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Nesta casa, abrimos as portas ao futuro

Em 2022, fecha-se mais um ciclo da Misericórdia de Alhos Vedros. 

Para além do necessário balanço de tudo o que foi sonhado e planeado, 
proposto e realizado, o presente documento procura sobretudo olhar para 
o futuro e deixar um plano de intenções para os anos vindouros. Plano que 
deverá ser tido em conta no novo ciclo que se vai iniciar, para a sustentabi-
lidade da instituição, das valências e dos serviços; para a estabilidade das 
equipas; e para o bem desta comunidade que é de todos nós.

Foi um ciclo muito difícil, com uma pandemia sem precedentes e uma guer-
ra e uma crise económica que nos colocaram e ainda estão a colocar à pro-
va, e a que todos respondemos com resiliência e solidariedade.

Ao nível da Misericórdia de Alhos Vedros, encaramos o novo ano com a 
esperança de conseguir recuperar e aumentar a frequência e a ocupação 
efetiva dos Centros de Dia, e de levar mais longe os Serviços de Apoio Do-
miciliário, as respostas sociais onde influência negativa da COVID-19 mais 
se fez sentir.

As mensalidades deverão ser atualizadas em linha com a maior taxa de 
ocupação e com os rendimentos das famílias. De realçar, ao nível da infân-
cia, que o Estado passa a suportar a gratuitidade nas Creches, e a garantir 
à Misericórdia esta componente da receita que era imputada às famílias. 
Como esta política de apoio vai ser gradual, prevê-se o seu alargamento até 
à faixa etária dos 3 anos.

Estamos empenhados em estabilizar e motivar as nossas equipas, sendo 
que com a atualização da Remuneração Mínima Mensal Garantida para 
760€ em janeiro de 2023, a próxima Mesa Administrativa deverá equacio-
nar: numa primeira fase, a revisão salarial dos trabalhadores cujas carreiras 
e vencimentos não são atualizados há mais de 10 anos; e, numa segunda 
fase, a possibilidade de descomprimir a tabela salarial, já que dos atuais os 
391 trabalhadores, 276 passarão a receber o salário mínimo.

Conseguimos ainda manter vivo o sonho de construir o novo Lar Pedro 
Rodrigues Costa, uma necessidade real e urgente para os nossos utentes e 
para o concelho, que esperamos ser possível concretizar no próximo man-
dato. Assim como o projeto de recuperar o antigo hospital da Misericórdia, 
em parceria com uma entidade privada e possivelmente para a especialida-
de de hemodiálise, permitindo servir a população, criar postos de trabalho 
e garantir a sustentabilidade financeira da instituição.

Por último, uma palavra de apreço e amizade para as Autarquias, Parceiros 
e Fornecedores que nos acompanharam e apoiaram desde o primeiro dia, 
e que sabemos que vão continuar connosco nestes próximos tempos que 
se adivinham de continua pressão financeira e social. 

Obrigado a todos, sabendo que nesta casa, estão sempre em vossa casa.





Nesta casa,
os seniores 
são a nossa 
esperança



Inaugurado em 18 de março de 1974



LAR 
PEDRO
RODRIGUES 
COSTA
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O Lar Pedro Rodrigues Costa encontra-se localizado na freguesia de 
Alhos Vedros e é o equipamento mais antigo da nossa Instituição 
tendo ao seu cuidado três respostas sociais: ERPI - CENTRO DE DIA 
e SAD

Para o ano de 2023, como objetivos gerais, pretendemos:
 • Ter como foco principal a missão de trabalhar no bem-estar de  
 todos aqueles que servimos, afim de se melhorar a qualidade dos 
 serviços que prestamos, dentro de todos os setores, ERPI, Centro  
 de Dia e Apoio Domiciliário, setores de Cozinha, Lavandaria e  
 Limpeza;
 • Continuar a trabalhar nos instrumentos que facilitem no  
 desempenho da nossa intervenção, de forma a melhorar e  
 enriquecer o conteúdo organizativo dos procedimentos internos  
 de todas as respostas sociais;
 • Trabalhar no sentido de ter e manter as nossas respostas sociais  
 completas, mantendo o número de Utentes que temos em acordo;  
 • Realizar alguns melhoramentos no edificado que conta já com  
 quase 50 anos.

ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA PESSOAS IDOSAS – ERPI
Objetivos Específicos e Medidas de Intervenção
Antes de enunciarmos alguns dos pontos para ERPI, queremos sa-
lientar que devido à cada vez mais evidente dependência dos nossos 
utentes, cada vez mais delicadas do ponto de vista clinico (nomeada-
mente a nível de cuidados muito específicos), vamos continuar com 
os meios que temos disponíveis a adaptar-nos a estas situações da 
melhor forma possível. Temos 60 vagas sendo 6 destas reservadas ao 
Centro Distrital de Segurança Social de Setúbal (CDSSS).
 • Trabalhar na melhoria do processo de individual do Utente;
 • Enriquecer o processo de utente com o contributo da Técnica de 
 Reabilitação e da Ajudante de Lar e Centro de Dia afeta à área da  
 animação;
 • Reuniões formativas que abrangerão temas que se prendem com  
 a humanização e as boas práticas dos cuidados aos utentes,  
 também aqui com a colaboração da Equipa de saúde;
 • Reuniões de serviço com o grupo das Ajudantes de Lar para  
 organização das dinâmicas de trabalho, acompanhamento, assim  
 como para resolução de situações expostas.

CENTRO DE DIA
Objetivos Específicos e Medidas de Intervenção
No decorrer do ano de 2023 vamos continuar a trabalhar no sentido de:
 • Trabalhar na melhoria do processo de individual do Utente;
 • Orientação das tarefas individuais ou em grupo, afim de  
 adaptá-las às necessidades específicas dos nossos Utentes e 
 conseguir assim também integrar o maior número possível destes  
 nos ateliês e atividades disponíveis;
 • Reuniões de serviço com o grupo com as Ajudantes de Lar e  
 Centro de Dia para organização das dinâmicas de trabalho, acom-
 panhamento, assim como para resolução de situações expostas. 
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APOIO DOMICILIÁRIO
Objetivos Específicos e Medidas de Intervenção
O Serviço de Apoio Domiciliário do LPRC, funciona todos os dias da 
semana (incluindo feriados) das 07h30 às 23h30 e é nosso objetivo, 
continuar a prestar um serviço cujo objetivo seja o de um apoio posi-
tivo e com qualidade do serviço.
Em 2023 pretendemos:
 • Realizar reuniões de serviços e formativas, cuja temática será de  
 acordo com as supervisões efetuadas;
 • Organização das dinâmicas de trabalho com o grupo das 
 Ajudantes Familiares;
 • Investir na articulação do Estabelecimento e utente/família 
 afim de permitir que exista o acesso mais facilitado acerca de 
 informações do Utente;

SAÚDE
Neste setor temos procedimentos e medidas que pretendemos conti-
nuar a manter em 2023, e como objetivo Geral queremos:
 • Continuar a envolver a equipa clinica no dia a dia do LPRC, de  
 forma a conseguirmos um melhor trabalho no apoio aos nossos  
 Utentes.

Objetivos Específicos e Medidas de Intervenção e Aplicabilidade
 • Trabalhar para que os processos tenham clareza e simplificação  
 na sua consulta, o que irá ajudar na articulação da nossa 
 instituição com outras instituições de saúde e que esta seja 
 facilitada e mais eficiente.
 • Continuar a realizar rastreios periódicos e aplicação de escalas 
 tais como:
  > Avaliação de glicémias tanto a utentes diabéticos como 
  não diabéticos;
  > Avaliação de sinais vitais – Tensão arterial, temperatura 
  corporal, etc;
  > Aplicação das Escalas Avaliação do Utente:
   - Braden (úlceras de pressão  
   - Morse( (risco de queda) 
   - Barthel (Atividades da vida diária)

Dentro da área Reabilitação Psicomotora pretendemos, que a Técnica 
desenvolva um trabalho que:
 • Promova a autonomia de cada utente, incentivando-os na 
 realização das suas AVD`S, e de capacitá-los para uma melhor  
 concretização das mesmas;
 • Continuação do contributo no Processo de admissão do utente,  
 com a existência de um plano de exercícios e tratamentos;  
 • Realização semanal de uma atividade de exercícios de 
 alongamento ou fortalecimento, dirigida a todos os utentes em 
 articulação com a Ajudante de Lar e CDIA afeta à área da 
 animação. 
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ANIMAÇÃO
A dinamização deste setor é realizada por uma Ajudante de Lar e 
Centro de Dia, que se encontra afeta à área da animação, no decorrer 
do ano de 2023, pretendemos dar continuidade ao desenvolvimen-
to dos vários ateliês que serão organizados e trabalhados tendo em 
vista as apetências, as capacidades e as vontades dos utentes, tendo 
como objetivo geral, trabalhar no sentido de encaixar o maior número 
possível de utentes em atividades, respeitando as suas vontades e a 
sua individualidade.

Objetivos Específicos e Medidas de Intervenção e Aplicabilidade
 • Planificar e organizar ateliês onde de acordo com os gostos,   
 capacidades e grau de autonomia/dependência os nossos Utentes  
 possam participar, passando assim a descrever os ateliês: 

Ateliê dos jogos “Jogatanas”
Ateliê de jogos tradicionais e de mesa, onde o objetivo   é o de man-
ter/preservar as capacidades cognitivas, promovendo a socialização 
e a tolerância:

Ateliê “Manejando”
Neste ateliê de artes e trabalhos manuais, pretende-se a realização de 
trabalhos com vários tipos de técnicas e de materiais, que vão desde 
a reciclagem, a colagem de tecidos ou papeis, os bordados, a costura, 
o tricô;

Ateliê “Exercitando”
Atividade que decorrerá no salão uma vez por semana, para estimulo 
ao movimento mesmo que exercitando de forma mais passiva;

Pretende-se também que uma vez por semana (de acordo com as 
condições climatéricas) continuar a realizar uma caminhada no ex-
terior.

ATIVIDADE FÍSICA
Movimento Sénior - Ginástica 
Ao abrigo do Programa Movimento Sénior e em parceria com a Câ-
mara Municipal da Moita, tal como em anos anteriores, irão decorrer 
ás 3ªs feiras aulas de Ginástica nas instalações do Lar Pedro Rodri-
gues Costa.

