTENTES APOIO 
DOMICILIÁRIO

25
UTENTES
CENTRO DIA
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As dinâmicas de reuniões de serviço:
Orientações e propostas de melhoramento relativamente a questões 
de operacionalidade e funcionalidade dos diferentes setores e servi-
ços, sensibilizar para as medidas descritas no Plano de Contingência 
do Estabelecimento, realizado de acordo com as orientações da Dire-
ção Geral da Saúde (DGS), de forma a diminuir ou limitar o impacto 
da COVID 19 nas diferentes repostas sociais. O Plano de Contingên-
cia, passa a ser um documento que será atualizado de acordo com o 
estado da evolução pandémica.
 

As dinâmicas de reuniões de formativas:
Divulgação do plano ação 2022, elaboração de plano para cumpri-
mento dos objetivos específicos.
 > Formação temática relacionada com o Envelhecimento;
 > Formação em gestão de conflitos para equipas;
 > Formação em Gestão de Tempo;
 > Formação em Diabetes pela equipa de enfermagem;
 > Supervisão com a equipa de ajudantes de lar, ajudantes de 
 enfermaria e ajudantes familiares.

Área Saúde
Médico, Enfermagem e Ajudante de enfermaria:
Os utentes que temos em todas as respostas sociais são, na sua gran-
de maioria com idade avançada, elevado nível de dependência, bem 
como com um alargado número de patologias. Desta forma, a equi-
pa da saúde neste equipamento torna-se essencial, em articulação 
com as ajudantes de lar, ajudante da enfermaria, mantendo em vigor 
a promoção da prevenção e monotorização dos utentes residentes, 
assim como no processo de admissão a sua avaliação por parte do 
médico.

Reabilitação Psicomotora
No processo de admissão cada utente, está sujeito à avaliação por 
parte da Técnica após a sua avaliação a técnica avaliação a sua ne-
cessidade e decorrem os casos que serão de reabilitação e outros de 
manutenção. A manutenção será através de estimulação muscular, 
visto o mesmo conseguirem realizar a sua marcha, sendo a reabilita-

Mensais com as Ajudantes 
de Lar, Centro de Dia e 
Ajudantes Familiares

Trimestrais com a 
Animação, Reabilitação 

e Saúde

Reuniões 
de Serviço

Mensais com a 
Encarregada de 
Serviços Geriais

Semestrais com 
a Lavandaria, Limpeza 

e Cozinha
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ção para utentes que seja necessário de treino de marcha e exercícios 
individuais dependendo das suas patologias e necessidades.

Animação Sociocultural
A animação sociocultural pretende efetuar atividades diversas de 
modo a proporcionar aos utentes, divertimento, satisfação e assim 
contribuir para potencializar os utentes e aumentar a sua autoestima 
com o objetivo de um melhor equilíbrio físico e emocional e man-
ter e recuperar algumas capacidades cognitivas a sua autonomia e 
quebrar rotinas e monotonia. No sentido de enriquecer e qualificar 
o trabalho no ano de 2022 a Área da Animação pretende aplicar as 
técnicas inerentes à mesma numa perspetiva de abertura à inovação 
e ao reforço para uma melhor qualidade de vida de cada utente.

Os nossos utentes têm alguns sentimentos de depressão, labilidade 
emocional e inutilidade, pois as suas limitações a sua idade avançada 
e por vezes a hostilidade e do seu internamento, não facilitando assim 
a intervenção da Área da Animação.

Pretende assim esta Área especifica colmatar estes momentos para 
melhorar a vida do utente.

Objetivos:
 > Proporcionar aos utentes a descoberta de novas competências  
 ao nível dos conhecimentos ao fim de aumentar a sua autoestima  
 e valorizar o individuo; 
 > Socializar e interagir uns com os outros.
 > Apoiar as iniciativas dos indivíduos singulares ou através de   
 ações nomeadamente a exposição dos seus trabalhos ou textos no  
 sentido de valorizar o seu trabalho.
 > Trabalhar a reminiscência a fim de melhorar a área cognitiva   
 (memória) 

Estratégias da Área da Animação

> Comunicação:
 - verbal e não verbal, escrita, falada, gestual, recorre esta vertente  
 a todos os meios possíveis a fim de melhorar o entendimento com  
 o utente e conhecer o mesmo.
 Recorre-se a leituras provérbios, histórias, anedotas, canto, 
 lengas-lengas, sempre tentando e visando a cultura da identidade  
 do utente de modo a ser estimulado para falar dos seus saberes e  
 das suas memórias.

> Cognitiva: visa estimular os utentes para as seguintes atividades:
 - Jogo de cartas, dominó, palavras-cruzadas, damas, jogos de   
 memória, observação\associação, leituras, treino de escrita, e   
 entre outros que se tem feito e adaptados por falta de materiais  
 próprios e adequados;
 - Elaboração de biblioteca;
 - Observação e associação;
 - Loto.
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> Físico Motora: privilegia-se a atividade física e movimento, estimu-
lando os utentes a manifestarem-se fisicamente;
 - Caminhada no meio envolvente;
 - Jogos tradicionais;
 - Atelier de movimento (estimulação cognitiva, sensorial e física);
 - Abordagem à musicoterapia;
 - Jogo do Boccia.

> Expressão Plástica: simultaneamente motora e física, pois a mo-
tricidade manual e a coordenação psicomotora necessária aliada ao 
conhecimento cognitivo permitirá desenvolver atividades complexas 
e simples, aplicando ao mesmo tempo os conhecimentos do próprio 
utente;
 - Colagens, pinturas, desenhos, recortes, moldagens, costura, 
 croché, entre outros materiais; construção de paneis temáticos.
 Esta vertente já muito complicada e dificultada pelo estado 
 debilitado dos utentes, mas pretende libertar algumas emoções e  
 alguma da sua criatividade valorizando a sua autoestima.

 - Comunitária: pretende-se desenvolver atividades de diversão,  
 convívio, divulgação de conhecimentos e partilha, tal como:
 - Festas aniversário quinzenais dos utentes;
 - Festas temáticas;
 - Festas comemorativas;
 - Cinema;
 - Exposições.

É uma área vocacionada para a verdadeira essência da Animação e 
Diversão e Entretenimento, sendo a mesma lúdica e recreativa.

Devido ao panorama atual poderá ainda existir outras atividades in-
corporadas nesta vertente, nomeadamente:
                    

Inserção no 
Projeto Vivências

Relacionamento mais estreito 
com o movimento associativo 
do nosso concelho
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Plano de Atividades Temáticas 

Janeiro
> 07 de Janeiro
Comemoração do “Dia dos Reis” e do “Dia da Gratidão”

Fevereiro
> 14 de Fevereiro
Comemoração do “Dia dos Namorados”

Março
> 01 de Março
Comemoração do “Dia de Carnaval”
> 08 de Março
Comemoração do “Dia Internacional da Mulher”
> 20 de Março
Comemoração do “Dia do Pai e da Estação da Primavera”
> 21 de Março
Comemoração do “Dia das Florestas… e do Dia da Água”
> 27 de Março
Comemoração do “Dia Mundial do Teatro”

Abril
> 14 de Abril
Comemoração da “Páscoa”
> 22 a 26 de Abril 
Comemoração da “Revolução do Dia 25 de Abril de 1974” 

Maio
> 27 de Maio
Comemoração do “Dia do Abraço” 

Junho
> 01 de Junho
Comemoração do “Dia Mundial da Criança”
> 10 de Junho
Comemoração do “Dia de Portugal”, do “Dia de Camões”
e do “Dia das Comunidades”
> 21 de Junho
Comemoração da “Estação de Verão”
> 29 de Junh> 
Comemoração dos “Santos Populares”/ Marchas

Julho
> 31 de Julho
Aniversário do “Lar Abrigo do Tejo”

Agosto
Conforme Planificação
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Setembro
> 23 de Setembro
 Comemoração da “Estação do Outono”

Outubro
> 01 de Outubro
Comemoração do “Mês do Idoso”
> 04 de Outubr> 
Comemoração da “Implantação da República”

Novembro
> 11 de Novembro
 “Comemoração do “Dia de São Martinho”

Dezembro
> 01 de Dezembro
“Comemoração do “Dia da Restauração da Independência”
> 20 de Dezembr> 
“Festa de Natal”

Recursos Humanos:
 - Animadora;
 - Utentes;
 - Outros profissionais e outras entidades do Exterior.

Recursos Materiais:
 - Leitor de CD;
 - PC;
 - Tecidos;
 - Bolas;
 - Máquina Fotográfica;
 - Colas e outras matérias necessários para as atividades.

Avaliação
O plano da área da animação será avaliado, através da ocultação 
sempre presente com os utentes e ainda com outros profissionais 
que se envolvam.
Terá suporte em registo fotográfico e nas avaliações.



Inaugurado a 29 janeiro de 2005



LAR 
SÃO JOSÉ
OPERÁRIO
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No Lar S. José Operário, conseguimos dar apoio a 100 utentes, divi-
didos por três respostas sociais: Estrutura Residencial para Pessoas 
Idosas (ERPI) com 60 utentes, Serviço de Apoio Domiciliário com 20 
utentes e Centro de Dia com 20 utentes.

A qualidade, eficiência e exigência daquelas respostas sociais, depen-
de diretamente das equipas que caracterizam cada resposta. Por este 
motivo, torna-se evidente e pertinente, o trabalho contínuo nas equi-
pas de todos os setores, com incidência na supervisão e formação 
interna/externa. 

Embora os desafios constantes relacionados com a pandemia, esta 
fase reforçou os valores das equipas, bem como a importância da de-
finição de objetivos comuns, com vista a resultados definidos e orien-
tados por setor.

Cumpre-nos mais um dever de, continuarmos a sensibilizar para as 
medidas descritas no Plano de Contingência do Estabelecimento, 
realizado de acordo com as orientações da Direção Geral da Saúde 
(DGS), de forma a diminuir ou limitar o impacto da COVID 19 nas 
diferentes repostas sociais. O Plano de Contingência, passa a ser um 
documento que será atualizado de acordo com o estado da evolução 
pandémica.

Para o ano de 2022, iremos manter as dinâmicas de reuniões de ser-
viço e formativas:

REUNIÕES DE SERVIÇO
Levantamento de 
questões relacionadas 
com a operacionalidade 
e funcionalidade dos 
diferentes setores e 
serviços

• Reuniões Mensais com
Encarregada de Serviços Gerais;
• Reuniões Mensais com Ajudantes 
de Lar, Centro de Dia e Ajudantes 
Familiares;
• Reuniões trimestrais com saúde, 
animação e reabilitação;
• Reuniões semestrais com os 
setores da cozinha, Limpeza e 
lavandaria

REUNIÕES FORMATIVAS
Estudo de temáticas 
relevantes para os objetivos 
específicos propostos pelo 
Estabelecimento

• Formação temática relacionada 
com o Envelhecimento;
• Formação com base nos resultados 
da supervisão de equipas;
• Encontro por turnos com as 
Ajudantes de Lar e Familiar;
• Supervisão dos setores de apoio 
direto ao utente
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ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA PESSOAS IDOSAS (ERPI), 
CENTRO DE DIA E APOIO DOMICILIÁRIO

Objetivos Gerais:
 1) Promover a qualidade de vida e bem estar dos utentes;
 2) Promover o desenvolvimento individual dos utentes na 
 perspetiva do envelhecimento ativo;
 3) Promover estratégias de auto estima, autonomia pessoal
 e social do utente;
 4) Garantir a qualidade dos serviços prestados;
 5) Promover a Formação interna e externa de todos os
 trabalhadores;

Objetivos Específicos:
 1) Dar continuidade ao Manual de Procedimentos em 
 ERPI - definição de funções e boas práticas em todos os turnos;
 2) Atualização/Revisão do Plano Individual de Cuidados dos 
 utentes, de modo a acompanharmos a individualidade, evolução 
 e adaptação dos utentes nas diferentes respostas sociais; 
 3) Planear, organizar e executar as atividades diretas com 
 os utentes;
 4) Elaborar cronograma com datas de reuniões de serviço
 e formativas com os diferentes setores;

O Centro de Dia deverá ver as suas vagas ocupadas, uma vez que as-
siste a uma redução significativa do número de utentes. Este decrés-
cimo deve-se ao facto dos utentes que ocupavam as vagas antes da 
pandemia, verem o seu estado de saúde a agravar-se, o que conduziu 
em alguns casos, à procura de outro tipo de respostas como ERPI ou 
SAD.