Equipa de “Boccia Sénior do LPRC” 
Nesta modalidade onde não existe limite de idade e que tanto pode 
ser jogado por pessoas portadoras ou não de dificuldades físicas ou 
motoras, temos um pequeno grupo Sénior que representa o LPRC, os 
treinos irão servir de preparação para possíveis torneios que possam 
vir a ser retomados após “pausa” devido á pandemia.



Plano de Atividades e Orçamento 2023 | 11

Salientamos que no decorrer do ano:
 • Mensalmente iremos comemorar o Aniversários dos Utentes no  
 LPRC, com uma festa de aniversário conjunta no final de cada  
 mês;
 • Animação no aniversário do lar, com acompanhamento musical;
 • Comemoração dos Santos populares;
 • Comemoração do São Martinho;
 • Almoço de Natal dos utentes.

Acrescentamos ainda, que sempre que nos forem disponibilizadas 
datas e locais, para integrar os nossos utentes, em passeios e ativida-
des quer pela nossa Instituição quer da parte da Câmara Municipal da 
Moita, iremos incluir dentro das possibilidades.

Serviços Gerais
Para os setores da cozinha, lavandaria e limpeza que são orientados 
pela Encarregada de Serviços Gerais, pretende-se em 2023:
 • Continuar com a realização de supervisão no terreno, 
 vistoriando e estabelecendo ponte com os respetivos setores  
 responsáveis (conservação e manutenção).
 • Realização de pequenas obras/intervenções tais como:

Parte Nova

1º andar - Reparar wc do quarto nº 2 
2º andar - tapar e rebocar os buracos da canalização 
junto a mangueira de incêndio e pintar e colocar a 
caixa de cartel

Parte Antiga

Wc grande dos banhos, pintar dado que o chão está 
“remendado” 
Colocar alumínio nas janelas das enfermarias nº1 e nº 4 
R/c do corredor, colocar chão e/ou pintar com tinta 
antiderrapante 

Refeitório Colocar porta que divide o salão do refeitório  

• Realização de reuniões trimestrais entre a Diretora Técnica, a En-
carregada de Serviços Gerais e os Utentes acerca da temática 
da alimentação.



Inaugurado em 31 de Julho de 1988



LAR 
ABRIGO
DO TEJO
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A Animação Sociocultural unifica uma atitude que se traduz no em-
penho, na abertura, na iniciativa, na adaptação, na tolerância, e na 
capacidade de promover o desenvolvimento sociocultural através da 
participação das pessoas idosas em ERPI e Centro de Dia, no exer-
cício de estimular a comunidade na participação ativa do seu pró-
prio envelhecimento como um processo natural, de forma positiva, 
adequada e a reconhecer a necessidade do “envelhecimento ativo” 
como forma de contribuir para as atividades físicas e cognitivas da 
vida diária.

Pretende-se que as atividades sejam realizadas em ambiente calmo 
e acolhedor, para que as mesmas tenham bom desempenho. A pre-
ferência e gosto do utente é considerado e respeitado. Valorizando 
a sua autoestima e proporcionando o gosto pela participação ativa.

Objetivos
 • Promover a socialização e interação entre os utentes;
 • Promover novas descobertas;
 • Valorizar as competências pessoais e interpessoais, capacidades,  
 saberes e cultura do utente;
 • Desenvolver a sua autoestima e autoconfiança;
 • Desenvolver a destreza física e cognitiva do utente.

RECURSOS DO PLANO DE ATIVIDADES
Humanos
 • Utentes;
 • Animadora;
 • Outros profissionais;
 • Entidades do Exterior;

Materiais
 • Leitor de Cds;
 • Computador;
 • Máquina Fotográfica;
 • Bolas;
 • Colas;
 • Tintas;
 • Lápis;
 • Cartolinas;
 • Diversos Tipos de Papel;
 • Jogos Didáticos;
 • Fitas;
 • Tecidos.
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Estratégias a Desenvolver
A atividade física motora com o objetivo de melhorar as capacidades 
de motricidade dos utentes:
 • Caminhadas no exterior envolvente;
 • Musicoterapia;
 • Movimento;
 • Yoga do riso;
 • Dança;
 • Boccia;
 • Jogo com bola;
 • Jardinagem;
 • Ginástica em parceria com a CMM.

Atividades de Estimulação Cognitiva
Tem a intenção de intervir nas funções cognitivas dos utentes, recu-
perando-as e desenvolvendo-as, por forma a minimizar e, tanto quan-
to possível, evitar a deterioração das mesmas:
 • Jogos de mesa (loto…);
 • Sopa de letras;
 • Orientação tempo e espaço  na pessoa;
 • Leitura e treino da escrita;
 • Atividades com papel e lápis;
 • Jogos de memória;
 • Cultura geral;
 • Operações de aritmética;
 • Observação e associação;
 • Treino nas atividades da vida diária (jogo).

Atividades de expressão plástica
 • Malha e Costura;
 • Recortes e Pintura;
 • Desenhos e Moldagens;
 • Colagens e Reciclagem;
 • Construção de jogos.

Atividades de comunicação
Pretende-se o desenvolvimento da linguagem verbal e gestual. Me-
lhorar o raciocínio, a memória e a atenção:
 • Canto e Contos;
 • Anedotas e Ditados populares;
 • Provérbios;
 • Lengalengas;
 • Mímica;
 • Escrita e leitura.
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Atividades Comunitárias
Promover atividades lúdicas e recreativas. Desenvolvendo a intera-
ção dos utentes e o seu enriquecimento cultural:
 • Aniversário dos utentes;
 • Comemoração de datas relevantes;
 • Exposição de trabalhos;
 • Bailes;
 • Teatro.

PLANO DE ATIVIDADES TEMÁTICAS

Janeiro
• Dia de Reis;
• Festa de Aniversário de Utentes – 1ª quinzena;
• Festa de Aniversário de Utentes – 2ª quinzena.

Fevereiro
• Dia dos Namorados;
• Festa de Aniversário de Utentes – 1ª quinzena;
• Festa de Aniversário de Utentes – 2ª quinzena;
• Dia de Carnaval.

Março
• Dia Internacional da Mulher;
• Festa de Aniversário de Utentes – 1ª quinzena;
• Festa de Aniversário de Utentes – 2ª quinzena.

Abril
• Comemoração da Páscoa;
• Festa de Aniversário de Utentes – 1ª quinzena;
• Festa de Aniversário de Utentes – 2ª quinzena;
• Passeio ao Exterior;
• Comemoração do Dia 25 de Abril - Dia da Liberdade;
• Comemoração do Dia Mundial da Dança.

Maio
• Comemoração do Dia Internacional do Trabalhador;
• Passeio ao Exterior;
• Festa de Aniversário de Utentes – 1ª quinzena;
• Festa de Aniversário de Utentes – 2ª quinzena.

Junho
• Marchas Populares;
• Passeio ao Exterior;
• Festa de Aniversário de Utentes – 1ª quinzena;
• Festa de Aniversário de Utentes – 2ª quinzena.

Julho
• Passeio ao Exterior;
• Festa de Aniversário de Utentes – 1ª quinzena;
• Festa de Aniversário de Utentes – 2ª quinzena;
• Aniversário do Lar Abrigo do Tejo.
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Agosto
• Passeio ao Exterior;
• Festa de Aniversário de Utentes – 1ª quinzena;
• Festa de Aniversário de Utentes – 2ª quinzena;
• Dia Mundial da Fotografia.

Setembro
• Passeio ao Exterior;
• Festa de Aniversário de Utentes – 1ª quinzena;
• Festa de Aniversário de Utentes – 2ª quinzena.

Outubro
• Comemoração do Mês do Idoso;
• Comemoração da Implantação da República;
• Comemoração do Aniversário da SCMAV;
• Festa de Aniversário de Utentes – 1ª quinzena;
• Festa de Aniversário de Utentes – 2ª quinzena;
• Comemoração do Halloween.

Novembro 
• Comemoração do Dia de S. Martinho;
• Festa de Aniversário de Utentes – 1ª quinzena;
• Festa de Aniversário de Utentes – 2ª quinzena.

Dezembro
• Festa de Aniversário de Utentes – 1ª quinzena;
• Festa de Aniversário de Utentes – 2ª quinzena;
• Festa de Natal.

AVALIAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO ANUAL
O Plano da Área da Animação será avaliado, com registo escrito e 
fotográfico, através da auscultação dos utentes. Serão efetuadas reu-
niões com a Diretora Técnica e outros profissionais da equipa para 
avaliarmos os resultados e reavaliarmos o plano, reajustando ou in-
troduzindo novas atividades.

 



Inaugurado a 29 janeiro de 2005



LAR 
SÃO JOSÉ
OPERÁRIO
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No Lar S. José Operário existe, à semelhança dos outros estabele-
cimentos dirigidos à pessoa idosa, três respostas sociais: Estrutura 
Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) com acordo para 60 utentes, 
Serviço de Apoio Domiciliário com acordo para 20 utentes e Centro 
de Dia com acordo para 20 utentes.

Em qualquer uma destas respostas sociais, assistimos a níveis de de-
pendência elevados do utente, o que remete para novas perspetivas 
de encarar o desenvolvimento e funcionalidade daquelas respostas 
sociais.
Para tal, é fundamental que as equipas envolvidas estejam despertas 
para as necessidades de cada utente, de forma individual e personali-
zada, de modo a garantirmos a dignidade da pessoa idosa.

O trabalho deverá ser contínuo, dinâmico e em equipa, desde o acolhi-
mento do utente e durante a sua integração na resposta social, cujas 
diretrizes iniciais deverão ser avaliadas para garantirmos a adaptação 
e qualidade na resposta que prestamos ao utente e famílias. 

Em conformidade com os anos anteriores, iremos continuar a dar re-
levo às reuniões de serviço e reuniões de carater formativo. Passamos 
a descrever: 

REUNIÕES DE SERVIÇO
Reuniões de equipa 
cujo objetivo se prende 
com questões relacionadas 
com o dia a dia do 
estabelecimento, de 
forma a operacionalizar 
as diferentes situações 
que surgem diariamente. 

• 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
Reuniões de equipa 
focadas em temáticas 
especificas do foro da 
Psicogerontologia.

• 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 dirigidos:
 1) Promoção da saúde e prevenção de incapacidades na 
 perspetiva do envelhecimento ativo;
 2) Promoção da qualidade de vida e bem-estar; 
 3) Estimulação das funções cognitivas;
 4) Promover atividades que envolvam a interação social;
 5) Promover estratégias de auto estima, autonomia pessoal 
 e social do utente;
 6) Garantir a os acordos e qualidade dos serviços prestados;
 7) Promover Formação interna e externa de todos os 
 trabalhadores;
 8) Promover condições de segurança, higiene e saúde no 
 trabalho

Objetivos Específicos:
 1) Monitorização dos serviços prestados; 
 2) Avaliação do Plano Individual de Cuidados ao utente;
 3) Revisão Anual do Plano Individual;
 4) Discussão em equipa sobre periodo de integração do novo   
 utente, bem como a avaliação das necessidades e dos potenciais  
 de desenvolvimento do Utente;
 5) Revisão do Manual de Acolhimento;
 6) Avaliação do novo registo individual dos serviços prestados 
 a cada utente (aplicado em 2022)
 7) Elaborar cronograma com datas de reuniões de serviço e 
 formativas com os diferentes setores;
 8) Supervisão e acompanhamento aos utentes e equipas; 
 9) Aquisição de ajudas técnicas e equipamento para as 
 Equipas diretas;
 10) Formação Externa assente em temáticas como: 
 Envelhecimento ativo, Conceitos sobre Demência no idoso; 
 Valorização dos conceitos de equipa – Comunicação e 
 Competências; 
 11) Construção de um desdobrável para promoção da 
 resposta social de Centro de Dia

Efetivamente, o Centro de Dia reabriu, após encerramento devido 
à pandemia, em Abril de 2021, sendo que desde então não temos 
conseguido completar o acordo nesta resposta. Os motivos estão 
relacionados com a falta de utentes que procuram esta resposta e 
também os utentes que cessam contrato por motivos de admissão 
em estruturas residenciais. Os níveis de dependência são cada vez 
mais elevados, a população mais envelhecida, o que faz com que os 
utentes e familiares procurem o Apoio Domiciliário ou Estrutura Re-
sidencial.

É emergente pensarmos em soluções capazes de promover a inte-
gração do utente no Centro de Dia. Para tal, iremos construir um des-
dobrável informativo sobre o Centro de Dia, com distribuição em vá-
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rios locais que possam relevar a importância deste tipo de resposta 
na população idosa.

ÁREA DA ANIMAÇÃO – 
ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL
De acordo com o Plano Individual de cada utente, elaborado aquando 
a sua admissão , são consideradas algumas atividades tipo, nomea-
damente: 
1) Lúdicas e recreativas (Música, leitura, jogos); 2) Culturais (idas 
ao teatro, cinema, museus); 3) Sociais (Passeios, discussão de temas 
relacionados com a atualidade); 4) Espirituais/Religiosas; 5) Quoti-
dianas (cuidar de plantas, plantar ervas aromáticas); 6) desportivas 
(exemplo: movimento sénior, natação)

Mantendo os cuidados de higienização e etiqueta respiratória, iremos 
regressar a algumas atividades que, durante a pandemia, estiveram 
suspensas. Falamos do Movimento Sénior e hidroginástica (promovi-
dos pela Câmara Municipal da Moita).  
Pretendemos também dar continuidade a algumas atividades que 
passamos a descrever no quadro que se segue.

Nome da Atividade Descrição da atividade

“ESTOU AQUI”
Momento de Leitura

Seleção de livros consoante 
o tipo de população que esteja 
interessada neste atelier. 
O ouvir, a compreensão, 
a imaginação, a interpretação, 
concentração e retenção de 
memória, são a grande valia para 
o desenvolvimento deste atelier

PASSATEMPO 
DE MEMÓRIAS

Jogos que remetem para o 
desenvolvimento cognitivo, 
associação de palavras, imagens, 
corte e pintura, bem como 
estimular a escrita e leitura.

MOMENTOS DE 
BEM ESTAR

Com este atelier, pretendemos 
dar ao utente, momentos que 
proporcionem relaxamento e bem-
-estar, através de cuidados diretos 
ao utente, como são a manicure, 
pedicure, hidratação facial e maõs.
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“ASAS DE IMAGINAÇÃO”

Neste ateilier de artes, com recurso a 
vários tipos de materiais e técnicas, 
pretendemos que os utentes consigam 
realizar trabalhos com a qual se iden-
tificam e que lhes proporciona bem 
estar e valorização da sua auto estima. 
É um atelier que remete para a capa-
cidade de executar, planear, construir, 
com impacto na capacidade funcional, 
cognitiva e social de utente.

“BAR DO NOSSO LAR”

Espaço apelidado carinhosamente 
pelos nossos utentes. Funciona 
de segunda a sexta, é um espaço 
muito procurado pelos utentes, 
pois remete para o convívio social 
entre utentes, bem como para 
memórias sociais.

“COMEMORAÇÃO 
DOS ANIVERSÁRIOS”

Embora seja sinalizado o dia de cada 
utente, através da entrega de pren-
das e de cantarmos os Parabéns, é 
sinalizado no final de cada mês o 
aniversário dos utentes, onde faze-
mos uma tarde diferente, com Bolo 
de Aniversário.

Quadro 1- Descrição breve das Atividades  2023

ÁREA DA SAÚDE
A área da Saúde assume um papel essencial para a capacitação, fun-
cionalidade e articulação das equipas de apoio direto ao utente. A 
articulação entre a equipa da saúde e as equipas diretas são funda-
mentais para que seja garantida a saúde do utente, bem como a qua-
lidade nos serviços a prestar. Em conformidade, surge a importância 
de a equipa de enfermagem sublinhar algumas temáticas formativas, 
de modo a que as equipas diretas sejam capazes de identificar, asse-
gurar e atuar no seu dia a dia. 
A salientar que iremos continuar a sensibilizar para a promoção da 
saúde e boas práticas, tais como a higienização das maõs e etiqueta 
respiratória, de modo a diminuir ou limitar o impacto da propagação 
do SARS-CoV-2 ou outras doenças respiratórias. 

1.Médico e Enfermagem:
Iremos continuar a dar relevo à iniciação do processo aquando a ad-
missão do utente, bem como a sua integração na ERPI, de modo a 
conseguirmos visibilidade dos critérios de adaptação e integração, 
tendo em conta a individualidade do utente. Para tal, iremos conti-
nuar com a aplicação dos instrumentos de avaliação, sendo que pre-
tendemos avançar com reuniões entre as equipas diretas e equipa de 
enfermagem.
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2.Reabilitação Psicomotora 
Neste tipo de reabilitação evidenciam-se dois tipos de tratamento: 
Tratamentos de Manutenção e Tratamentos de 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, enquanto que os tratamentos de 
reabilitação, visam a reabilitação per si, sendo que é dirigida aos ca-
sos que necessitam de treinos de marcha, exercícios e mobilizações, 
especificas e individuais de cada utente.

De salientar que todos os utentes admitidos na ERPI, são avaliados 
pela Técnica de Reabilitação, de modo a ser construído um processo 
individual que remete para o Plano de recuperação, manutenção ou 
reabilitação do utente.







Nesta casa,
as crianças 
são a nossa 
alegria



Inaugurado a 12 de Setembro de 1981



CRECHE, 
JARDIM DE 
INFÂNCIA
E CATL,
O CHARLOT



Creche, Jardim Infância  e CATL “CHARLOT”
Edificação de raiz

Inaugurado a 12 setembro 1981
Av. General Humberto Delgado

Bairro das Morçoas - Alhos Vedros
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CRECHE

SALA 
1º BERÇÁRIO

10 CRIANÇAS 
DOS 4 MESES E MEIO/ 1 ANO

SALA 
2º BERÇÁRIO

14 CRIANÇAS 
DE 1/ AOS 2 ANOS

SALA 
MISTA

15 CRIANÇAS 
DE 1/ AOS 3 ANOS

SALA DE
TRANSIÇÃO

18 CRIANÇAS 
DOS 2/3 ANOS 

JARDIM E INFÂNCIA

SALA DOS 
TRAQUINAS

25 CRIANÇAS ORGANIZADAS 
EM GRUPO HETEROGÉNEO
(CRIANÇAS DOS 3/6 ANOS)

SALA DOS 
COELHOS

25 CRIANÇAS ORGANIZADAS 
EM GRUPO HETEROGÉNEO
(CRIANÇAS DOS 3/6 ANOS)

SALA DOS 
PANDAS

25 CRIANÇAS ORGANIZADAS 
EM GRUPO HETEROGÉNEO
(CRIANÇAS DOS 3/6 ANOS)

CENTRO DE ATIVIDADES TEMPOS LIVRES

SALA CATL
50 CRIANÇAS ORGANIZADAS 
EM GRUPO HETEROGÉNEO
(CRIANÇAS DOS 6 AOS 14 ANOS)
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ESTRUTURA DE INTERVENÇÃO LABORAL CHARLOT

1 DIRETORA TÉCNICA/PEDAGÓGICA

7  EDUCADORAS 
DE INFÂNCIA
1 EDUCADOR SOCIAL

6 AUXILIARES EDUCAÇÃO
12 AJUDANTES DE AÇÃO 
EDUCATIVA

1 ENCARREGADA 
DOS SERVIÇOS 
GERAIS

1 COZINHEIRA
2 AJUDANTES 
DE COZINHA
1 COPEIRA
1 AJUDANTE 
REFEITÓRIO

3 AUXILIRES 
DE LIMPEZA

METAS /OBJETIVOS

METAS/ 
OBJETIVOS 

EDUCATIVOS 

EDUCAR 
PARA A 

SIMPLICIDADE

PROMOVER 
A  MUDANÇA 
DA PRÁXIS 

PEDAGÓGICA

PROMOVER 
APRENDIZAGEM 

ATIVA

PENSAR, 
REFLETIR 

PARA AGIR 

COLABORAR
RESPEITAR 
A CRIANÇA 

NO SEU TODO

PROMOVER 
A ATIVIDADE 
AUTÓNOMA

PROMOVER A 
DESCOBERTA



Plano de Atividades e Orçamento 202332 |

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

A oferta opcional de atividades extracurriculares invoca a necessida-
de de aumentar a diversidade na formação da criança, servem para 
potenciar capacidades e competências nas crianças, aumentar auto 
estima, novas formas comunicacionais etc.
Estas atividades são complementares aos projetos pedagógicos e á 
sua dinâmica natural.
São elas:

DANÇA

Dirigida ás crianças a partir dos 2 anos 
até aos 14 anos;
objetivos:
Promoção da expressão corporal 
aliada á musica;
Promover e compreender os rtimos 
e as pausas;l; 
Promover outra linguagem das emoções;

PSICOMOTRICIDADE 
E MÚSICA

Dirigida a todos os grupos etários de 
cerche, jardim infância e CATL;
A psicomotricidade é a relação entre o 
corpo em movimento com o mundo 
interno e externo.Está intimamente 
relacionado com o processo de maturação, 
onde o corpo é aorigem das aquisições 
cognitivas, afetivas e orgânicas;
objetivo:
Ajudar a criança a desenvolver-se tanto no 
ponto de vista cgnitivo,  afetivo e orgânico;

INGLÊS

Dirigida ás crianças a partir dos 3 anos/
até aos 14 anos;
Cada vez mais somos cidadãos do 
mundo, o conhecimento de outra lingua 
em crianças em iadeas tão precoces 
favorece a naturalidade da aprendizagem 
lingustica;
Objetivos:
Ampliar o conhecimento do mundo;
aumentar o conhecimento global;
Promover a capaciadade de 
concentração e a fonologia;

APOIO AO ESTUDO

Atividade dirigida ás crianças que frequen-
tam o 1º e 2º ciclo do ensino básico, que fre-
quentem o CATL e necessitem de  apoio ás 
aprendizagens.
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PROJETO EDUCATIVO
O mundo em movimento, a evolução, a vida sedentária e assente nos 
princípios da urbanidade percebe-se o quanto a criança tem sido 
condicionada por um ritmo alucinante de uma sociedade que parece 
não se esgotar no fazer, no produzir.... 

Lideram cedo as capacidades tecnológicas, que parecem ter nascido 
consigo, sendo uma parte integrante, mas estão a perder a naturali-
dade de Ser apenas criança num tempo que é único!
Tornam a solidão mais rica, mas perdem a vontade de estar em comu-
nidade, de estar entre iguais!

Estamos perante crianças que apresentam cada vez menos destreza 
física e motora, com dificuldades de se exporem ao mundo, de sabe-
rem defender pontos de vista, de saber ser interventivo respeitando o 
ponto de vista do outro, de saber lidar com a frustração.
As brincadeiras mudaram fazem-se cópias e reproduções do que vem 
nos meios áudio visuais, assumem a língua, a sonorização as vocali-
zações, as gírias dos mesmos com custos e perdas ao nível da língua 
mãe que está em aprendizagem.

A criação, o faz de conta, a descoberta fica aquém do que se espera 
dos meninos cuja atividade preferencial é o brincar!  Estão menos 
resilientes, menos despertos, menos interventivos e mais dependen-
tes de terceiros. Temos vindo a assistir que a autonomia apenas lhes 
assiste no desejo de comandar sob a forma imperiosa de “mandar”.

A par deste estar da criança, assistimos a alguma passividade das 
famílias, quer seja por descomprometimento, quer seja pelo desejo 
de não “traumatizar” a criança, quer pela falta de tempo. Estamos a 
viver momentos em que as crianças se se sentem perdidas na deso-
rientação que as rodeia, por falta de uma postura assertiva por parte 
dos adultos.

De fato a vida mudou, e somos responsáveis por alterar e promover 
alguma diferença junto das crianças tendo como compromisso famí-
lias que entendam a mudança de paradigma que urge estabelecer.

Nos últimos dois anos temos sentido a necessidade de alterar alguma 
da práxis pedagógica para que os discentes, voltem a caminhar na 
senda da descoberta, na capacidade de se autoconstruir em autono-
mia, tendo o educador e os restantes colaboradores o papel primor-
dial de ser o “companheiro” que realizam  aprendizagens mutuas. Ser 
um interventor no meio, com simplicidade voltar algum tempo atrás 
onde a rua era o sitio privilegiado para as brincadeiras infantis. Liber-
tar a criança no meio exterior e permitir-lhe que o explore a seu modo 
e de forma prazeirosa.
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PROJETOS PEDAGÓGICO - RESPOSTA EDUCATIVA
O projeto educativo “Com terra, paus e pedras”, é um instrumento 
que apoia a organização e a gestão do currículo, é um instrumento de 
planeamento institucional e estratégico. É um documento técnico-pe-
dagógico 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 pers-
petive objetivos e novas estratégias 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 
a que reporta. A sua construção tem como base o projeto educativo 
Com terra, paus e pedras…”, o meio onde se irá desenrolar, as crianças, 
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 2022/2023, nas três respostas sociais que compõem o nosso es-
tabelecimento de infância:

PROJETOS PEDAGÓGICOS/RESUMOS

“A natureza pode suprir as necessidades do homem, 
menos a ganância.”

Gandhi

SALA1ºB 
(4 meses e meio até 12 meses) 
PROJETO PEDAGÓGICO:
“Com terra, paus e pedras…
vou amar mais!”

EQUIPA: 
Responsável: 
Ed. Clara Oliveira
Auxiliares Educação: 
Ana Sutil; Olga Ferreira 
e Paula Barbosa

Amar e respeitar é fundamental 
quando se trabalha com crianças 
tão pequenas, vamos estruturar 
um espaço de forma securizante 
para que a criança o possa explo-
rar livremente para aprender li-
vremente. Colocar a criança logo 
que se tenha condições no espa-
ço exterior para que se torne um 
hábito e não uma condição única.
O espaço exterior será sempre 
uma mais valia para todos os sen-
tidos da criança pequena.
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SALA 2ºB 
(12 aos 24 meses)
PROJETO PEDAGÓGICO:
“Com terra, paus e pedras…
vou sujar-me!!”

EQUIPA:
Ed. Infância: 
Luisa Chorincas
Aj. Ac. Educativa:  
Luana Raquel e 
Eliane Lopes

Nos dias de hoje, as crianças têm 
pouco contacto com o meio na-
tural e o brincar ao ar livre tem 
sido pouco explorado pelos pais 
e por nós educadores, condicio-
nando por vezes, a forma como 
as crianças se poderão envolver e 
aprender com o mesmo.
Surgiu a necessidade de desen-
volver um projeto onde as crian-
ças tenham oportunidade de 
brincar na rua que oferece um 
ambiente sensorial rico e varia-
do estimulando os seus sentidos 
através dos elementos naturais. 

SALA GOLFINHOS 
(Mista: 1/3anos)
PROJETO PEDAGÓGICO:
“Com terra, paus e pedras…
vou sujar as mãos!!”

EQUIPA:
Ed. Infância: 
Sandra Trindade
Aux. Educação: 
Sandra Vieira
Aj. Ac. Educativa: 
Vânia Correia

A infância é profundamente mar-
cada pelas experiências de conta-
to com o meio natural efetuadas 
em companhia de pais, educado-
res, os pares e isoladamente. As 
memórias de infância ligadas à 
descoberta, à aventura e à brin-
cadeira com o meio natural dificil-
mente se esquecem. Desta forma, 
“Com Terra, Paus e Pedras…Vou 
sujar as mãos” é o projeto peda-
gógico para o grupo da sala mis-
ta/golfinhos que tem como obje-
tivo geral: Promover a exploração 
direta de elementos naturais va-
lorizando uma abordagem mul-
tissensorial para a aprendizagem 
das crianças. Pretendo que brin-
quem livremente com elementos 
naturais e sintam o cheiro, ou sim-
plesmente pisar as folhas, abraçar 
as arvores, sinta o vento na cara, 
andar à chuva, brincar na lama…, 
estas experiencias de descober-
ta e exploração permitem que a 
criança desenvolva as aprendiza-
gens que lhe são necessárias para 
o seu desenvolvimento.
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SALA TRANSIÇÃO 
(2/3 anos)
PROJETO PEDAGÓGICO:
“Com terra, paus e pedras…
vou construir o caminho!!”

EQUIPA:
Educadora Infância: 
Marisa Gonçalves
Auxiliares Educação: 
Lina Lopes
Aj. Ac. Educativa: 
Joana Ramos

Com terra, paus e pedras… vou 
construir o meu caminho, na rua, 
descobrir, explorar paus, pedras, 
folhas, lama, bichos e plantas 
aprendendo a valorizar o que en-
contro. Através das brincadeiras 
livres vamos libertar-nos, susci-
tar a curiosidade e a criatividade 
alargando o conhecimento do 
mundo.

SALA TRAQUINAS 
(grupo heterogéneo 
3/ 6 Anos)
PROJETO PEDAGÓGICO:
“Com terra, paus e pedras…
vamos á descoberta !!”

EQUIPA:
Educadora Infância: 
Helena Pio
Aj. Ac. Educativa: 
Anabela Carvalheira e 
Daniela Almas

O projeto da sala dos traquinas 
intitula-se “Com terra, paus e pe-
dras...vamos á descoberta”, va-
mos assim explorar e descobrir os 
elementos naturais da rua conso-
lidando as aprendizagens de ati-
vidades lançadas e desenvolvidas 
na sala, pois estas experiências e  
brincadeiras no contacto com o 
meio natural permitem à crian-
ça não só ter a oportunidade de 
resolver e criar soluções para os 
seus problemas, como também 
adquirir e desenvolver todas as 
competências necessárias ao seu 
desenvolvimento global. 

SALA COELHO 
(grupo heterogéneo 
3/ 6 Anos)
PROJETO PEDAGÓGICO:
“Com terra, paus e pedras…
vou aprender a construir!!”

EQUIPA:
Educadora Infância:: 
Irina Reis
Aj. Ac. Educativa: 
Susana Claudino e Joana Regula

A natureza é um lugar onde a 
criança pode fazer descobertas 
e realizar aprendizagens ricas, 
em que é protagonista do que 
experimenta.  Pretendemos du-
rante este ano letivo devolver as 
crianças á “rua”, e fazer com que 
observarem, reflitam, e hajam de 
modo a criar novos desafios e 
atribuir novas significâncias aos 
materiais.
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SALA PANDAS 
(grupo heterogéneo 
3/ 6 Anos)
PROJETO PEDAGÓGICO:
“Com terra, paus e pedras…
vou ser livre!!”