ÁREA DA ANIMAÇÃO
Perante os constrangimentos e regras orientadas pela condição pan-
démica, a animação tem vindo a sofrer algumas limitações na sua ca-
pacidade de ação com o utente. Contudo, o desafio prende-se em dar 
continuidade aos projetos planeados e adaptados envolvendo todos 
os utentes em pequenos grupos.
Pretendemos dar continuidade a algumas atividades, tais como:

“RITMOS DOS TEMPOS DE AGORA” - GINÁSTICA

“ESTOU AQUI” MOMENTOS DE LEITURA
PASSATEMPOS DE MEMÓRIAS

MOMENTOS DE BEM ESTAR

ASAS DA IMAGINAÇÃO

FESTEJO DO DIA DO ANIVERSÁRIO 
DOS UTENTES E DATAS TEMÁTICAS
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Estes ateliers, estão planeados pela área da animação, tendo em con-
ta os seguintes objetivos:
 1) Potenciar a memória, concentração e atenção do utente;
 2) Aumentar a auto-estima do utente;
 3) Aumentar a capacidade funcional, social e cognitiva do utente;
 4) Proporcionar maior mobilidade física;
 5) Envolver todos os utentes do Estabelecimento da resposta  
 social de ERPI e Centro de Dia

ÁREA DA SAÚDE
1. Médico e Enfermagem:
A saúde assume em todas as respostas sociais, um papel preponde-
rante na continuidade de boas práticas das equipas. Entende-se que 
a articulação entre a saúde, ajudante de enfermaria e ajudantes de lar, 
é essencial para a funcionalidade e organização dos serviços. 

Cabe à Saúde, dotar os profissionais de conhecimentos relacionados 
com as diferentes situações que envolvem o nosso dia a dia.
Desta dinâmica, reforçam-se os conhecimentos na área da gerontolo-
gia às equipas que trabalham diretamente com os utentes, bem como 
a implementação de boas práticas relacionadas com a promoção de 
qualidade de vida e bem estar do utente.

Pretendemos dar continuidade à iniciação do processo aquando a 
admissão de utente, bem como a avaliação do utente já residente, 
de modo a conseguirmos visibilidade dos critérios de adaptação e 
integração do utente ao longo do tempo, tendo em conta a sua indi-
vidualidade e capacidade de execução. 

2. Reabilitação Psicomotora 
No processo de acolhimento do utente, todos os utentes estão su-
jeitos à avaliação por parte da Técnica. Daqui resultam os casos que 
serão de reabilitação e outros de manutenção. Cada utente terá uma 
breve avaliação de acordo com os instrumentos de avaliação aplica-
dos pela Técnica. 

Existem utentes que têm um tratamento mais assíduo devido às suas 
condições clinicas e outros que apenas beneficiam deste tratamento 
em caso de situações pontuais. Contudo, os tratamentos assentam 
em dois tipos de foco: manutenção e reabilitação.

Os tratamentos de manutenção baseiam-se na estimulação muscular 
e amplitude articular, pelo que será dirigida aos utentes sem patolo-
gias impeditivas de realizar marcha. Já o os tratamentos de reabili-
tação, visam a reabilitação per si, sendo que é dirigida aos casos que 
necessitam de treinos de marcha, exercícios e mobilizações, especifi-
cas e individuais de cada utente.



Nesta casa,
2022 rima 
alegria com 
energia



Inaugurado a 12 de Setembro de 1981



CRECHE, 
JARDIM DE 
INFÂNCIA
E CATL,
O CHARLOT



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

Manter abertura para mudança 
da práxis pedagógica;

Promover a descoberta

Respeitar a criança 
no seu todo;

Promover a atividade
autónoma

Educar para a simplicidade
 

Respeitar a criança: 
a sua vontade e o seu 

pensamento.

Colaborar / intervir e 
dinamizar a comunidade

Pensar, refletir para agir 
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ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

“Todos os nossos sonhos se podem realizar, se tivermos coragem 
de persegui-los”

Walt Disney

A atividades extracurriculares não são de carater obrigatório, ser-
vem para consolidar, para alargar competências e potencialidades 
na criança, descobrir novas formas de comunicação, descobrir novos 
mundos.
A equipa técnica ao propor atividades extracurriculares tem em con-
ta a sua perspetiva educativa, e objetivos definidos pelo projeto edu-
cativo em uso.  
A paragem desta atividade durante a fase mais pandémica foi um 
corte na relação da criança com outras formas de estar. Hoje, esta-
mos a reerguer-nos e o desejo é que encontremos profissionais com 
sensibilidade para saberacompanhar as mutiplas necessidades deste 
“confinamento obrigatório e para o qual ninguém estava preparado. 
Lidar com o menos bom desta questão é o que temos em cima da 
mesa e portanto caminhamos na busca de atividades que possam vir 
solidificar as múltiplas necessidades dos nossos meninos.
Encontramo-nos neste momento a organizar as propostas, orientan-
do os princípios enunciados para que se possam desenrolar a partir 
do inicio do ano.

PROJETOS PEDAGÓGICO - RESPOSTA EDUCATIVA

“O futuro, dependerá daquilo que fazemos no presente.”
Mahatma Gandhi

A resposta educativa do Charlot está definida no projeto educativo 
“Dránima: dar alma ao corpo” e na adenda de 2021 “Experimenta ser 
Livre...”. É um instrumento que apoia a organização e a gestão do cur-
rículo. É um instrumento de planeamento institucional e estratégico.

É um documento técnico-pedagógico que pretende estabelecer a 
identidade do estabelecimento, adequando-se á legislação em vigor 
e que apresenta de um modo geral a forma como nos organizamos e 
os objetivos pretendidos. É um elemento fundamental para a gestão 
educativa e orientador na unidade da ação educativa. 

É avaliado anualmente, para que se perspetive objetivos e novas es-
tratégias normativas da ação

O projeto pedagógico é um instrumento de trabalho aberto, flexível 
que define as linhas orientadoras e a intencionalidade educativa, ten-
do uma estrutura de apoio á prática pedagógica. Tem o objetivo de 
dar resposta ao desenvolvimento das atividades educativas e lúdicas 
que surjam durante o ano letivo, pressupondo o desenvolvimento in-
tegral e global da criança. É um documento que deve ser refletido, 
avaliado e reavaliado durante a sua execução de modo a que seja per-
missiva a sua reconstrução adequando-se às necessidades do grupo 
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a que reporta. A sua construção tem como base o projeto educativo 
e adenda “Experimenta ser livre…”, o meio onde se irá desenrolar, as 
crianças e as famílias, a comunidade e todos os atores que possam 
colaborar para o seu desenvolvimento assim como as orientações 
curriculares para o ensino pré-escolar.

O quadro abaixo apresenta um pequeno resumo de cada um dos pro-
jetos pedagógicos, elaborados  pelos educadores de infância, para 
o ano 2021/2022, nas três respostas sociais que compõem o nosso 
estabelecimento de infância:

PROJETOS PEDAGÓGICOS/RESUMOS

“A arte de ensinar é a arte de acordar a curiosidade natural nas 
mentes jovens, com o propósito de serem satisfeitas mais tarde. “

Anatole France

SALA 1ºB (4 meses e meio 
até 12 meses) 
PROJETO PEDAGÓGICO:
“Experimenta ser livre…
para crescer!”
EQUIPA: 
Responsável:
Ed. Clara Oliveira
Auxiliares Educação:
Ana Sutil; Olga Ferreira
Aj. Ac. Educativa:
Eliane Lopes

“Experimenta ser livre...para crescer!”  
Atender todas as necessidades da 
criança dos 0 aos 12 meses, consti-
tuindo-se a equipa como facilitador 
e elemento de complexificação do 
ambiente estruturado e seguro. Dar 
á criança a capacidade de se auto 
construir, proporcionando-lhe tempo 
de exploração autónoma, para que 
possa observar, pensar e agir.

SALA 2ºB
(12 aos 24 meses)
PROJETO PEDAGÓGICO:
“Experimenta ser livre…
a brincar”
EQUIPA:
Ed. Infância: 
Marisa Gonçalves
Auxiliar Educação: 
Lina Lopes
Aj Ac. Educativa: 
Joana Ramos

É necessário libertar as crianças, do 
“aprisionamento” a que estão sujeitas 
nos últimos anos, para viverem a sua 
infância de forma plena. A infância 
só se vive uma vez e não é repetível, 
logo é urgente redescobrir, mais tem-
po e espaço para aumentar a cultura 
lúdica e motora das crianças, em con-
tato com espaços naturais e materiais 
de uso diário. 
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SALA GOLFINHOS 
(Mista:1/3anos)
PROJETO PEDAGÓGICO:
Experimenta ser livre…
a descobrir a natureza”
EQUIPA:
Ed. Infância: 
Sandra Trindade
Aj Ac. Educativa: 
Daniela Almas e 
Cátia Raminhos

As memórias de infância ligadas à 
aventura e o brincar com a natureza 
dificilmente se esquecem. Sair de 
casa, da sala de atividades e desfru-
tar do ar livre é uma atividade sem-
pre importante na formação motora, 
psicológica e social.
“Experimenta ser livre… a descobrir 
a natureza”  tem como objetivo ge-
ral: promover a exploração direta de 
elementos naturais, valorizando uma 
abordagem multissensorial para a 
aprendizagem das crianças. geral: 
promover a exploração direta de

SALA TRANSIÇÃO
(2/3 anos)
PROJETO PEDAGÓGICO:
“Experimenta ser livre…
com as mãos na terra”
EQUIPA:
Ed. Infância: 
Luisa Chorincas
Auxiliares Educação: 
Paula Barbosa e 
Sandra Vieira

Consciente que atualmente vivemos 
numa era “digital” em que as vivên-
cias no exterior e o contacto com a 
natureza são cada vez mais escassos, 
torna-se urgente promover a explo-
ração ativa dos elementos naturais, 
desenvolver a curiosidade e a criati-
vidade da criança. Pretende-se pro-
porcionar ao grupo momentos em 
que as crianças brinquem livremente 
no exterior, metendo as mãos na ter-
ra para se sentirem ligadas ao mundo, 
sentir os cheiros, as cores e tudo de 
belo que a Natureza nos oferece.
O facto de as crianças brincarem com 
água, terra, árvores, paus, pedras, sal-
tar poças, são brincadeiras que lhes 
fornecem informações importantes e 
lhes garantem uma melhor ação do 
seu corpo e dos seus limites, promo-
vendo a autoestima e a confiança.

SALA TRAQUINAS 
(grupo heterogéneo 
3/ 6 Anos)
PROJETO PEDAGÓGICO:
Experimenta ser livre…
a explorar a natureza!”
EQUIPA:
Ed. Infância: 
Helena Pio
Aj. Ac. Educativa: 
Susana Claudino e 
Anabela Carvalheira

Temos como objetivo geral desen-
volver a criatividade e a imaginação, 
bem como a expressão corporal e 
motora da criança, através do brincar 
ao ar livre em harmonia com o espa-
ço natural. 
Este projeto visa desenvolver as po-
tencialidades da criança, dando-lhe a 
oportunidade de explorar livremente, 
questionando, investigando, intera-
gindo livremente com a Natureza de 
um modo simples e assertivo.
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SALA COELHO 
(grupo heterogéneo
3/ 6 Anos)
PROJETO PEDAGÓGICO:
“Experimenta ser livre…
com criatividade”
EQUIPA:
Ed. Infância:
Irina Reis
Auxiliares Educação:
Mª José Nobre
Aj. Ac. Educativa: 
Luana Raquel

Temos como objetivo devolver as 
crianças á natureza… e com ela devol-
ver a capacidade de observar, refletir 
e agir, olhando para os materiais dan-
do-lhes outra forma e outro significa-
do, transformando a forma de brincar 
e de se relacionar com o meio que 
nos rodeia.

SALA PANDAS 
(grupo heterogéneo
3/ 6 Anos)
PROJETO PEDAGÓGICO:
“Experimenta ser livre…
sujando as mãos”
EQUIPA:
Ed. Infância: 
Helena Soares
Aj. Ac. Educativa: 
Filipa Santos
Aj. Ocupacional: 
Mª João Pires

Brincar dentro da sala é uma realida-
de diária que este ano nos propomos 
romper. No exterior poderemos fazer 
aprendizagens de forma lúdica, uti-
lizando materiais que se não forem 
vistos e usados com criatividade, te-
rão como fim único o lixo. Pretende-
mos, recapacitar os nossos recreios, 
construindo estruturas simples com 
materiais reciclados e elementos 
naturais, levando a criança á desco-
berta do brincar com e na natureza, 
porque sujando as mãos estaremos 
a reaprender a maravilhosa arte de 
aprender fazendo.