EQUIPA:
Educadora Infância:
Ana Filipa Ribeiro
Aj. Ac. Educativa: 
Daniela Santos 
e Mª João Pires

Ser livre para escolher o cami-
nho, para descobrir e formalizar 
aprendizagens são as linhas 
orientadores definidas para a 
sala dos Pandas.
Ser livre para aprender fazendo! 

SALA CATL
(grupo heterogéneo 
6/12 anos)
PROJETO PEDAGÓGICO:
“Com terra, paus e pedras…
vou á aventura!”

EQUIPA:
Educador Social: 
Luis Nunes
Auxiliar educação: 
Cristina Macedo
Aj. Ac. Educativa: 
Ana Mª Morgado 
e Engrácia Penetra

“O tempo pula e avança como 
bola colorida na mão de uma 
criança”. Já dizia o poeta e real-
mente as coisas já não são o que 
eram, a brincadeira foi e é cada 
vez mais substituída pelas novas 
tecnologias e enquanto há algum 
tempo as crianças eram chama-
das para casa e era difícil tira-las 
da rua agora parece que temos 
que empurrá-las fora de casa 
para se envolverem no meio am-
biente e despertarem os sentidos.
Assim,” Com terra paus e pedras… 
vou a aventura”, percebemos que 
temos que conviver com as no-
vas realidades, e potenciar outros 
interesses. Vamos, então, aven-
turarmos – nos no meio que nos 
rodeia.   de forma a que estas que 
são as novas gerações criem, vi-
vam e façam parte de aventuras 
no espaço exterior onde desper-
tem a sua curiosidade e imagina-
ção e promovam a diferença e a 
criatividade.
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OBJETIVOS COM A FAMÍLIA

OBJETIVOS COM AS CRIANÇAS

CRIANÇAS LIVRES:

+ CRIATIVAS
+ ASSERTIVAS
+ RESILIENTES

+ OBSERVADORAS
+ PROATIVAS

OBJETIVOS 
COM 

FAMILIAS

PRESERVERANTES
E CONFIANTES

FAMILIAS 
COOPERATIVAS

COLOBORATIVAS  
E CRENTES 

NO PROCESSO 
EDUCATIVO 

INTERVENTIVAS 
DE FORMA 
POSITIVA

APRENDER, 
FAZENDO.

EDUCAR PARA 
A SIMPLICIDADE

APRENDER 
NA NATUREZA

OBSERVAR, 
PENSAR E AGIR

EDUCAR
PARA...
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OBJETIVOS COM A EQUIPA DOCENTE E NÃO DOCENTE

PLANO DE ATIVIDADES

DATA ATIVIDADE

6 janeiro 

VIVAM OS REIS 
Comemoração do dia do Reis chegada dos três 
Reis Magos e entrega de presentes em meios de 
transportes ecológicos. 
Teatro

17 Fevereiro
CARNAVAL 
Desfile de Carnaval com a comunidade educati-
va e baile de máscaras.

20 Março

COMEMORAÇÕES DO DIA DO PAI 
Comemoração do Dia do Pai passeio com 
a família percurso de bicicleta/ triciclo/
Trotinete.  Comemoração da Primavera 
com saída de campo. 
O teatro vem á escola!

21 Março “ A PRIMAVERA ESTÁ CHEGAR”

01/14 abril

VIVA A PÁSCOA! 
Comemoração do 25 de Abril desfile pela 
comunidade, salas de Jardim vão á rua contar 
histórias, cantar canções e oferecer cravos e 
pombas às salas de creche no exterior. Comem-
oração da Páscoa com teatro e caça ao ovo.
Festa da Dança

25 abril

VIVA A LIBERDADE! 
Comemoração do 25 de Abril desfile pela 
comunidade, salas de Jardim vão á rua contar 
histórias, cantar canções e oferecer cravos e 
pombas às salas de creche no exterior. Comem-
oração da Páscoa com teatro e caça ao ovo.
Festa da Dança

1 maio
COMEMORAÇÃO DO DIA DA MÃE 
Comemoração do Dia da Mãe.  Com terra paus e 
pedras vamos construir um presente.

1/5 junho  “A RUA É A NOSSA CASA” 
Semana dedicada aos ideais da criança na rua.

MUDAR A PRÁXIS 
PEDAGÓGICA

REFLETIR, AGIR, 
PLANIFICAR AVALIAR
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15/30 junho PEQUENAS SAÍDAS DA CRECHE

8 Julho FESTA DE FINAL DE ANO

7/24 julho
SAÍDAS LÚDICAS 
Atividades com água no exterior saída de cam-
po/praia do rosário. 

12 setembro 42º ANIVERSÁRIO DO CHARLOT
 Aniversário do Charlot, lanche em conjunto

4 outubro
DIA MUNDIAL DOS ANIMAIS
Comemoração do Dia da Alimentação e do Dia 
do Animal

14 outubro ANIVERSÁRIO SCMAV  

16 outubro “ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL” 
Hoje vamos fazer uma refeição saudável.

11 novembro

MAGUSTO
Comemoração do dia de São Martinho dinam-
ização da história de São martinho na rua, caça 
á castanha Lanche do magusto no exterior.

7 dezembro FESTA DE NATAL  

15 dezembro

DESFILE DOS PAI NATAL 
Desfile dos Pais Natal, entrega das cartas nos 
correios, atividades de culinária e Festa de 
Natal.

O plano de atividades poderá estar sujeito a alterações por razões de agendamento ou 

logísticos ou por intempérie ou outros que se apresentem menos exequíveis.

AQUISIÇÕES E MELHORAMENTOS URGENTES
Aguardando que o nosso recreio sofra as alterações aprovadas, dese-
jamos os próximos melhoramentos sejam reforçados com colocação 
de estruturas em troncos de madeira, para que o nosso meio tenha 
um maior significado interventivo, constituindo-se algumas zonas ex-
ploratórias para os diversos grupos existentes na comunidade esco-
lar. Pretende-se que de forma despojada ele possa aumentar a desco-
berta e fomentar a curiosidade.

> Dar mais cor e alegria ao espaço com trabalhos desenvolvidos pelas 
equipas e crianças;
> Solicitar aquisição de materiais básicos que contribuam para a ex-
ploração ativa no recreio: tachos, baldes, pás, copos, alguidares de 
vários tamanhos, regadores etc.
> Aquisição de quadro para colocar no espaço da AEC Inglês e Apoio 
ao estudo;
> Aquisição de aparelhos de produção de som: rádio/gravador; apa-
relhagens ou colunas para as salas e espaço de Atividades livres;
> Aumentar a Iluminação do exterior traseiro do Charlot;
> Modificação do sistema de abertura dos portões de acesso ao ex-
terior traseiro – modo segurança/abertura para fora, com fecho de 
segurança;
> Colocação de uma porta nova no acesso ao corredor do jardim de 
infância ao exterior lateral;
> Melhorar a iluminação, substituindo em alguns casos o sistema de 
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iluminação nas salas e gabinetes;
> Melhorar as condições de aquecimento e refrigeração das salas do 
espaço educativo;
> Colocar pladur verde e antifogo para forrar os tetos das salas que 
ainda tem corticite;
> Substituir o pavimento da sala refeição do 1ºB danificado por infil-
tração de água;
> Colocar pavimento novo na sala de brincar do 1ºB de modo a ser 
mais confortável e quente;
> Ir faseadamente substituindo as portas de acesso ao exterior de 
todas as salas com modelo de segurança- abertura para fora; 
> Aquisição de fardamento para todo o pessoal;
> Colocação de placas de pladur/ou algo similar na zona baixa do 
pavilhão de atividades, que apresenta salitre e infiltração de águas; 
> Colocação de pontos de água no exterior das salas do Jardim de 
infância;
> Aquisição de mobiliário de arrumos para exterior/recreio;
> Obras de fundo nas casas de banho do Jardim de infância: com 
substituição de sanitas e lavatórios promovendo um melhor desem-
penho á ausência de rácio sanita/criança;
> Substituição das janelas de madeira da sala do CATL; 
> Substituição das portas das salas de jardim de infância e CATL de 
acesso ao exterior traseiro;
> Aquisição de cortinados para as salas de creche, J.I e CATL;

É urgente que seja disponibilizada e planificada uma verba anual que 
possa contribuir para aquisição de material pedagógico: Jogos, livros, 
material para prática motora, bacios, bolas, triciclos etc;.

O desejo de ter mais e melhor, esbarra sempre com a consciência 
que a direção pedagógica tem, que temos de andar em biquinhos de 
pés, para que se colmatem as dificuldades, e estamos certos de que 
a haver disponibilidade financeira, não haveria tantos pedidos a fa-
zer. Estamos disponíveis sempre para colaborar no engrandecimento 
desta casa!



Inaugurado a 01 de junho de 1982



CRECHE, 
JARDIM DE 
INFÂNCIA
E CATL,
O VARINO
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“Eu aprendi que nunca somos pequenos 
demais para fazer a diferença”

Greta Thunberg

Os últimos anos letivos não têm sido fáceis nem para as crianças, nem 
para as famílias, nem para as escolas.

O ano letivo abriu sem restrições relativas à pandemia existente de 
Covid 19, o que permite às famílias entrarem nas instalações e es-
tabelecer o encontro e o fortalecer da relação de proximidade que 
carateriza a boa imagem e o estar do Varino.

Existe um novo Projeto Educativo para o triénio 2022/2025 - Mãos de 
Criança (de preservação ambiental)! 

Amamos as pessoas, em particular as crianças, os animais, as árvores, 
os rios, os mares e oceanos e todos os seus seres. E porque amamos 
a Natureza, queremos preservá-la e cuidar dela. Queremos fazer a 
diferença! Acreditamos que é possível (e nosso dever) transmitir, en-
volver e sensibilizar a criança de forma, a que esta, possa viver har-
moniosamente integrada no espaço que a rodeia.

Mãos de Criança, pode assim deixar uma marca. Uma marca pouco 
ambiciosa, de mãos pequeninas, mas nem por isso menos importan-
tes. Estas mãos não são ameaçadoras, são mãos protetoras, mãos 
que sabem o valor do tesouro que lhes está a ser confiado. Desta 
forma desenvolveremos este projeto em três anos, cada um deles pri-
vilegiando uma dimensão de descoberta, de apropriação do Mundo: 
neste ano de 2022/2023 iniciamos com Mãos na Terra!

Não temos dúvidas de que para assegurar o futuro da Terra é neces-
sário preservar o meio ambiente. Que melhor forma temos de o fazer 
senão garantir um percurso educativo às crianças (que estão sob a 
nossa responsabilidade) baseado na tomada de consciência da reali-
dade e na necessidade de tomar medidas imediatamente?

Não podemos alhear-nos da situação (inteiramente da nossa respon-
sabilidade) que tendo origem nas consequências de inúmeros erros, 
é agravada pelo desconhecimento e comportamentos inaceitáveis 
que estão a conduzir-nos a situações irreversíveis. Às preocupações 
relativas à conquista de autonomia (e à tomada de consciência de 
si e dos outros, aos hábitos de limpeza e organização, valores de ci-
dadania e aprendizagens diversas do âmbito de iniciação à escrita, 
à matemática, ao conhecimento do mundo) é imprescindível juntar 
todos os valores de convivialidade e de amor, respeito e preservação 
da Natureza.

É o momento de assumir um Projeto Educativo Ecológico como ma-
triz de ação do nosso Varino. E que razões, para além das apresenta-
das podem justificar a pertinência de tal iniciativa?
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As crianças aprendem. São capazes de assimilar conceitos com uma 
certa complexidade e de os interiorizar, transportando-os para a sua 
vida futura. A urgência de tomar conta do planeta, toca facilmente as 
crianças pelo que se pode e deve passar a necessidade e a respon-
sabilidade partilhada de cuidar do ambiente. Esse comportamento 
passará a ser natural e contagiante, quer para os amigos, quer para as 
famílias e até para a comunidade.

Há demasiadas crianças que têm medo de enfiar os pés e as mãos 
na terra, que preferem uma piscina ao mar ou ao rio, que passam o 
fim-de-semana em centros comerciais, que pensam que os animais 
selvagens vivem no jardim zoológico e que o leite e os ovos vêm do 
supermercado. Há demasiadas crianças a preferir o sofá a um pas-
seio, um desenho animado a um livro, um telemóvel a um piquenique.

Só temos vantagens em Educar para a Ecologia. Para além de contri-
buirmos para a formação de cidadãos mais conscientes que sintam a 
necessidade de contribuir para o desenvolvimento (ao mesmo tempo 
que se disciplinam para a sustentabilidade), facilitamos um floresci-
mento individual multifacetado e em harmonia com a Natureza, no-
meadamente a nível da Saúde, da Criatividade e da Responsabilidade 
Social, (in Projeto Educativo 2022/2025). Tal como diz Victor Hugo: 
“É triste pensar que a natureza fala e que o género humano não a 
ouve”.

Nos últimos 20 anos, as crianças perderam em média oito horas de 
brincadeira livre por semana. Carlos Neto, 69 anos, professor catedrá-
tico da Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa 
e investigador, deixa o alerta no seu novo livro, Libertem as Crianças 
(Contraponto). Carlos Neto reclama a nossa atenção para aquilo que 
ele denomina de uma doença chamada sofá. Carlos Neto dá relevo 
às vantagens enumeradas pela Sociedade Portuguesa de Pediatria 
relativamente ao benefício de brincar ao ar livre. Reforça a Sociedade 
que a brincadeira ao ar livre “Previne a obesidade infantil e a diabetes, 
por exemplo, condições muitas vezes associadas ao sedentarismo; 
a nível intelectual, treina a atenção e a capacidade de resolução de 
problemas; e a nível emocional e social fortalece a resiliência, treina a 
relação com o outro e estimula a criatividade”.

Assim, em seguida, apresentamos os resumos dos Projetos Pedagó-
gicos de cada sala e outras temáticas são abordadas.
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Síntese dos Projetos Pedagógicos

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

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

As atividades extracurriculares têm início no mês de Outubro e termo 
em Junho de cada ano. 

Apostámos em 5 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”.

PASSEIOS E ATIVIDADES A REALIZAR 
O Plano de Atividades contempla diversas datas de calendário, com 
marcação que a seguir se apresenta, e perspetiva a realização de vi-
sitas a quintas pedagógicas, à Fundação Calouste Gulbenkian, idas 
ao Teatro e receção de grupos teatrais, momentos de encontros com 
famílias ou outras entidades que digam respeito ao Projeto vigente: 
vinda de um Apicultor, “O Zoo vai à escola”, por exemplo, que no pre-
sente não têm data definida.

6 janeiro Lanche de Dia de Reis com as Famílias 

17 Fevereiro Desfile de Carnaval nas ruas da Vila da Moita

Março

Dia do Pai, dia 19
Dia da Árvore e da Primavera, dia 21
Dia da Água, dia 22
Dia Nacional do Teatro, dia 27

Abril

Feira do Livro Infantil, de 3 a 6
Dia Mundial da Terra, dia 22
Dia Mundial da Dança, dia 29
Dia da Liberdade, dia 25

Maio

Dia Internacional do Sol, dia 3
Dia da Mãe, dia 7
Dia Europeu dos Parques, dia 24
Feira de Projetos

CRECHE

Expressão Musical
Ginástica Infantil
Dança Criativa

JARDIM DE INFÂNCIA 

Expressão Musical
Ginástica Infantil

Judo
Mindfulness

Dança Criativa

CATL

Expressão Musical
Ginástica Infantil

Judo
Mindfulness

Dança Criativa



Junho

Dia Mundial da Criança, dia 1
Aniversário do VARINO, dia 1
Dia Mundial do Ambiente, dia 5
Festa de Verão, dia 2
Saídas das Salas de Creche

Julho
Dia Nacional da Conservação da Natureza, dia 28
Atividades de Exterior

Agosto Encerramento para férias

Setembro
Receção dos utentes e novas admissões
Dia Europeu sem carros, dia 22

Outubro

Dia Nacional da Água, dia 1
Dia Mundial do Animal, dia 4
Dia Mundial da Alimentação, dia 6
Reuniões de Pais para apresentação 
dos Projetos Pedagógicos

Novembro
Dia de S. Martinho, dia 11
Dia Nacional do Mar, dia 16

Dezembro
Dia Internacional das Montanhas, dia 10
Festa de Natal

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
 - Cercima
 - Instituto de Emprego e Formação Profissional 
   do Barreiro e Seixal;
 - Cooperativa RUMO
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CONCLUSÃO
As crianças são sem dúvida o futuro do nosso Planeta, residindo ne-
las a esperança de Salvar a Terra e assegurar que a mesma se mantém 
saudável por muitos anos. Para tal acontecer, é fundamental que os 
pequenos desenvolvam desde cedo um sentimento de amor e per-
tença pelo meio ambiente e pela Natureza. Só ao serem sensibiliza-
dos para a necessidade de cuidar do planeta Terra é que irão com-
preender o impacto das suas ações e desenvolver um sentimento de 
responsabilidade. Há então, que ensinar e educar as crianças desde 
cedo para um mundo mais sustentável, nunca nos esquecendo tam-
bém de dar o exemplo. 

Seja qual for a escolha (ou várias escolhas) para iniciar os peque-
nos no mundo da sustentabilidade, o importante é que possa fazê-lo 
sempre de forma descontraída e divertida. Apesar de ser um assunto 
muito sério, é muito mais fácil chamar a atenção – seja de miúdos, 
seja de graúdos, com uma atitude positiva e muita descontração!

A Diretora Técnico-Pedagógica  
Alda Nepomuceno







Nesta casa,
a saúde é a 
nossa força



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 do envelhecimento da população com 
doenças crónicas surgindo a necessidade de criar respostas integra-
das entre a área de saúde e a área social de modo a dar resposta à 
necessidade de cuidados integrados.

Neste contexto surgiu a Rede Nacional de Cuidados Continuados In-
tegrados (RNCCI) prestando cuidados continuados de saúde e apoio 
social a pessoas em situação de dependência temporária ou perma-
nente. Em 2014 as Unidades e Equipas em Cuidados Paliativos dei-
xam de estar integrados na Rede Nacional de Cuidados Continuados 
integrados assegurando, no entanto a articulação entre ambas.

Os Utentes que integram a Rede Nacional de Cuidados Continuados 
Integrados são referenciados pelas Equipas de Gestão de Altas dos 
hospitais do serviço Nacional de Saúde ou por Equipas dos Cuida-
dos Primários de saúde mediante avaliações médica, enfermagem e 
social posteriormente validadas pelas equipas coordenadoras locais 
(ECL) e posteriormente validadas pela Equipa Coordenadora regio-
nal (ECR).

A Unidade de Cuidados Continuados Francisco Marques Estaca Jú-
nior surge através de uma candidatura ao programa modelar medida 
1 integrado na rede Nacional de Cuidados Continuados e tem três 
Unidades de internamento:

UNIDADE DE MÉDIA DURAÇÃO E REABILITAÇÃO
Francisco Marques Estaca Júnior (UCCI-FMEJ) destina-se a Utentes 
que perderam temporariamente a sua autonomia, prevendo-se a sua 
reabilitação.

A UMDR – FMEJ está direcionada para internamentos compreendi-
dos entre 30 e 90 dias consecutivos, destina-se a doentes que dada a 
frequência e especificidade dos cuidados que necessitam, estes não 
podem ser prestados no seu domicílio. Esta tipologia de internamen-
to tem capacidade para 30 Utentes referenciados através da Rede 
Nacional de Cuidados Continuados Integrados.

Nesta tipologia existem 4 camas de internamento a nível Particular. 
Estas camas surgiram para dar resposta a situações que exijam a con-
tinuidade de cuidados e que não tenham vaga na RNCCI.