SALA CATL
(grupo heterogéneo 
6/12 anos)
PROJETO PEDAGÓGICO:
Experimenta ser livre…
trepando, saltando  
e pulando!”
EQUIPA:
Educador Social:
Luis Nunes
Auxiliar educação:
Cristina Macedo
Aj. Ac. Educativa: 
Ana Mª Morgado e 
Engrácia Penetra

É tempo de deixar a criança viver o 
Corpo, um Corpo que anda esqueci-
do… A sala do CATL pretende neste 
ano letivo envolver as crianças, com 
o meio exterior, onde se inserem, 
atuando como dinamizadores desse 
espaço físico, onde trepar, saltar e pu-
lar abra horizontes para a interação, 
a aprendizagem, a descoberta e o di-
vertimento.
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OBJETIVOS COM A FAMÍLIA

“Um pai sábio deixa que os filhos cometam erros.
É bom que de quando em quando, queimem os dedos.”

Gandhi

Temos vindo a tornar-nos mais maquinados e menos contemplativos, 
mais consumistas, menos tranquilos, parece que nos alimentamos de 
movimento e rapidez, de coisas não de conteúdos. “O tempo já não 
pergunta ao tempo, quanto tempo o tempo tem…”, não temos tempo 
pra nada, corremos e parecemos estar sempre encurralados aos múl-
tiplos afazeres que se tornaram fulcrais. As nossas crianças correm 
neste mundo ao lado de adultos que estão sem folego e que a cada 
passo querem protege-los de todas os dramas que por direito lhes 
pertencem… 

A criança tem de ter liberdade para cair e levantar, para experienciar 
um recreio, um parque, um pedaço da floresta, uma praia sem que 
alguém lhe diga o que fazer e como fazer…

A criança precisa de ter experiências que a deixem magoada, alegre, 
triste, eufórica, a criança para aprender, tem de passar por tudo o que 
possamos encontrar pelo caminho vivenciando promovendo a reso-
lução de pensamentos e problemas. Fazer por ela, não permitir que 
ela possa explorar é um corte á sua capacidade de ser autónomo, de 
ser afirmativo, de ter e adotar comportamentos responsáveis. 

Mas como acreditamos, que a educação se faz com pessoas, cujo ob-
jetivo é conduzir as crianças a um mundo que lhes sorria e não que 
as maltrate, cada um de nós tem um papel preponderante quando se 
cruza com ela. Temos de ser capazes de ser diferentes, temos de ter 
coragem para alterar o que parece instalado. Temos que ter coragem 
de EDUCAR.

Se for fácil educar, então algo nos está a escapar…a educação é um 
processo difícil, desgastante, mas se bem feito altamente compensa-
dor! 

O que pretendemos com as nossas famílias é que este conceito de 
rápido e de fácil consumo, seja invertido para tempos de qualidade 
com as crianças, conduzindo-as a locais que lhes possam proporcio-
nar conhecimento e entrega na busca de experiências diversificadas 
e intelectualmente compensatórias. Que sejam capazes em harmonia 
com o estabelecimento e as “suas gentes” encontrar sinergias para 
catapultar as crianças para a descoberta e interesse pelo desconheci-
do, pela aventura, pela ousadia…

Jean Jacques Rousseau, um dos principais influenciadores da forma-
ção do pensamento político e educacional moderno disse “Nunca 
se conseguirá ser sábio, se antes não se foi traquinas” e considerava 
também que “Só se é curioso na proporção de quanto se é instrui-
do”.  Consideramos a area educativa da SCMAV um polo que pode e 
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deve lançar sementes para pessoas mais positivas, mais interventivas 
e mais proativas, com conciência do mundo que o rodeia.

As familias tem de ter consciência do seu papel e a escola comple-
menta, facilita, provoca!! Não somos uma e a mesma coisa…O nosso 
papel enquanto centro educativo, não é o mesmo que o papel da fa-
milia, não existe igualdade de processos. Engane-se quem pode exigir 
á escola o que só a familia pode dar.

Assim sendo desejamos estar cada vez mais próximos das familias, 
estabelecer vinculos afetivos e efetivos respeitosos, mas definindo 
padrões de comportamento e atitudes sobre a criança que nos defina 
enquanto igauais na difernça. 

Queremos familias co-participativas, construtivas, mas não invasivas!
Quando somos sequiosos pela nossa liberdade, não podemos tentar 
tirar a lliberdade do outro, quando queremos mostrar a nossa opinião 
, temos de saber aceitar a opinião do outro, temos de aprender que o 
caminho que conheço não é o único,  é apenas um.

Procuraremos que a nossa escola seja uma porta aberta para valores 
de respeito, solidariedade e pertença e isso faz-se caminhando, de-
senhando o papel de cada um de nós com clareza e discernimento.

Queremos promover familias que desejem dentro do quadro da par-
ticipação e envolvimento, explorar e co-participar em processos de 
intervenção junto das crianças e da comunidade onde estamos inse-
ridos.

Desejamos dar continuidade á vinda e receção dos avós como agen-
tes ativos na vida dos netos e da escola de forma integrada, como 
uma  mais valia de valores e história.
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OBJETIVOS COM AS CRIANÇAS

“As nossas crianças dão-nos a oportunidade de nos transformar 
nos pais e professores que sempre desejámos ser,”

Louise Hurt

CRIANÇAS LIVRES:

+ CRIATIVAS
+ ASSERTIVAS
+ RESILIENTES

+ OBSERVADORAS
+ PROATIVAS

“Brincar é a condição fundamental para ser sério!”
Arquimedes

OBJETIVOS COM A EQUIPA DOCENTE E NÃO DOCENTE

“A concórdia não é uniformidade de opiniões, mas concordância
de vontades”

S. Tomás de Aquino

O desejo de qualquer direção técnica, é ajudar a sua equipa a pensar, 
refletir e agir perante os problemas que se vão colocando tanto no 
âmbito institucional como educativo.

É fundamental que nos mantenhamos despertos para as mudanças 
operadas e nos consigamos atualizar de modo a prestar um serviço 
técnico com validade.

Estamos perante uma mudança de práxis e temos necessariamente 
de sentir que nos temos de adequar aos novos tempos, ás novas fa-
mílias e ás novas crianças. 

Aprender, 
fazendo.

Educar para 
a simplicidade

Educar
para...

Aprender 
na natureza

Observar, 
pensar e agir
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Assim atualizar a teoria para que as práticas sejam profícuas e con-
solidadas é o maior desafio que se coloca ás equipas de intervenção 
direta com os utentes.

A oferta de formação escasseia em tempo de pandemia e por isso 
cada um tem de ser motor de busca para atualização de conteúdos. 
A legislação tem obrigatoriedades que temos de acompanhar e que 
em muitos casos, obriga a um esforço pessoal que resultará em me-
lhores performances em especial junto da instituição, das famílias e 
crianças.

O tempo exige que não fiquemos parados, mas que acompanhemos 
este ritmo crescente e diferenciado.

Assim sendo temos como objetivos para a equipa técnica:
 • Um maior conhecimento dos conteúdos técnico pedagógicos 
 para que a práxis possa ser melhorada e modificada dando 
 resposta ás necessidades das crianças e do tempo em que nos 
 encontramos;
 Constituindo-se estas equipas como uma mais valia para o plano  
 educativo da SCMAV; 
 Promovendo uma cadeia formativa junto dos não-docentes, 
 visando a atualização na prática diária;
 • Constituição de uma rotina de produção documental, visando  
 dar resposta aos parceiros que nos acompanham do ponto de  
 vista técnico;
 • Manter um bom ambiente de trabalho e de desejo que o nosso  
 espaço educativo mantenha a qualidade que sempre nos 
 habituámos;
 • Que a substituição de pessoal seja realizada com vista a uma 
 continuidade carregada de predicados e do bom nome da creche,  
 jardim infância e CATL junto da comunidade;

Continuamos a acreditar que nada é impossível quando temos foco, 
objetivos e trabalho!!

Acreditamos que se toda a comunidade educativa percorrer os mes-
mos objetivos e estratégias,

poderemos afirmar-nos como uma alternativa educativa significativa 
dentro da nossa freguesia. 
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FORMAÇÃO

“O sistema não teme o pobre que passa fome, teme o pobre que 
sabe pensar.”

Paulo Freire

FORMAÇÃO AO CORPO NÃO DOCENTE
PELOS TÉCNICOS DO CHARLOT

—
FREQUÊNCIA DE OFERTAS FORMATIVAS 

PARA AS DIFERENTES CATEGORIAS PROFISSIONAIS
—

PROMOVER GRUPOS DE ENCONTRO  COM TÉCNICOS 
QUE POSSAM FORMALIZAR CONTEÚDOS ACERCA 

DE PROBLEMÁTICAS LIGADAS Á CRIANÇA -
 AÇÕES DIRIGIDAS Á FAMILIA

—
CRIAÇÃO DE GRUPO DE ESTUDO DE EDUCADORES 

INFÂNCIA PARA PRODUÇÃO DE MATERIAL DE 
APOIO AO ATO EDUCATIVO

PLANO DE ATIVIDADES

DATA ATIVIDADE

6 janeiro “Os Reis vem á escola? Será????? 
Pandemia a quanto obrigas…

16 Fevereiro

O carnaval está a chegar “construção da cidade 
do Carnaval no exterior. Atividades dirigidas 
para investigação do que é e porque se brinca 
ao carnaval. Significado das máscaras; 

28 fevereiro Desfile de carnaval e baile no nosso polivalente 
“hoje posso ser o que quiser!”;

21 Março

Comemorações do Dia do Pai –  hoje vou fazer 
algo para o meu pai; Teatro;

“ A primavera está chegar” atividades dirigi-
das às crianças com base na troca do solstício 
de inverno para o equinócio da primavera com 
limpeza e arranjo do espaço exterior para uma 
vivência de maior liberdade;

01/14 abril

Viva a Páscoa!! 
Aonde para o coelho da Páscoa?? 
Teatro animado no exterior;  
pintura de ovos; 
Atividades de culinária;

25 Abril

“O Segredo” Leitura, Teatro;
desfile pela rua cantando a liberdade; entrega 
de mensagens acerca o que  da liberdade; Con-
strução de um mural no nosso exterior;

1 Maio Comemoração do dia da Mãe – Hoje vou fazer 
algo para a minha mãe;  Teatro 

1 junho/5 junho  “As crianças são livres a brincar” 
Semana dedicada aos ideais da criança;
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15/30 junho

Semana dedicada às primeiras visitas das 
crianças da resposta social Creche; Praia; 
quintas Pedagógicas; Parques infantis; 
bibliotecas etc…

8 Julho

Feira do Charlot “ Somos livres no Charlot 
pretende-se festejar com encontro de pré 
encerramento do ano letivo; no local onde 
se vive todo o ano, onde se vai conviver com 
comes e bebes, pequenas apresentações e 
muita animação;

7/24 julho Atividades em meio aquático/piscinas 
Montemor

12 setembro 41º Aniversário do Charlot 

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

14 outubro Aniversário 522 anos SCMAV - Abordagem às 
crianças e informação às famílias; Animação

16 outubro  “Dia Mundial da alimentação” 
Hoje vamos cozinhar…

11 novembro Magusto da comunidade escolar; Teatro para as 
crianças; 

4 dezembro Festa de Natal “Ser livre é… brincar com o Pai 
Natal”

16 dezembro Desfile dos Pai Natal
Este plano de ação pode sofrer alterações consoante a evolução da pandemia.

OBRAS E MELHORAMENTOS

“Nunca haverá uma borracha para apagar o passado,
mas sempre haverá um lápis para escrever o futuro.”

Mahatma Gandhi 

Recreio
O Charlot no alto dos seus 41 anos mantem-se ainda atualizado no 
que concerne ao seu ambiente físico e de raiz, precisará de alguns 
melhoramentos para esbater o tempo de uso e desgaste, a par de 
uma legislação que não tem contemplações. Pena que neste percurso 
o nosso recreio não possa ser o espelho da eficiência do edifício.