A Unidade tem disponíveis cuidados médicos diários, cuidados de 
enfermagem permanentes, tratamentos de fisioterapia, terapia ocu-
pacional, terapia da fala, apoio psicossocial, cuidados de higiene e 
conforto e atividades de animação sociocultural.
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A Equipa UMDR-FMEJ é composta pelos seguintes Profissionais:
 > 1 Diretora Técnica e 1 Diretor Clínico (comum 3 três Unidades);
 > 4 Médicos (Comuns à ULDM);
 > 1 Fisiatra;
 > 13 Auxiliares;
 > 1 Técnica de apoio à Gestão (comuns às 3 Unidades);
 > 1 Auxiliar de serviços gerais (comum às 3 Unidade);
 > 5 Enfermeiros a tempo inteiro;
 > 8 Enfermeiros a tempo parcial;
 > 1 Enfermeira Coordenadora (comuns às 3 Unidades);
 > 3 Fisioterapeutas;
 > 1 Terapeuta da Fala;
 > 1 Terapeuta Ocupacional;
 > 1 Psicóloga Clínica (comuns às 3 Unidades);
 > 1 Assistente Social;
 > 1 Animador sociocultural (comum às 3 Unidades);
 > 3 Administrativos (comum às 3 Unidades);
 > 2 Vigilantes (comum às 3 Unidades).

UNIDADE DE LONGA DURAÇÃO E MANUTENÇÃO
A Unidade de Longa Duração e Manutenção – Francisco Marques 
Estaca Júnior (ULDM-FMEJ) tem como objetivo a prestação de cui-
dados a doentes portadores de doenças crónicas que não reúnam 
condições para serem cuidados no seu domicílio ou na instituição 
onde residiam.

Tem como finalidade a manutenção/ controlo dos seus efeitos, ten-
do como objetivo prevenir o agravamento da situação de dependên-
cia inerente à sua situação clínica. Os internamentos em Unidade de 
Longa Duração e Manutenção são superiores a 90 dias consecutivos, 
sendo que estão ainda previstos nas ULDM os internamentos para 
Descanso do Cuidador, caracterizados por internamentos de 30 dias 
consecutivos (até 90 dias por ano civil).

A ULDM – FMEJ tem acordo com a RNCCI de 30 camas.
A Equipa ULDM-FMEJ é composta pelos seguintes Profissionais:
 > 1 Diretora Técnica e 1 Diretor Clínico (comuns às 3 Unidades)
 > 4 Médicos (comuns à UMDR);
 > 12 Auxiliares
 > 1 Técnica de Apoio à Gestão (comum às 3 Unidades);
 > 1 Auxiliar de serviços gerais (comum às 3 Unidade);
 > 4 Enfermeiros a tempo inteiro;
 > 8 Enfermeiros a tempo parcial;
 > 1 Enfermeira Coordenadora (comuns às 3 Unidades);
 > 1 Fisioterapeuta;
 > 1 Psicóloga Clínica (comum às 3 Unidades);
 > 1 Assistente Social;
 > 1 Animador sociocultural (comum às 3 Unidades).
 > 3 Administrativos (comum às 3 Unidades);
 > 2 Vigilantes (comum às 3 Unidades).
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UNIDADE DE CUIDADOS PALIATIVOS
A Unidade de Cuidados Paliativos – Francisco Marques Estaca Júnior 
(UCP-FMEJ) com acordo para 15 utentes, em agosto de 2015 teve um 
alargamento de 5 camas ficando com um acordo para 20 utentes, 
tendo como objetivo promover o bem-estar e a qualidade de vida 
através do controlo de sintomas decorrentes da doença, perspetivan-
do um alívio do sofrimento físico, psicológico, social e espiritual da 
pessoa e da sua família.

Tem como finalidade garantir um apoio global aos doentes, pro-
porcionando-lhes cuidados de saúde rigorosos e humanizados, que 
contribuam para o seu conforto, dignidade e qualidade de vida. Os 
internamentos em Unidade de Cuidados Paliativos são de 30 dias 
consecutivos, podendo ser prolongado pelo mesmo período, caso se 
justifique clinicamente. 

A UCP – FMEJ tem 20 camas tendo 15 quartos, 10 individuais e 5 du-
plos.

A Equipa UCP-FMEJ é composta pelos seguintes Profissionais:
 > 1 Diretora Técnica que colmata com as funções de Assistente 
 Social e 1 Diretor Clínico (comuns às 3 Unidades);
 > 5 Médicos (em regime parcial); 
 > 10 Auxiliares;
 > 1 Técnica de Apoio à Gestão (comum às 3 Unidades);
 > 1 Auxiliar de serviços gerais (comum às 3 Unidade);
 > 5 Enfermeiros a tempo inteiro;
 > 12 Enfermeiros a tempo parcial; 
 > 1 Enfermeira Coordenadora (comuns às 3 Unidades);
 > 3 Fisioterapeutas (comuns à UMDR e em regime rotativo);
 > 1 Psicóloga Clínica (comum às 3 Unidades);
 > 1 Animador sociocultural (comum às 3 Unidades);
 > 3 Administrativos (comum às 3 Unidades);
 > 2 Vigilantes (comum às 3 Unidades).

A equipa Técnica da UCCI-FMEJ pretende neste plano de ação pro-
gramar ações de intervenção e atividades delineadas para se concre-
tizarem durante o ano 2023 tais como:

DIREÇÃO TECNICA
A Direção Técnica para o ano de 2023 pretende a estabilização e a 
promoção de um plano de gestão orçamental de racionalização dos 
recursos, pretendendo manter padrões de qualidade na sua presta-
ção de serviços numa dinâmica de sustentabilidade e de controlo de 
custos.

- Pretende-se uma prestação de serviços mais qualificada e mais hu-
manizada de todos os profissionais que fazem parte da nossa equipa 
multidisciplinar, identificando-se procedimentos e autorresponsabili-
zação de modo a assegurar a visão e a missão da UCCI;
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- A equipa multidisciplinar tem constantemente sofrido alterações 
pretendendo-se que no próximo ano a equipa se mantenha mais es-
tável de modo a uma maior estabilização da equipa, promovendo o 
seu crescimento enquanto equipa e a promoção e o desempenho de 
boas práticas;

- Potenciar a integração social do utente no seu meio, planeamento 
da continuidade dos cuidados, após altas ou transferências para ou-
tras tipologias de cuidados na RNCCI;

- Fomentar a realização de conferências familiares, identificando-
-se as necessidades do utente assegurando o acompanhamento e o 
cumprimento do plano individual de cuidados, assim como o plano 
de alta e as necessidades de apoio ao utente e à família;

- O trabalho em equipa multidisciplinar exige muita cooperação e 
comunicação entre todos membros, para que seja eficaz e eficiente, 
pretendendo-se que se dinamize semanalmente as reuniões de equi-
pa multidisciplinar afim de se identificar todos os episódios e que 
cada elemento da equipa analise cada caso numa perspetiva de com-
plementaridade;

- Promover a realização de reuniões quinzenais com a Técnica de 
apoio à Gestão e a Coordenação de Enfermagem implementando 
procedimentos de controlo interno da UCCI;

- Incentivar a equipa a manter uma ação com qualidade tendo em 
conta os resultados de reabilitação funcional dos utentes, aos relató-
rios das auditorias da ECL, ao grau de satisfação dos utentes/famílias 
(efetuados através de questionários) e nos agradecimentos e elogios 
à equipa efetuados pelos familiares perante os serviços prestados;

- Efetuar e incentivar a equipa multidisciplinar à monitorização das 
atividades, através do aplicativo da RNCCI, avaliações periódicas de 
cada área profissional, processo individual de cuidados e planos indi-
viduais de intervenção, quer no aplicativo da RNCCI quer no aplicati-
vo informático (TSR);  

- Sensibilizar toda a equipa para uma boa gestão e manutenção do 
equipamento e do material utilizado de modo a manter uma boa prá-
tica clinica, mas efetivando-se uma gestão nos custos;

- Rececionar, avaliar e responder às reclamações efetuadas pelos 
utentes/familiares, efetuando relatório de resposta para Mesa Admi-
nistrativa e para as instâncias competentes. Registo da reclamação e 
da resposta à mesma no aplicativo da Entidade Reguladora de Saúde;

- Planificação de episódios de utentes com a ECL e elaboração no 
aplicativo da RNCCI de pedidos de transferência para outras tipolo-
gias e pedidos de prorrogação de internamento;
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- Por motivos alheios à equipa temos tido na UCP vários dias de ca-
mas por ocupar o que inviabiliza o pagamento da taxa de ocupação 
devido aos doentes que se encontram para internar desistirem no 
momento da admissão, já terem falecido e devido ao período de rea-
lização de testes SARS COV2 para admissão na UCCI, tendo como 
objetivo para 2023  a diminuição de numero de camas desocupadas, 
pretendendo junto da ECL a sensibilização para este constrangimen-
to e a promoção de contactos diretos com as equipas referenciado-
ras para diminuir o número de dias a aguardar as admissões;  

- Pretendemos manter e incentivar os protocolos na orientação de 
estágios de alunos na área de enfermagem, serviço social, psicolo-
gia e auxiliares de ação médica, desde que as instituições solicitem 
atempadamente os estágios de modo a se analisar os pedidos e se 
efetivarem de acordo com os recursos existentes na UCCI-FMEJ;

- Manter e promover uma boa relação com a Equipa Coordenadora 
Local –Arco Ribeirinho e consolidar e aprofundar o trabalho em rede 
com as equipas de gestão de altas e os diferentes parceiros sociais;

- Atendimentos a famílias e à Comunidade informando sobre o inter-
namento na UCCI, a legislação da Rede Nacional de Cuidados Conti-
nuados, visita às instalações e entrega de Guia de Acolhimento;

- Implementar um plano de formação interno após analisar as neces-
sidades sentidas pela equipa multidisciplinar de modo a promover a 
formação contínua de todos os profissionais para uma melhoria do 
desempenho profissional;

- Motivar os técnicos para a realização de formação interna de modo 
a qualificar todos profissionais no seu desempenho;

- Pesquisa de formação externa que vá de encontro às necessida-
des identificadas pelos profissionais da UCCI pretendendo contribuir 
para o seu desenvolvimento pessoal e organizacional;

- Pretende-se em 2023 melhorar e prestarmos um bom serviço aos 
nossos utentes e famílias, aperfeiçoarmos a nossa prestação de cui-
dados, para isso é necessário trabalharmos todos em conjunto, estan-
do motivados e disponíveis, com formação adequada afim de cres-
cermos e amadurecermos enquanto equipa. 