Desgastado, obsoleto e pouco aprazível é ainda a “terra dos sonhos” 
para as nossas crianças, pois aí podem dar asas á sua imaginação, 
pensar e ser o que quiserem. A necessidade extrema de estar na rua, 
de formalizar brincadeiras, que remetam a criança para a constru-
ção do faz de conta, assumindo-o como a resolução de problemas, 
enfrentar medos, ultrapassar barreiras, fez-nos repensar que o mun-
do não é apenas brilhos e luzes, mas poderemos conduzir-nos, que 
se formos profundamente proactivos e soubermos adjudicar umas 
quantas sinergias poderemos transformá-lo numa realidade simples 
dando conteúdo a materiais que muitas vezes desprezamos. 
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Porque somos persistentes na busca e procura por uma melhoria sig-
nificativa do ambiente exterior, dotando-o de zonas de conforto e 
que sejam promotoras de uma melhor vivência, protegendo também 
o ambiente interior de salas, esta direção pedagógica em conjunto 
com o seu corpo técnico, vislumbrou uma formula que nos parece 
exequível tendo em conta os constrangimentos económicos agrava-
dos pela pandemia.

Desenvolvemos o nosso “projeto paisagístico”, que remetemos em 
anexo, para dar asas ao sonho de ver o nosso recreio transforma-
do numa mais valia para os nossos 174 utentes. Sonhem connosco…, 
aguardando, que cada irmão da SCMAV possa colaborar e ser um 
verdadeiro interventor na vida desta casa.

Precisamos de contar com todos, mesa administrativa, autarquia,  
junta freguesia, empresas, famílias, trabalhadores e crianças para dar 
expressão ás potencialidades que a nossa proposta contêm.

Neste conjunto de necessidades sabemos que poderemos contar 
com algumas empresas, que tem por missão, contribuir neste tipo de 
projetos de intervenção ação. Juntos seremos mais fortes!
Desenho/protótipo em anexo.

> Aquisições e melhoramentos urgentes
Tendo em atenção as necessidades mais prementes do estabele-
cimento, foi elencada por esta equipa as seguintes aquisições e 
melhoramentos urgentes:
> Colocação de banheira e ponto de água na sala de transição;
> Dotar o nosso exterior de iluminação (reformular a existente e 
colocação de pontos de luz que facilitem o uso do exterior pelos 
utentes);
> Pinturas com tinta branca: Sala dos coelhos; pandas, golfinhos 
(salas nunca antes pintadas) com a colocação de tinta impermeável/
lavável até 1,5m nas salas creche;
> Aquisição bacios;
> Substituição do chão do 1ºB  por vinil impactante de 1,5mm na sala 
de brincar e rotina de higiene;
> Pintura da despensa da sala de transição e tratamento 
anti-humidade;
> Porta do CATL;
> Substituição das portas de acesso ao recreio de cada uma das 
salas de jardim infância e CATL (abertura para fora/exterior)
> Substituição da porta do corredor do JI e CATL com abertura 
para fora;
> Substituição dos pontos de luz da sala CATL com reforço de 
luminosidade, tendo em conta que é uma sala onde se realizam 
atividades de mesa em final de dia; 
> Aumento de pontos de luz na sala azul;
> Aquisição de colchão de estar para a Sala mista/golfinhos com 
a dimensão de 2,5m/1,5m;
> Forrar os sofás da sala de transição e Jardim Infância;
> Aquisição de colchões muda fraldas para as salas: transição, 2ºB 
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e sala mista;
> Cortinados para as salas de 1ºB; 2ºB, Transição; Mista; traquinas, 
coelhos, pandas e CATL;
> Cortinados ou estores de proteção na sala da Diretora Pedagógica 
e Enc. Serviços Gerais;
> Calha técnica para cobertura da canalização ao longo do corredor 
do JI mais acessos aos WC`s;
> Calha técnica para cobertura dos múltiplos fios/cabos no gabinete 
da DP;
> 4 Espelhos inquebráveis para WC da creche;
> Substituição dos vidros aramados do WC da creche em nº de 15;
> Colocação de uma grelha de escoamento no chão da cozinha;
> Pintura com tinta branca, lavável e anti inflamável na cozinha;
> Colocação de esquentador adquirido, mas não colocado na 
cozinha;
> Substituição da máquina da louça;
> Substituição do fogão ou aquisição de um forno elétrico;
> Substituição da estufa;
> Substituição de torneiras nos pontos de lavagem por adequadas 
à função na cozinha;
> Aquisição de um frigorifico de dimensão adequada às necessida-
des do estabelecimento;
> Fardas para o pessoal da cozinha que não foi contemplado no pe-
dido elaborado para as salas;

As necessidades apresentadas, têm sido sentidas ao longo do tempo 
e esperamos., que sejam esbatidas da mesma forma, no entanto é 
preciso ter em conta, que são pequenas grandes coisas, que formali-
zam a diferença para os utentes e trabalhadores.
Julgamos importante que seja também definido a disponibilização de 
uma verba, para aquisição de material pedagógico, tais como livros, 
jogos etc., que tem vindo sistematicamente a ser negligenciada. 
Temos a noção das necessidades e também dos constrangimentos, 
mas acreditamos que sabendo onde estão os problemas a solução 
poderá ser encontrada.



Inaugurado a 01 de junho de 1982



CRECHE, 
JARDIM DE 
INFÂNCIA
E CATL,
O VARINO
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“Convém que o trabalho das crianças não seja uma simples cópia; 
é necessário que seja realmente a expressão do seu pensamento”   

Ovide Decroly

“Experimenta Ser Livre…” é a proposta da adenda para o projeto 
educativo no ano letivo em curso “Dránima – Dar Alma ao Corpo”, 
onde pretendemos experienciar a liberdade de pensar e de fazer, 
com expressividade e individualidade.

A mudança da escola, práticas educativas e pedagógicas, tornou-se 
num dos temas centrais da política educativa, da intervenção socio-
pedagógica e da investigação em educação. Existe um consenso 
muito grande quanto à necessidade de mudar e de inovar.
Qualquer que seja o nível a que se decidem as inovações, todas elas 
são supostas influenciar as práticas pedagógicas.

Quer se trate de um novo modelo de gestão, de novos planos cur-
riculares ou de projetos a nível do estabelecimento de infância ou 
de grupos de docentes, surgem sempre questões comuns que têm 
a ver com os processos de construção de novas práticas e de novas 
relações; estes processos assumem dinâmicas diversas e exigem es-
tratégias adequadas.

Em educação, a maneira de difundir ou de promover inovações é tão 
importante quanto os conteúdos dessas mesmas inovações. Sem mu-
dança das práticas e das relações concretas, muitos projetos de mu-
dança não passam de intenções…

E não constitui surpresa a afirmação da enorme dificuldade de mudar 
as práticas; as mudanças e inovações de ordem material são muito 
mais exequíveis e planificáveis do que qualquer inovação ou mudan-
ça que envolva pessoas, as suas atitudes e comportamentos, as suas 
convicções e representações, os seus hábitos e rotinas.

A complexidade da práxis pedagógica decorre da articulação entre 
as diversas realidades que nela se entrecruzam. Com efeito, construir 
uma “escola”, um espaço social e educativo alargado que assegure a 
universalidade e que concretize, afinal, objetivos que hoje se encon-
tram explícitos em muitos textos de referência, supõe a intervenção e 
o envolvimento criativo de todos os protagonistas, supõe diversidade 
e riqueza de propostas e de práticas.

Numa sociedade marcada pela imprevisibilidade, não pode haver 
modelos únicos, uniformes.

A formação contínua dos docentes para a mudança de práticas, for-
mação reflexiva, articulando práticas e teorias, com momentos de 
descentração e de reinvestimento na ação, formação implicando a 
consciência dos percursos, dos processos, dos espaços e dos meios 
significativos para cada um, é considerado um elemento estratégico 
decisivo na construção da mudança.
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Reforço o que inicialmente escrevi: Livre para Experimentar e Experi-
mentar livremente! Considero fundamental olhar e respeitar a criança 
como ser único, onde a sua expressividade é individual e cada indiví-
duo tem a sua expressividade!

Educar a criança para a sensibilidade e expressividade, significa pro-
porcionar situações de aprendizagem em total liberdade.

Ao exprimir-se a criança entra em relação com o outro e consigo pró-
pria, abandona os seus receios, medos e ansiedades permitindo-lhe 
aventurar-se em caminhos desconhecidos e adquirir novos conheci-
mentos. Torna-se mais confiante, arriscando, sem medo de errar e 
assumindo-se em tudo o que faz.

A expressão é incessantemente corporal, e, o corpo é o meio mais 
precoce e profundo de conhecimento e relação. É através dos meca-
nismos indissociáveis do corpo e dos sentidos que podemos modelar 
a expressividade, pois, está intimamente vinculada à perceção.

A expressão na criança é antes de mais um processo altamente glo-
balizante em toda a sua vida, contribui para a sua educação ativa e 
renovadora e, mais do que qualquer atividade, intervém na totalidade 
da pessoa, ou seja, inteligência, sensibilidade, afetividade, autonomia 
e criatividade.

Em 2022 perspetiva-se a elaboração de um novo Projeto Educativo 
que requer o empenho e a reflexão individual de todos os interve-
nientes. Depois de muitos anos a fazer um caminho, começamos a 
perceber e a aceitar que o mundo, a vida e os seres humanos, desde 
tenra idade, têm de ser observados, considerados e, quando necessá-
rio, intervencionados de forma holística, isto é, integrando variadíssi-
mas áreas de conhecimento.

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 com a adenda: 
“Experimenta Ser Livre…”. A individualidade e a expressividade estão 
no mote dos projetos 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 

Este ano recomeçámos as atividades! De forma prudente!

Apostámos em 4 áreas diferentes onde a experiência e o conheci-
mento nestas áreas deverá contribuir para o crescimento e o desen-
volvimento global da criança. Pretendemos uma maior envolvência 
de todos os intervenientes (professores, educadores e crianças) e 
que estas atividades sejam vivenciadas com alegria, com felicidade e 
que contribua para um maior conhecimento de si próprio e que traga 
benefícios para os grupos.

A Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei nº 46/86, de 14 de outu-
bro), no seu artigo 5º, enuncia que um dos objetivos da educação “é 
desenvolver as capacidades de expressão e comunicação da criança, 
assim como a imaginação criativa e estimular a atividade lúdica”.

PLANO DE ATIVIDADES  
Desde 2020 que estamos privados de sair e fazer visitas e continuá-
mos em 2021 e por aí fora…  optámos por aumentar o número de ati-
vidades no recreio exterior e proporcionar atividades sensoriais com 
materiais da natureza, onde o corpo é o protagonista, dando enqua-
dramento aos objetivos e estratégias propostos no projeto educativo 
em vigor.

O nosso clima é generoso, tem temperaturas suaves em grande parte 
do ano, o que nos permite selecionar o melhor período do dia (manhã 
ou tarde) para as práticas planificadas.

Na Creche, pedimos duas tinas grandes para encher de areia da praia 
e água, proporcionamos momentos de alegria e o contato com estes 
dois elementos naturais que contribuem para sensações corporais ri-
cas e intensas. Utilizamos materiais do quotidiano recicláveis e reci-
clados. 

Montámos baloiços nas árvores no recreio da pré-escolar e CATL. 
Existe 1 caixa de caracóis, onde as crianças acompanham o dia a dia 
destes animais e registam o que observam. Construiu-se 1 cozinha de 
lama que tem proporcionado grande alegria e prazer.

Cada equipa técnica apresentará nos projetos pedagógicos as ativi-
dades propostas para o seu grupo.

No entanto, não quero deixar de realçar algumas atividades que em 
grupo iremos vivenciar com grande fulgor: o Carnaval, o Dia do Pai, a 
chegada das estações do ano e a sua envolvência no quotidiano da 

CRECHE

Expressão Musical
Ginástica Infantil

JARDIM DE INFÂNCIA 

Expressão Musical
Ginástica Infantil

Judo
Mindfulness

CATL

Expressão Musical
Ginástica Infantil

Judo
Mindfulness



Vida de todas as crianças e assim desenvolver a sensibilidade para a 
beleza da Natureza, o Dia do Teatro, a Liberdade, o Dia da Mãe, o Dia 
da Criança, o 40º Aniversário do Varino, a chegada de novos utentes, 
o Natal e os valores a si associados.

Desde 2020 que estamos a desenvolver atividades em “casa” sendo 
que estamos ávidos de poder sair e visitar outros espaços e conviver 
com outras realidades… 

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

CONCLUSÃO
Desde o início da Humanidade, que o Ser Humano tem lutado contra 
ameaças à sua existência, desde o clima, aos animais selvagens, a ou-
tros seres humanos, e a doenças infeciosas.

A incerteza face à Pandemia do Coronavírus continua!
Como será o nosso futuro?

O mundo está em transformação, as tecnologias, as alterações climá-
ticas, as migrações, os conflitos bélicos, os direitos humanos… gran-
des desafios esperam por estas gerações de crianças e jovens.

Nós (famílias, escola, sociedade em geral) temos o dever de os prepa-
rar para novos horizontes, novas escolhas, para um melhor e “Novo” 
Mundo!

A Diretora Pedagógica
Alda Nepomuceno
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Nesta casa,
2022 rima 
melhoria com 
autonomia



Inaugurado a 16 de Julho de 2011



UCCI
FRANCISCO 
MARQUES 
ESTACA 
JÚNIOR
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A Baixa taxa de natalidade aliada ao aumento de esperança de vida, 
contribui para um aumento de envelhecimento da população e con-
sequentemente a problemas de saúde, que lhe estão associados, 
perspetivando-se uma trajetória preocupante em matéria de equilí-
brio nas intergerações, surgindo impactos económicos e sociais com-
plexos.

A Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI) pres-
ta cuidados de saúde e de apoio social a pessoas em situação de 
dependência temporária ou permanente, independentemente da sua 
idade. 

A Unidade de Cuidados Continuados Integrados Francisco Marques 
Estaca Júnior, da Santa Casa da Misericórdia de Alhos Vedros é um 
equipamento integrado na RNCCI. A UCCI disponibiliza cuidados mé-
dicos diários, cuidados de enfermagem permanentes, tratamentos de 
fisioterapia, terapia ocupacional, terapia da fala, apoio psicossocial, 
cuidados de higiene e conforto e atividades de animação sociocul-
tural.

A UCCI-FMEJ tem três Unidades de internamento :
UMDR - Acordo para 30 utentes prevendo que todos os seus uten-
tes possam usufruir dos serviços prestados de 30 a 90 dias. Nesta 
tipologia ainda existem dois quartos (quatro camas a nível particular). 
ULDM - Tem acordo para 30 utentes e prevê que os utentes possam 
usufruir dos serviços prestados de 90 a 180 dias.
UCP - Tem acordo para 20 utentes e prevê que os utentes possam 
usufruir dos serviços prestados de 30 dias.

DIREÇÃO- UCCI
O Presente Plano de Ação é um documento orientador da interven-
ção que a UCCI-FMEJ pretende concretizar ao longo do ano 2022. 

Elaborado num contexto social de grande incerteza e instabilidade 
devido à situação pandémica atual, a UCCI encontra-se empenhada 
em promover uma política de Qualidade onde utentes, famílias, pro-
fissionais e parceiros são os atores fundamentais; 

Dentro do atual contexto de Pandemia a UCCI elaborou um Plano de 
Contingência que se pretende sempre a sua atualização de acordo 
com as normas da DGS;

Perspetivamos um plano equilibrado na gestão e execução orçamen-
tal com o compromisso de racionalização dos recursos, mantendo 
padrões de qualidade na prestação de serviços garantindo atividades 
numa dinâmica de sustentabilidade;

Assegurar o funcionamento eficiente da UCCI e o cumprimento dos 
objetivos programados, promovendo e incentivando a participação 
dos colaboradores, na gestão de recursos;
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Promover boas práticas e observação das mesmas, auscultando a 
opinião dos colaboradores, assim perspetiva-se uma gestão partici-
pativa, assente num sistema de comunicação e de relações entre to-
dos os colaboradores, de modo a promover motivação e satisfação 
profissional;

Retomar a realização das reuniões de acolhimento aos familiares, 
(canceladas por motivo de pandemia) pela equipa multidisciplinar, 
aquando as admissões dos utentes, em qualquer das tipologias e 
manter as conferências aos familiares, sempre que se verifique a ne-
cessidade de concretização;

Retomar a Avaliação de Grau de satisfação de utentes/familiares na 
UCCI;

Rececionar, avaliar e responder às reclamações efetuadas pelos uten-
tes/familiares, efetuando relatório de resposta para Mesa Administra-
tiva e para as instâncias competentes;

Manter reuniões de Equipa Multidisciplinar, (semanalmente) para dis-
cussão de casos clínicos, gestão e planificação de altas, construção 
de Plano individual de cuidados, partilha de informação e gestão de 
situações inerentes aos internamentos, analisando os resultados obti-
dos, observando a eficácia e eficiência da equipa;

O trabalho em equipa multidisciplinar exige muita cooperação e co-
municação entre todos os seus membros, para que seja eficaz e efi-
ciente, pretende-se definir as tarefas e as funções de cada elemento 
da UCCI numa perspetiva de complementaridade;

No sentido do desenvolvimento profissional contínuo dos profissio-
nais da UCCI-FMEJ pretende-se diagnosticar as necessidades forma-
tivas da equipa e elaborar um plano de formação interno que vá de 
encontro as lacunas de formação encontradas;
O plano de formação é elaborado anualmente devendo ser atualiza-
do caso surgirem temas que a equipe considere pertinente;

A Formação quer seja interna quer seja externa é um direito dos cola-
boradores, tal como a formação contínua e a participação na forma-
ção de novos profissionais, pretendendo contribuir para o desenvol-
vimento pessoal e organizacional;

A UCCI-FMEJ participa na orientação de estágios de alunos na área 
de enfermagem, serviço social, psicologia e auxiliares de ação médi-
ca, desde que as instituições solicitem atempadamente os campos de 
estágio e de acordo como os recursos humanos existentes na UCCI-
-FMEJ;

Promover e incentivar a monitorização das atividades, através do 
aplicativo da RNCCI, avaliações periódicas e introdução dos dados 
dos utentes, processo individual de cuidados continuados e dos pla-
nos individuais de intervenção, no aplicativo informático; 
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Pretendemos percorrer e manter uma boa relação com a Equipa 
Coordenadora Local –Arco ribeirinho e consolidar e aprofundar o tra-
balho em rede com os diferentes parceiros sociais;

Neste plano as várias áreas apresentarão os seus objetivos alinhados 
com os objetivos estratégicos da SCMAV. A Concretização deste Pla-
no depende inteiramente do esforço e dedicação de todos os que 
trabalham neste equipamento, que pretendem continuar a ser uma 
referência.

ENFERMAGEM
A formação profissional representa um dos recursos privilegiados de 
gestão numa organização, sendo necessário formular estratégias for-
mativas que estejam integradas e subordinadas à estratégia global da 
organização. Desta forma, a coordenação de enfermagem, apresenta 
no Plano de Ação para 2022, um conjunto de propostas que visam 
contribuir para otimizar a estratégia de ação definida na UCCI FMEJ, 
em áreas consideradas essenciais para a melhoria nos cuidados de 
saúde prestados aos utentes que se encontram internados.

Assim, é fundamental que os profissionais que desempenham funções 
na UCCI FMEJ, o façam de uma forma preparada, atualizada e moti-
vada, assumindo a formação um papel preponderante na aquisição 
de instrumentos e de saberes que permitem aumentar as condições 
de adaptabilidade às transformações atuais e futuras da Instituição, 
da sociedade e dos utentes e suas famílias em particular. O presente 
plano é exequível, no entanto poderá 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 2022, 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 diá-
rio do saber fazer, saber ser e saber estar, tendo como base todo 
o aporte de competências no exercício profissional por excelência. 
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O desenvolvimento de competências integra um sistema auto-e-
co-organizativo, a nível pessoal, do serviço e da organização 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, contri-
buindo deste modo, para a melhoria continua dos cuidados.

Assim serão abordados alguns temas que são pertinentes no desem-
penho das funções da equipa como:

Cuidados de Emergência – a segurança do doente e a capacidade 
de resposta por parte dos Profissionais de Saúde perante situações 
de emergência clínica são uma das metas prioritárias. Assentando 
nesta premissa, é importante que se assegure aos profissionais de 
saúde, os meios e os conhecimentos necessários a uma pronta, rápi-
da e eficaz resposta em situações de emergência.  A Formação dos 
profissionais, em particular na área da reanimação, assume, assim, 
um papel preponderante e determinante na qualidade da resposta 
que se dá aos Utentes. O curso de Suporte Básico de Vida (SBV) 
é de extrema importância garantido a qualificação de todos os 
Profissionais que contactam diretamente com os utentes a as suas 
famílias uma vez que a probabilidade de se presenciar a paragem 
cardio-respiratória é imediata e a ativação da “cadeia de sobrevivên-
cia” vai resultar num melhor sucesso da reanimação. A coordenação 
de enfermagem, junto da Mesa Administrativa, irá analisar e propor 
a realização do curso anteriormente identificado, nas instalações da 
UCCI durante o ano 2022.  

Prevenção e Controlo de Infeção – A formação prevista para esta 
área visa sensibilizar todos os profissionais para uma promoção per-
manente de uma cultura institucional de controlo de infeção. Neste 
contexto, a formação dos profissionais, nos diversos níveis funcio-
nais tem um papel fundamental na garantia da qualidade na UCCI. 
Neste ano, será dado especial enfoque em temas como: “Precauções 
Básicas em Controlo da Infeção”, “Microrganismos multirresistentes”, 
“Uso adequado de luvas e higiene das mãos”, “Precauções baseadas 
nas vias de transmissão” e “Resíduos”, entre outros.

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 considerado um recurso, irá reunir de modo organizado e estrutura-
do todas as ações inerentes à prestação de cuidados de enfermagem 
uniformizando critérios. Será realizado o manual durante o ano 2022. 

> Integração Institucional – É imprescindível e determinante para o 
sucesso do desempenho individual uma adequada integração do 
profissional na instituição, partindo da premissa que as normas e 
valores da organização desencadeiam uma conceptualização da 
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relação de trabalho assente no compromisso dos profissionais com 
a instituição. Assim, ao longo do ano 2022, pretende- se criar um 
manual de integração para os novos profissionais. 

> Reforço do trabalho de equipa entre os elementos de todas as va-
lências – Sendo o trabalho de equipa fundamental na organização 
das instituições, é essencial a comunicação entre os vários elemen-
tos da equipa multidisciplinar, possibilitando assim, a prestação 
de cuidados de enfermagem diferenciados e humanizados. Deste 
modo será promovido o acolhimento dos utentes nas diferentes 
valências, desenvolvendo um documento com informação sistema-
tizada para os utentes e cuidadores, bem como realizar-se- á ensi-
nos aos cuidadores com informação sistematizada sobre as várias 
temáticas em que a equipa de enfermagem intervém. Será dispo-
nibilizado contato telefónico aos cuidadores de modo a diminuir a 
ansiedade, no regresso do utente ao domicílio.  

> Sensibilização da equipa para a gestão correta de custos asso-
ciados aos cuidados – A correta gestão de recursos é fundamental, 
para a viabilidade económico- financeira da instituição. Assim, irá 
ser reforçado o comportamento economicista e de poupança, dan-
do especial atenção à separação adequada de resíduos e à correta 
utilização do material de consumo clínico. Ao longo do ano 2022 
serão desenvolvidas ações de sensibilização neste âmbito. 

> Saúde e Segurança – Dando continuidade ao trabalho desenvolvi-
do nesta área durante o ano transato , é necessário formar em Pla-
no de Segurança e Segurança contra Incêndios, os profissionais das 
várias tipologias. É muito importante que em situação de incidente/
acidente os profissionais saibam desenvolver ações que permitam 
conter e/ou diminuir os danos, e quando necessário, conheçam as 
estratégias e os princípios para a evacuação, desenvolvendo práti-
cas adequadas a todas as situações. O conhecimento do Plano de 
Segurança, deve de ser amplamente divulgado e conhecido por to-
dos, de acordo com o papel e a responsabilidade de cada um, pois é 
necessário conhecer os diversos riscos, preparando os profissionais 
para o tipo de perigos que exijam a sua ativação. É portanto, consi-
derado vital, que todos os profissionais adquiram e/ou consolidem 
conhecimentos e competências de prevenção e combate a incên-
dio, assim como conhecimentos básicos de manipulação dos meios 
de intervenção, nomeadamente extintores portáteis e carretéis.

Em resumo, a formação contínua é um processo fundamental para 
uma mudança de métodos, hábitos, atitudes e comportamentos, via-
bilizando sempre a melhoria da qualidade dos serviços prestados. 
Pretende-se que a formação seja vista como oportunidade efetiva 
de aprendizagem e consciencialização de comportamentos melho-
res, mais eficazes e orientados para o sucesso e os resultados que a 
Instituição pretende alcançar.
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SERVIÇO SOCIAL
A intervenção do serviço social na Unidade pretende apoiar o uten-
te e familiares durante o internamento, promovendo a aquisição de 
acesso a apoios sociais, bem como procurar as soluções de alta ou 
transferências que melhor se adaptem às necessidades e recursos 
dos utentes e famílias. 

Continuando atentos e vigilantes ao desenrolar dos problemas so-
ciais, que envolvem todos os utentes/famílias, efetuam-se contactos 
com parceiros e instituições, de modo a promoção da qualidade de 
vida dos utentes e à promoção da coesão social.

Informar a família das respostas disponíveis na comunidade (Lares, 
Apoio Domiciliário, ECCIs etc), identificar a resposta mais adequada 
em cada caso. No entanto, a escolha da resposta e a consequente 
inscrição nas instituições, não deverá ser efetuada pelo profissional, 
mas sim por os familiares.

O serviço social para além das articulações com as EGAS –de hos-
pitais é também responsável pelo agendamento de transportes, de 
todos os atos clínicos exteriores previstos para os utentes. 
O serviço social pretende para o ano de 2022: 

Objetivos Estratégias Indicadores Meta Monitorização

Acolhimento 
a familiares

- Informações 
sobre UCCI;
- Informações do 
utente e familia;
- Contrato de 
Prestação de 
Serviços;
- Período previsto 
de internamento;
- Expectativas de 
família

Registo de
informação;

Necessidades
e expectativas 

100% - Avaliações 
no aplicativo 
da RNCC-(-
72h);
- Assinatura 
de Contrato;
- Relatório 
Social

Promover 
diligências  
aos utentes 
estando 
atento às 
suas 
necessidades 
e 
expectativas.

- Definir as 
necessidades 
e expectativas 
dos utentes nas 
reuniões 
Multidisciplinares;
- Registar as 
necessidades 
e expectativas 
dos utentes e 
famílias no Plano 
individual de 
Cuidados. (PI)

PI com registo 
de Necessidades 
e expectativas.

Nº de 
expectativas 
e necessidades 
cumpridas.

100%

80%

Mensal
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Objetivos Estratégias Indicadores Meta Monitorização

Promoção de 
apoios sociais 
a famílias e 
utentes.

Promover e 
angariação de 
apoios sociais);
- Manter 
contacto regular 
com as famílias 
promovendo a 
informação 
atualizada;
- Promover o 
acompanhamento 
das diligências 
para apoio nas 
altas

- contactos 
telefónicos in-
formativos so-
bre formulários 
necessários e 
diligências a se 
efetuarem;

Registo do nº de 
reuniões, registo 
nº de contactos e 
registo de for-
mulários efetua-
dos para apoio ao 
utente.

- Todas as 
famílias de-

vem ter infor-
mação atual-
izada sobre a 
situação do 
utente. 100%
- Entrega de 
formulários 

(80%)

Mensal

Prevenir a 
contaminação 
de utentes e 
profissionais 
por covid 19

Continuar a 
promover o PC 
da UCCI FMEJ
Promover 
momentos de 
informação a 
utentes e 
familiares da UCCI

PI com registo 
de Necessidades 
e expectativas.

Nº de 
expectativas 
e necessidades 
cumpridas.

Nº utentes 
contamina-

dos 
Nº de famil-
iares que in-
formam que 
estão con-
taminados

Quinzenal

Promoção de 
Marcação de 
consultas e 
pedidos de 
transporte 
para des-
locações a 
consultas e 
exames de 
diagnóstico

-Contactos 
com EGAS ou 
Hospitais de 
referência

80% Mensal
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Objetivos Estratégias Indicadores Meta Monitorização

Promoção 
de altas 

-Sinalizar utentes 
considerados 
casos sociais;
-Identificar 
necessidades 
dos utentes;
-Pesquisa de 
apoios formais 
da área de 
residência do 
utente;
-Solicitar a 
presença de
familiares e a 
colaboração da 
família desde 
a admissão do 
utente;
Promover a 
relação utente/
familia

Nº de altas 
concretizadas

90% Mensal

PSICOLOGIA
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 
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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. 

Propomos manter as seguintes ações para o ano 2022, transversais 
às três tipologias de internamento da UCCI-FMEJ:

> Construção do Processo Individual do Utente 
> Avaliação Psicológica dos Utentes
> Avaliação Neuropsicológica e Plano de Neuroreabilitação
> Sessões de Apoio e Acompanhamento Psicológico aos Utentes
> Reabilitação e Estimulação Cognitiva (individual e grupal)
> Sessões de Apoio e Acompanhamento Psicológico aos Familiares
> Programa de Estimulação Cognitiva “Programa Bússola”
> Programa de Intervenção no Luto

Durante o Ano de 2022 propomos ainda realizar:
> 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 
aumentar o desempenho nas várias áreas de atividade profissio-
nal.
Postula-se desse modo, o desenvolvimento de ações de formação 
no ano de 2022 que incidam em várias temáticas, para técnicos 
e profissionais 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 Psi-
cologia, 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 comuni-
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dade científica os resultados obtidos através da participação em 
congressos e de publicações, para que seja possível responder 
às lacunas que por vezes se sente na abordagem psicológica aos 
utentes em internamento em UCCI.

> Programa de Intervenção e Prevenção do Burnout
Pretende-se a criação de um Programa destinado a todos os tra-
balhadores da UCCI-FMEJ, com o objetivo de Intervir e Prevenir o 
Síndrome de Burnout. 

O Síndrome de Burnout está associado ao aparecimento de pro-
blemas psicológicos e físicos graves tais como a exaustão mental e 
emocional, falta de entusiasmo, sentimentos de esgotamento, baixa 
realização profissional, frustração, fadiga, depressão, ansiedade, entre 
outros, podendo mesmo conduzir a uma incapacidade total para de-
sempenhar as funções no local de trabalho.

O Síndrome de Burnout tem vindo a ser considerada um problema 
social de grande importância, que se encontra vinculada a grandes 
custos organizacionais que se devem ao absentismo, problemas de 
produtividade e qualidade.

Desse modo, postula-se delinear sessões grupais de intervenção e 
prevenção do Burnout, com recurso a metodologias de Dinâmica de 
Grupos, Psicodrama, Treino de Aptidões Sociais entre outras técnicas 
criativas e lúdicas, focadas na relação que existe entre a felicidade, 
o bem-estar, a produtividade e um melhor desempenho profissional.
Englobado neste Programa, estarão também englobadas sessões in-
dividuais, com o objetivo de prestar apoio psicológico individualiza-
do, numa lógica de prevenção de Burnout e de redução de riscos psi-
cossociais, segundo as necessidades demonstradas pelos mesmos. 
Estas sessões individuais serão anónimas e confidenciais, cumprindo 
os princípios de Ética e Deontologia previstos pela Ordem dos Psicó-
logos.

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. 

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.

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.
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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.

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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Renovação de Material e Equipamentos do Ginásio

Tipo de Material Quantidade
Caneleiras 1kg 2 (par)

Caneleiras 2kg 2 (par)

Caneleiras 3kg 2 (par)

Bola de Ginástica Standard (16cm) 2

Cunha de Espuma forrada a napa 100x100 2

Andarilho de 4 rodas 1

Roldanas 1

Bandas para exercícios THERA-BAND suave 1

Bandas para exercícios THERA-BAND média 1

Bandas para exercícios THERA-BAND forte 1

Bandas para exercícios THERA-BAND extra forte 1

Roda de Ombro 1

Cones de Plástico para encaixe 2 (par)

Arcos de Ginástica 5

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.

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 2022 pretende atingir ob-
jetivos através avaliação e implementação de várias atividades que 
promovam a autonomia nas atividades de vida diária (AVD’s) e ati-
vidades 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 
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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. 

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 
favoreçam 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 movi-
mento 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 Monitoriza-
ção 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 pres-
tação de cuidados, sempre que possível e necessário. 
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Aspetos gerais: 
Para prestar um apoio de qualidade e favorável aos utentes cabe à 
UCCI criar condições favoráveis para que o tempo de internamento 
dos utentes na UCCI seja benéfico e positivo para a sua reabilitação, 
autonomia e motivação no seu dia-a-dia. Cabe também criar con-
dições físicas e estruturais (Sala de Terapia Ocupacional e Salão de 
convívio) dinamizando com recurso a diversos materiais e produtos 
de apoio para que isso acontece é importante diversificação de ma-
teriais adequados (ver quadro 1).

Para que a Terapeuta Ocupacional consiga dinamizar as atividades 
fundamentais em prol de uma boa reabilitação funcional, social e psí-
quica de cada utente aumentado assim, a motivação e empenho de 
todos incluindo a Terapeuta Ocupacional. É importante salientar que 
a pessoa é um ser holístico e que todas a áreas estejam conectadas 
para que haja sucesso na autonomia dos utentes.

Equipamento de Terapia Ocupacional necessário

Rolyan vertical Ring tree 
(enfiamentos verticais 1

Prono-supinador 1

Enfiamentos cilíndricos de madeira 
de diversos tamanhos 1 placa

Finger Extension remedial game 
(pequenos cubos para a extensão dos dedos 1 placa

Dispositivo de molas ( motricidade fina) 1

Manga de Margaret Johnson (Membro superior) 1

TERAPIA DA FALA
O terapeuta da fala é o profissional de saúde que atua na prevenção, 
avaliação, diagnóstico, intervenção/reabilitação e estudo científico 
das perturbações da comunicação humana, englobando as funções 
associadas à compreensão e expressão da Linguagem Oral e Escrita, 
assim como outras formas de Comunicação Não-Verbal. O terapeuta 
da fala intervém, ainda, ao nível da Deglutição. 

A Terapia da Fala pode ser indicada em indivíduos de todas as faixas 
etárias, desde o bebé ao idoso, com ou sem patologias diagnostica-
das ao nível da Comunicação, Linguagem Oral e Escrita, Fala, Voz, 
Fluência e Deglutição, em contexto Escolar, Clínico e Hospitalar, num 
trabalho multidisciplinar com outros profissionais de outras valências.
Assim pretende-se durante o ano de 2022:
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OBJETIVOS GERAIS:
> Reabilitar Comunicação;
> Reabilitar Linguagem Oral;
> Reabilitar Linguagem Escrita;
> Reabilitar Fala;
> Reabilitar Voz;
> Reabilitar Fluência do Discurso;
> Reabilitar Deglutição.

OBJETIVOS INTERMÉDIOS:
> Melhorar Compreensão e Expressão Linguísticas;
> Melhorar Leitura e Escrita;
> Melhorar Coordenação Respiração-Fonação;
> Melhorar Ressonância Oral e Nasal;
> Melhorar Articulação Verbal;
> Melhorar Prosódia;
> Melhorar Motricidade Orofacial (MOF);
> Melhorar Coordenação Respiração-Deglutição.

COMPREENSÃO E EXPRESSÃO LINGUÍSTICAS: 
Melhorar compreensão e expressão linguísticas, através de atividades 
de: 

> Cumprimento de Ordens;
> Identificação;
> Nomeação;
> Evocação;
> Descrição; 
> “Responsive-Naming”;
> Relações Semânticas;
> Perguntas S/N;
> Etc(...);

 
LEITURA E ESCRITA:
Melhorar compreensão, fluência e velocidade leitora e melhorar 
produção e compressão escrita, através de atividades de: 

> Identificação de Letras, Sílabas e Palavras; 
> Nomeação de Letras, Sílabas e Palavras;
> Leitura de Texto(s);
> Escrita do Nome;
> Escrita de Letras, Palavras e Frases por ditado;
> Escrita de Texto(s) espontânea.

 COORDENAÇÃO RESPIRAÇÃO-FONAÇÃO:
Aumentar e manter o controlo de respiração e maximizar a inteligi-
bilidade ou compensar patologia laríngea, através de exercícios de: 

> Relaxamento Muscular e ajuste da Postura Corporal;
> Promoção do controlo dos Ciclos Respiratórios 
(1. controlar a inspiração pausada e longa; 2. fazer pausa entre 
inspiração e expiração e 3. promover a expiração pausada e 
longa);
> Adequar a Qualidade Vocal e o Volume, controlando as 
Produções e a Duração (1. produzir e suster um fonema durante 
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o máximo de tempo possível (ex: /s/); 2. progredir gradualmen-
te para séries de consoantes; 3. praticar sequências variando os 
parâmetros da fala (duração, intensidade, pitch) e 4. evoluir 
progressivamente até ao nível da conversação);
> Providenciar o controlo do Encerramento Glótico, através do ato 
de suster a respiração (ex: pedir para inspirar fundo e suster 
a respiração, o mais possível com a boca fechada);
> Promoção do controlo voluntário dos movimentos de Adução 
(fechamento d/prega vocal), através do Encerramento Glótico 
(fazer força, puxar e empurrar) (ex: dizer para se sentar, inspirando 
lentamente e, a cada estímulo da terapeuta fazer tanta força 
quanto possível nos braços da cadeira);
> Induzir ao Controlo Vocal, produzindo um contínuo de atos de 
vozeamento, promovendo o Encerramento Glótico (ex: pedir ao 
utente que produza /a/ até ao encerramento glótico, seguindo 
uma sequência de: 1. vogal isolada; 2. fazer ataque vocal; 
3. sílabas; 4. palavras; 5. frases e 6. conversação).

RESSONÂNCIA ORAL E NASAL:
Adequar a nasalidade utilizando procedimentos elaborados para 
melhorar a pressão intraoral do ar, através de exercícios de:

> BIOFEEDBACK, através de instrumentos que confirmem a 
produção Nasal e Oral (ex: pedir para produzir fonemas nasais 
e orais);
> Produção de sílabas CV que possuam fonemas oclusivos, de 
forma a adequar a pressão intraoral (ex: pedir para produzir pares 
de sílabas iniciadas por oclusivas nasais e por oclusivas orais, 
alternando (má/bá), (mai/pai), (mãe/bem), etc.);
> Fornecer ao utente biofeedback durante o discurso (coarticula-
ção), dando instruções para nasalizar ou não, de forma a que ele 
tenha noção da ininteligibilidade (ex: exagerar a nasalidade).

ARTICULAÇÃO VERBAL:
Treino Motor Orofacial, através de exercícios de:
Terapia Miofuncional com o objetivo de normalizar a Mobilidade e a 
Articulação;

> Modelos e Consciência Fonética, através da Consciencialização 
dos modelos da estimulação táctil e do correto funcionamento 
dos Órgãos Fonoarticulatórios;
> Derivação Fonética e Traços Distintivos (o indivíduo apresenta 
movimentos corretos que se podem associar à produção de 
determinados fonemas (ex: produzir /t/ em vez de /n/);
> Exagerar a Articulação nas características específicas do 
fonema ou exagerar a produção específica da consoante em 
posição inicial, média ou final.
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PROSÓDIA:
Melhorar as alterações de entoação e débito, através de exercícios de:

> Produzir frases com ritmo, frases iguais com melodias diferentes 
alterando o seu significado;
> Reduzir as produções monocórdicas utilizando os Pares Mínimos 
prosódicos;
> Modificar o discurso, manipulando o número e a duração das 
pausas.

MOTRICIDADE OROFACIAL (MOF):
Trabalhar os grupos musculares controlando o Tónus, especialmente 
a motricidade dos articuladores móveis: língua, lábios, mandíbula e 
palato mole.

COORDENAÇÃO RESPIRAÇÃO-DEGLUTIÇÃO:
Reabilitar Deglutição, através de exercícios de MOF e manobras de 
deglutição:

> Avaliar o Nível de Consciência;
> Avaliar Praxias; 
> Avaliar Elevação e Anteriorização da língua;
> Avaliar reflexos de Tosse e Deglutição;
> Fazer acompanhamento durante as refeições; 
> Alteração de Dieta(s).

ANIMAÇÂO SOCIOCULTURAL
O Plano de Ação é uma ferramenta de orientação, com o intuito de 
planear e organizar devidamente o trabalho (atividades de Animação 
Sociocultural), ao longo do ano em questão. 

A Animação Sociocultural da Unidade de Cuidados Continuados In-
tegrados Francisco Marques Estaca Júnior (UCCI-FMEJ), da Santa 
Casa da Misericórdia de Alhos Vedros, através da sua intervenção, 
visa proporcionar aos seus utentes a satisfação, a diversão, o bem-
-estar, os saberes, a cultura e valorizar as competências, assim como 
potencializar junto destes uma vida mais ativa, melhorar as relações 
interpessoais e intrapessoais. No entanto, é importante conhecer o 
utente, as suas capacidades, as dificuldades e os seus gostos, por 
isso será realizado um inquérito aos utentes aquando da sua entrada 
na UCCI-FMEJ. Sendo assim, as atividades a executar numa primeira 
fase serão de adaptação ao espaço e aos seus pares, numa segunda 
fase as atividades serão realizadas com o grupo ou individualmente. 
Pretende-se com as atividades de Animação Sociocultural, atingir o 
equilíbrio físico e emocional, otimizar ou recuperar as capacidades 
cognitivas anteriormente afetadas, com o principal objetivo de devol-
ver autonomia aos nossos utentes. 

Por vezes os nossos utentes, durante a sua passagem pela UCCI-F-
MEJ, apresentam sintomatologia psicopatológica frequentemente 
provocada pelas limitações que motivam o seu internamento na Uni-
dade. 
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Esta sintomatologia torna o internamento traumático, não facilitando 
a motivação dos utentes e consequentemente a intervenção das vá-
rias áreas presentes na UCCI-FMEJ. 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 preten-
dem aumentar a motivação e melhorar o estado físico e psicológico 
do utente. A Animação Sociocultural constitui-se desse modo como 
parte fundamental da Equipa Multidisciplinar, pretendendo atender 
às idiossincrasias e avivar o potencial de cada um dos utentes.

As atividades de Animação Sociocultural serão dinamizadas pelo Téc-
nico Superior de Animação Sociocultural, podendo existir a participa-
ção de outros profissionais de saúde da UCCI-FMEJ ou entidades ex-
ternas. Estas irão ocorrer no salão da Unidade e outras realizar-se-ão 
na zona envolvente da mesma, encontrando-se disponível aos uten-
tes de qualquer uma das três tipologias de internamento presentes 
na UCCI-FMEJ (Unidade de Média Duração e Reabilitação; Unidade 
de Longa Duração e Manutenção; Unidade de Cuidados Paliativos).

A execução das atividades poderá ser influenciada por fatores exter-
nos e/ou internos, suscetíveis de condicionar o seu desenvolvimento 
normal, pelo que, ao longo do ano poderão ser adotadas algumas 
alterações que venham a revelar-se necessárias, de acordo com os 
acontecimentos não programados e com novas atividades.  

Os principais materiais de recurso a utilizar durante as atividades de 
Animação Sociocultural serão o computador, máquina fotográfica, 
colunas de música, bolas, tecidos, linhas, lãs, fitas, tintas, colas, lápis 
de carvão, lápis de cor, esferográfica, canetas de cor, cartolinas, vários 
tipos de papel, jogos didáticos, plasticina, barro e material de desgas-
te, entre outras. 

Algumas das atividades a desenvolver com os utentes, pelo seu ca-
ráter, serão propostas antecipadamente à consideração da Equipa 
Multidisciplinar e à Direção da UCCI-FMEJ, no sentido de serem apro-
vadas e posteriormente concretizadas. 

O Plano de Ação de 2022 será avaliado e constantemente otimizado 
através da opinião dos utentes, dos familiares e dos restantes Técni-
cos da UCCI-FMEJ. Todas as atividades desenvolvidas com os utentes 
terão suporte em registo fotográfico e registadas nos devidos aplica-
tivos. 

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. 
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Objetivos Gerais:
> Melhorar a qualidade de vida e o bem-estar;
> Prevenir o sedentarismo e o isolamento social.

Objetivos Específicos:
> Valorizar a formação ao longo da vida;
> Valorizar as competências, capacidades e saberes;
> Promover as novas descobertas;
> Promover a autoestima, a autoconfiança e a autonomia; 
> Potencializar a resiliência;
> Potencializar as capacidades cognitivas anteriormente afetadas;
> Desenvolver a destreza física;
> Proporcionar uma vida mais harmoniosa e dinâmica; 
> Socializar e interagir entre os pares.

Princípios Básicos:
> Respeitar as diferenças;
> Respeitar as individualidades.

ESTRATÉGIAS A DESENVOLVER
Atividades Físicas / Motoras
A atividade física / motora privilegia a atividade física e o movimen-
to, estimulando assim os utentes a manifestarem-se fisicamente. Tem 
como objetivo promover o bem-estar, a motivação, a autonomia dos 
utentes e combater o sedentarismo. Desenvolver e melhorar as ca-
pacidades físicas, através da movimentação articular e muscular dos 
membros, possibilitando uma melhor qualidade de vida.  

> Caminhadas envolventes na UCCI-FMEJ;
> Musicoterapia;
> Dança;
> Sessão de movimento.

Atividades de Estimulação Cognitiva
O objetivo destas atividades é aumentar a atividade cerebral, retardar 
os efeitos da perda de memória e, prevenir doenças degenerativas.

> Jogos de mesa;
> Sopa de letras / Palavras Cruzadas / Sudoku;
> Orientação no tempo, na pessoa e no espaço;
> Leitura e treino de escrita;
> Jogos de memória;
> Cultura geral;
> Operações aritméticas;
> Observação / Associação.

> 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.

> Provérbios;
> Adivinhas;
> Contos;
> Anedotas;
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> Mimica;
> Ditados populares;
> Lengalengas; 
> Leitura / Escrita.

Atividades de Expressão Plástica
Estas atividades permitem ao utente exprimir-se, desenvolver, esti-
mular a imaginação e a criatividade através das várias formas de ex-
pressão, desenvolver a motricidade fina e grossa, a precisão manual e 
a coordenação psicomotora. Desenvolve igualmente o sentido critico, 
o enriquecimento de qualidades grupais, a coesão, a partilha, o traba-
lho de equipa, a confiança, a sensibilidade, as relações interpessoais, 
a iniciativa, a expressão, a concentração e o autocontrolo. 

> Crochet;
> Costura;
> Decorações de painéis;
> Recortes;
> Pintura;
> Desenhos;
> Colagens;
> Moldagens;
> 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;
> Celebrações de datas relevantes;
> Exposição de trabalhos. 



Nesta casa,
2022 rima 
proximidade com 
solidariedade





LOJA 
SOLIDÁRIA

Banco de Ajudas
Técnicas - BAT 
Projeto Eco-lar
Projeto: 
Movimento Capacita
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A Loja Solidária da Santa Casa da Misericórdia de Alhos Vedros as-
sume-se como uma resposta que procura colmatar as necessidades 
materiais da população que se encontra em situação de vulnerabili-
dade social através da doação de vestuário, artigos de puericultura, 
têxteis para o lar, pequenos eletrodomésticos e mobiliário. 

A loja Solidária tem uma coordenação técnica responsável pela or-
ganização da loja e das voluntárias que asseguram a triagem, arru-
mação e atendimento dos beneficiários três vezes por semana no 
seguinte horário: 2ª e 4ª feiras das 15h30 às 17h30 e 5ª feiras das 
10h00 às 13h00.

A Pandemia Covid-19 obrigou-nos a alterações ao nível da organi-
zação do espaço e da Equipa de voluntárias.  Passámos a ter uma 
equipa de voluntárias mais reduzida, composta por quatro elementos 
com idades compreendidas entre os 50 e os 75 anos.

A Loja Solidária promove a reutilização de bens através da doação de 
bens doados pela comunidade. 

Tem ainda uma parceria com a Empresa H Sarah Trading que procede 
à recolha das roupas que não se encontram em condições de reutili-
zação para proceder à sua reciclagem.

As famílias que nos procuram são na sua maioria, beneficiárias de 
RSI, pensionista com baixos rendimentos e agregados familiares nu-
merosos, cujos elementos em idade ativa auferem o salário mínimo 
nacional.

No ano de 2022 pretendemos continuar a apoiar as famílias que nos 
procuram.

Banco de Ajudas Técnicas – BAT 
O BAT da Santa Casa da Misericórdia de Alhos Vedros tem como ob-
jetivo o empréstimo de ajudas técnicas à população residente na área 
geográfica do concelho da Moita.

Como objetivo para 2022 pretendemos apostar na manutenção do 
material do BAT que acusa desgaste da sua frequente utilização.

Pretendemos ainda recuperar algum material que estava cedido a be-
neficiários que já não carecem da sua utilização.

Cada vez mais nos chegam pedidos de empréstimo de ajudas técni-
cas que não conseguimos dar resposta, uma vez que o material que 
temos é limitado não chegando para todas as solicitações. 



Plano de Ação 2022 | 81

Projeto Eco-lar:
O Projeto Eco-lar resulta de uma Parceria entre a Santa Casa da Mi-
sericórdia de Alhos Vedros, a Câmara Municipal da Moita e as Juntas 
de Freguesia do concelho da Moita. Tem como objetivo a limpeza 
habitacional em domicílios em situação de insalubridade grave e em 
situação de fragilidade socioeconómica.

A Equipa Eco-lar é composta por três auxiliares dos serviços gerais e 
uma coordenadora técnica. 

No âmbito do Projeto Eco-lar são efetuadas remoções de lixo e de-
sinfestações de pragas. 

Para além dos agregados acompanhados no âmbito das intervenções 
pontuais que são efetuadas, acompanhamos cerca de 24 agregados 
integrados nas manutenções quinzenais ou mensais.

No ano de 2022 pretendemos dar continuidade à resposta das situa-
ções de insalubridade que nos chegarão, através da articulação com 
as entidades locais. 

Projeto: Movimento Capacita 
A Santa Casa da Misericórdia de Alhos Vedros abraçou o Projeto: 
Movimento Capacita, financiado pela Área Metropolitana de Lisboa 
com recurso ao Fundo Social Europeu. Tem como objetivo principal 
a capacitação da população em situação de Sem-abrigo no concelho 
da Moita de modo a facilitar a sua reintegração social. 

O projeto é composto por uma coordenadora/assistente social, uma 
psicóloga clínica, um educador social, uma técnica de secretariado e 
uma responsável financeira. 

O Projeto desenvolve-se em torno de cinco ações principais, confor-
me nos mostra o quadro abaixo representado.
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Planeamento de Atividades a desenvolver no Projeto: Movimento 
Capacita

Ação(s) Atividade(s) Objetivo(s) Recursos humanos Recursos materiais

Gabinete de 
Acompanhamento 
Psicossocial

- Atendimento social;
- Diagnóstico social;
- Acampamento dos 
casos;
- Visitas de avaliação;
- Articulação com 
entidades externas;
- Diligências exter-
nas;
- Requerimento de 
prestações sociais.

Promover o esclare-
cimento e orientar/
encaminhar a pop-
ulação – alvo para 
diligências que lhes 
permitam sair da sit-
uação de sem-abrigo.

Assistente social; 
Psicóloga; Educador 
social.

Material de escritório;
Viatura para deslo-
cação.

Alojamento - Supervisão técnica 
do apartamento de 
alojamento tem-
porário;
- Gestão das tarefas 
inerentes ao bom 
funcionamento dos 
eletrodomésticos/
mobiliário existente 
no apartamento;
- Reuniões com os 
residentes.

Facilitar o alojamento 
temporário de quem 
se encontra a viver 
em situação de sem-
abrigo; 
Desenvolver com-
petências relacion-
adas com as tarefas 
domésticas; partilha 
de responsabilidades; 
Gestão de conflitos.

Assistente social; 
Psicóloga; Educador 
social;
Equipa Eco-lar.

Eletrodomésticos; 
mobiliário; produtos 
de higiene habitac-
ional; têxteis para lar.

Ações de
Capacitação 
sobre 
alimentação 
e cuidados 
de higiene 

Atelier Ocupacional 
em funcionamento 
segundas, quartas 
e quintas feiras das 
9h30 às 16h00:
- Gestão da higiene 
pessoal (toma de 
banho);
- Pequeno-almoço;
- Cozinha económica 
(confeção do almoço, 
da sopa e doce sem-
anal);
- Tratamento da 
roupa (cada um é 
responsável por lavar, 
estender e dobrar/
passar a sua roupa);
- Cuidados de hi-
giene do espaço.

Capacitar os in-
divíduos de com-
petências que lhes 
permitam colmatar 
as necessidades 
alimentares e de 
higiene;
Potenciar hábitos 
de higiene pessoal 
diários;
Promover a confeção 
de receitas simples, 
através do aproveit-
amento dos bens ali-
mentares disponíveis; 
Fomentar a criação 
de hábitos de alimen-
tação;
Desenvolver com-
petências na uti-
lização dos elet-
rodomésticos que 
compõe o espaço de 
uma habitação.

Assistente social; 
Psicóloga; Educador 
social;

Bens alimentares; 
produtos de higiene 
pessoal; produtos de 
limpeza doméstica; 
loiças; eletrodomésti-
cos.
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Ação(s) Atividade(s) Objetivo(s) Recursos humanos Recursos materiais

Ações que 
fomentam a 
participação 
cívica 

Atelier Ocupacional 
em funcionamento 
segundas, quartas 
e quintas feiras das 
9h30 às 16h00:
- “Mãos na terra”;
- “Como me sinto 
hoje?”;
- “Cérebro ativo”;
- Técnicas de Procura 
de emprego;
- “Sou Cidadão”
- Gestão monetária/
doméstica;
- “Mundo Atual”;
- “Cri-arte”

Promover atividades 
de apoio à inclusão 
social; 
Promover o con-
hecimento sobre 
jardinagem/cultivo e 
desenvolver a capaci-
dade de “cuidar”;
Promover a coesão 
grupal;
Estimular da ativi-
dade cerebral;
Estimular a prática 
da leitura e o sentido 
crítico;
Promover a procura 
ativa de emprego;
Fomentar a procura 
e resposta a anúncios 
de emprego;
Dotar os partici-
pantes acerca dos 
seus deveres e dire-
itos;
Promover a ex-
pressão das 
emoções/senti-
mentos através de 
trabalhos manuais.

Assistente social; 
Psicóloga; Educador 
social;

Material de jardi-
nagem; material 
para realização de 
trabalhos manuais; 
material de escritório.

Formação Formação dinam-
izada pela RUMO, 
entidade parceira.

Formação: Balanço 
de competências 
(50horas por grupo).

Formadores/Técnicos  
da RUMO

Material de escritório. 

Elaborado por: Liliana Oliveira 
Data: 08/11/2021





Mapa
Previsional
para
2022
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Aproximando-se o final do ano com mais constrangimentos, o Mapa 
previsional para 2022, continua também ele, reflexo das condições 
pandémicas e que condicionam os elementos económico-financei-
ros da Instituição que acreditamos possam vir a melhorar, mas de 
uma forma muito mais lenta do que inicialmente espectável, exemplo 
disso a continuidade do encerramento dos Centros de Dia em Alhos 
Vedros e na Moita, por não conseguirmos garantir de forma estrutural 
a separação dos Utentes das diferentes respostas sociais.

Posto isto e tendo em conta que a programação orçamental, assenta 
ou em realidades já conhecidas e/ou nos desvios sentidos em relação 
ao ano anterior (2021), destacamos os de maior relevo:

> continuámos a perder Utentes (óbitos e/ou desistências), o en-
cerramento dos Estabelecimentos de Infância refletiram-se através 
da aplicação de descontos, não atualizámos mensalidades, o que 
perspetiva até final do corrente ano, uma perca de 340€mil de fa-
turação;

> Sem dúvida que o Estado teve no decorrer do ano de 2021 um 
papel resiliente junto das Instituições, não só por algumas medidas 
de apoio, bem como um ajuste nos acordos de cooperação. O fato 
de os acordos de cooperação terem sido atualizados, de algumas 
medidas de apoio ao Covid19 por parte da Seg. Social, da ARS das 
Autarquias, e ainda a confirmação da aprovação da candidatura de 
mais um projeto comunitário fazem-nos estimar um incremento or-
çamental em cerca de 234 mil euros de 2020 para 2021;

> já na vertente das aquisições de matérias primas inicialmente  
estimadas prevemos um desvio de menos 101 mil euros;

> Nas prestações de serviços prevemos que e em relação ao ini-
cialmente orçamentado o desvio global em menos cerca de 300 
mil euros, está acima de tudo numa ausência de grandes obras de 
conservação e manutenção, tendo-se optado pelo estritamente ne-
cessário, bem como por conceitos de classificação contabilista que 
embora tivessem sido considerados em termos de orçamento não 
o podem ser valorizados, falamos nomeadamente do das Obras e 
Apoios da Igreja;

> Custos com o Pessoal:
- Relativamente aos custos com o pessoal tinha sido orçamenta-
do uma atualização global de 5%, não tendo sido exequível. Não 
obstante a atualização da RMMG, foi feito um ajuste na remunera-
ção base dos enfermeiros e na tabela das 40h das auxiliares ação 
médica não se verificaram os valores inicialmente orçamentos, 
por força do elevado nível de absentismo, do encerramento de 
Estabelecimentos, e do “buraco” que se verificou no quadro de 
pessoal a nível de equipa de enfermagem e médica na UCCI;
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> Custos Financeiros:
- Não tendo sido possível também a renegociação dos juros do 
empréstimo da UCCI, eles ficaram acima do orçamentado;

 
As grandes linhas a reter para 2022:

> Estimativa de manutenção do nível de frequência, com uma ligei-
ra recuperação gradual de mensalidades pela respetiva atualização 
em 1.5%;

> Estimativa de manutenção dos apoios estatais nos parâmetros 
atualmente acordados;

>  Inflacionamento das aquisições de matérias e serviços em 1%;

> Não obstante algumas candidaturas que já foram submetidas não 
foi previsto investimento digno de registo; investimento:

> Atualização RMMG:

> Renegociação dívida empréstimo, considerando que à data do 
presente documento já foi reiniciado o processo de avaliação;

> Resultado Líquido expectável para 2022, 13.563,16€ (positivos).
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CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL/ORÇAMENTO 2022

RENDIMENTOS E GASTOS  ORÇAMENTO ANO 2022

VENDAS -€

SERVIÇOS PRESTADOS 2.441.133,29€ 

Mensalidades/Matriculas de utentes 2.515.455,17€ 

Quotizações e Jóias 3.461,00€ 

Serviços Secundários 17.300,36€ 

Descontos Abatimentos - 95.083,23€ 

SUBSIDIOS À EXPLORAÇÃO 4.702.981,21€ 

Subsídio do Estado e outras entidades oficiais 4.702.981,21€ 

ISS,IP - Centro Distrital 2.614.321,78€ 

Autarquias 71.467,73€ 

I.E.F.P. -€

ARSLVT 1.893.437,50€ 

Fundo Social Europeu-S/abrigo 123.754,20€ 

7516 -€

CMVMC 789.472,75€ 

Mercadorias -€

Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 789.472,75€ 

Fornecimentos e serviços externos 1.389.192,72€ 

Subcontratos -€

Serviços especializados 667.530,29€ 

Trabalhos especializados 109.658,38€ 

Publidade e propaganda 1.271,81€ 

Honorários 352.021,72€ 

Conservacao e Reparação 115.226,25€ 

Outros 89.352,12€ 

Materiais 43.577,51€ 

Energia e fluidos 260.812,55€ 

Electricidade 134.255,71€ 

Combustíveis 24.379,03€ 

Água 26.243,56€ 

Outros Fluídos/Gás Butano e Propano 75.934,25€ 

Deslocações, estadas e transportes 703,72€ 

Serviços diversos 416.568,66€ 

Rendas e Alugueres 38.562,68€ 

Comunicação 47.391,28€ 

Seguros 21.869,46€ 

Contencioso e Notariado 2.241,99€ 

Limpeza, higiene e conforto 145.386,99€ 

Outros serviços 161.116,27€ 

Gastos com pessoal  4.872.799,63€ 

Verbas p/ Representação/ orgãos sociais -€

Remunerações do pessoal 3.897.719,66€ 

Indemnizações 23.012,84€ 

Encargos sobre remunerações 865.078,88€ 

Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais 41.211,69€ 

Outros gastos com o pessoal 45.776,57€ 

Imparidades de dívidas a receber -€

Outros rendimentos e ganhos 291.397,55€ 

Outros gastos e perdas 18.917,01€ 

Resultado antes de depreciações 365.129,95€ 

Amortizações 258.710,36€ 

Imparidade de investimentos -€

Resultado Operacional 106.419,59€ 

Juros e rendimentos obtidos 0,81€ 

Juros e gastos suportados 92.857,24€ 

Resultado liquido do período 13.563,16€ 