ENFERMAGEM
Os enfermeiros trabalham em articulação e complementaridade com 
outros profissionais de saúde, respeitando as áreas de competência 
de cada um e participando ativamente em projetos conjuntos, que vi-
sam melhorar o nível de saúde da população, em geral, e, neste caso, 
em particular das pessoas com dependência.

A prestação de cuidados de enfermagem em ambiente da RNCCI, e 
juntando os enunciados descritivos dos padrões de qualidade dos 
cuidados de enfermagem da Ordem dos Enfermeiros, surgem áreas 
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de atenção em que a profissão deve dirigir a sua prática tais como: 
dor, gerir o regime, adesão, autocuidado, prestador de cuidados, co-
ping, stress do prestador de cuidados, dignificação da morte, entre 
outros.
Assim, os enfermeiros na RNCCI visam:
 > Prestar cuidados assentes nos diagnósticos de enfermagem, no 
planeamento das intervenções e na avaliação dos resultados, visando 
o cuidado ou o encaminhamento dos utentes, numa estrutura inte-
grada e articulada, com o objetivo da melhoria continua de bem-estar 
e conforto das pessoas em situação de dependência;
 > Identificar situações de risco potencial e de crise, bem como reali-
zar análise proposta e implementação de soluções para os problemas 
encontrados;
 > Intervir no sentido de procurar criar condições para a manuten-
ção das pessoas no seu ambiente, gerindo meios e recursos disponí-
veis para o acompanhamento em domicilio, na garantia de prestação 
dos cuidados necessários, com qualidade e em segurança;
 > Assegurar o apoio e o suporte emocional às famílias ou presta-
dores informais de cuidados, capacitando – os para a integração do 
utente no seio da família;
 > Potenciar a integração do utente no seio familiar, contribuindo 
a efetividade dos cuidados e eficácia dos serviços prestados pelas 
instituições do SNS;
 > Identificar as lacunas ou constrangimentos e realizar planos de 
intervenção para os suprir, com finalidade de melhorar a qualidade 
dos cuidados prestados a pessoa dependente, família ou cuidadores 
informais;
 > Contribuir para a existência de informação – registos de enferma-
gem – que traduzam as práticas dos enfermeiros e os resultados de 
saúde sensíveis aos cuidados de enfermagem.

As intervenções de enfermagem não são unicamente circunscritas 
aos conteúdos abordados na formação inicial de cada enfermeiro, 
sendo a formação continua um recurso a mobilizar. Neste sentido, os 
enfermeiros têm o “ dever de exercer a profissão com os adequados 
conhecimentos científicos e técnicos, adotando todas as medidas 
que visem melhorar a qualidade dos cuidados”, observando os prin-
cípios inerentes à boa prática, devendo para isso possuir formação 
necessária à excelência profissional.

Para manter a atualização contínua, numa lógica de aprendizagem ao 
longo da vida, os enfermeiros recorrem à autoformação e fazem uso 
de outras estratégias de formação continua para o aperfeiçoamento 
profissional. 

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 2023, um conjunto de propostas que visam 
contribuir para otimizar a estratégia de ação definida na UCCI FMEJ 
da SCMAV, em áreas consideradas essenciais para a melhoria nos cui-
dados de saúde centrados nos utentes, famílias e cuidadores.
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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. 

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.  Durante o ul-
timo trimestre de 2022, os défices da equipa de enfermagem foram 
colmatados, sendo expectável atingir os objetivos propostos.

Deste modo, durante o ano 2023, a Coordenação de Enfermagem 
propõe-se  a:
 > Desenvolver competências nos profissionais de Enfermagem e 
Auxiliares de Ação Médica – A melhoria continua dos cuidados de en-
fermagem, está estritamente relacionada com o confronto diário do 
saber fazer, saber ser e saber estar, tendo como base todo o aporte 
de competências no exercício profissional por excelência. O desen-
volvimento de competências integra um sistema auto-eco-organiza-
tivo, a nível pessoal, do serviço e da organização ao longo do tempo. 
A prestação de cuidados dos auxiliares de ação médica está relacio-
nada com o conteúdo funcional, baseado na aquisição e atualização 
de conhecimentos. Deste modo será realizado um levantamento das 
necessidades de formação da equipa, motivando os intervenientes 
a realizarem formação interna e externa, contribuindo assim, para a 
melhoria continua dos cuidados prestados.
Assim serão abordados alguns temas que são pertinentes no desem-
penho das funções dos elementos 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, rápida 
e eficaz resposta em situações de emergência.  A formação dos pro-
fissionais, em particular na área da reanimação, assume, assim, um pa-
pel preponderante e determinante na qualidade da resposta que se 
dá aos Utentes. O curso de Suporte Básico de Vida (SBV) com Desfi-
brilador Automático Externo (DAE) garante a qualificação de todos 
os Profissionais que contactam diretamente com os utentes a as suas 
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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 2023.  

 > 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 funcionais 
tem um papel fundamental na garantia da qualidade na UCCI. Duran-
te o ano de 2023, será dado especial enfoque aos temas como: “Pre-
cauções Básicas em Controlo da Infeção”, “Microrganismos multirre-
sistentes”, “Uso adequado de luvas e higiene das mãos”, “Precauções 
baseadas nas vias de transmissão” e “Resíduos”, entre outros temas 
que apresentam a sua relevância.

 > Elaboração e atualização do manual de normas e procedimen-
tos de enfermagem- A utilização de um manual de normas e pro-
cedimentos atualizado é condição indispensável ao desempenho de 
trabalho. A elaboração e atualização do manual de normas e proce-
dimentos, que é considerado um recurso, irá reunir de modo organi-
zado e estruturado todas as ações inerentes à prestação de cuidados 
de enfermagem uniformizando critérios. Será realizado e atualizado 
o manual durante o ano 2023. 

Perspetiva- se, deste modo, o desenvolvimento de ações de formação 
no ano de 2023 que incidam nas temáticas anteriormente referidas 
ou em outras temáticas que sejam pertinentes, para técnicos e profis-
sionais da UCCI, existindo sempre a possibilidade de acesso de outros 
técnicos e profissionais de outros equipamentos da Santa Casa da 
Misericórdia de Alhos Vedros, caso tal seja considerado pertinente.

 > 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 va-
lores da organização desencadeiam uma conceptualização da rela-
ção de trabalho assente no compromisso dos profissionais com a ins-
tituição. Assim, ao longo do ano 2023, pretende- se criar um manual 
de integração para os novos profissionais. 

 > Reforço do trabalho de equipa entre os elementos de todas as 
valências – Sendo o trabalho de equipa fundamental na organização 
das instituições, é essencial a comunicação entre os vários elementos 
da equipa multidisciplinar, possibilitando assim, a prestação de cuida-
dos de enfermagem diferenciados e humanizados. Deste modo será 
promovido o acolhimento dos utentes nas diferentes valências, de-
senvolvendo um documento com informação sistematizada para os 
utentes e cuidadores, bem como realizar-se- á ensinos aos cuidado-
res com informação sistematizada sobre as várias temáticas em que 
a equipa de enfermagem intervém. Dando continuidade aos cuidados 
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pós alta, a equipa de enfermagem disponibilizará aos cuidadores, o 
contacto telefónico de forma a diminuir a ansiedade, o medo e o re-
ceio no regresso do utente ao domicilio.   

 > Sensibilização da equipa para a gestão correta de custos associa-
dos aos cuidados – A correta gestão de recursos é fundamental, para 
a viabilidade económico- financeira da instituição. Assim, irá ser refor-
çado o comportamento economicista e de poupança, dando especial 
atenção à separação adequada de resíduos e à correta utilização do 
material de consumo clínico. Ao longo do ano 2023 serão desenvolvi-
das ações de sensibilização neste âmbito. 

 > Saúde e Segurança – Dando continuidade ao trabalho desenvol-
vido nesta área durante o ano transato, é necessário formar e infor-
mar sobre o  Plano de Segurança e Segurança contra Incêndios. É 
fundamental, que em situação de incidente/acidente os profissionais 
das várias tipologias que integram a UCCI FMEJ, saibam desenvolver 
ações que permitam conter e/ou diminuir os danos, e quando ne-
cessário, conheçam as estratégias e os princípios para a evacuação, 
desenvolvendo práticas adequadas a todas as situações. O conheci-
mento do Plano de Segurança, deve de ser amplamente divulgado e 
conhecido por todos, 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, considerado vital, que todos os profissionais adquiram e/ou 
consolidem conhecimentos e competências de prevenção e combate 
a incêndio, assim como conhecimentos básicos de manipulação dos 
meios de intervenção, nomeadamente extintores portáteis e carre-
téis.

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 melhores, 
mais eficazes e orientados para o sucesso e  para os resultados que a 
Instituição pretende alcançar.  

SERVIÇO SOCIAL
“O Serviço Social é uma profissão de intervenção e uma disciplina 
académica que promove o desenvolvimento e a mudança social, a 
coesão social, o empowerment e promoção da Pessoa. Os princípios 
de justiça social, dos direitos humanos, da responsabilidade coletiva 
e do respeito pela diversidade são centrais ao Serviço Social. Susten-
tado nas teorias do Serviço Social nas ciências sociais, nas humani-
dades e nos conhecimentos indígenas, o Serviço Social relaciona as 
pessoas com as estruturas sociais para responder aos desafios da 
vida e à melhoria do bem-estar social” (Internacional Federation of 
Social Work y Internacional of Schools of Social Work, 2014).

Conforme o Manual de Boas Práticas para os Assistentes Sociais na 
Saúde na Rede Nacional de Cuidados Continuados, o Serviço Social 
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no âmbito na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados 
pretende:
 > Garantir o adequado acolhimento e integração dos doentes e fa-
mílias na RNCCI;
 > Fomentar a prestação integral e integrada dos cuidados, assegu-
rando o acompanhamento e o cumprimento do plano individual de 
cuidados flexível, contínuo e articulado;
 > Promover a manutenção, o reforço ou o restabelecimento das re-
lações interpessoais do doente com a equipa, a família a as redes de 
sociabilidades;
 > Assegurar o apoio material e o suporte emocional à família;
 > Potenciar a reinserção social do doente no seu meio natural de 
vida, com qualidade e suporte adequados;
 > Contribuir para a efetividade dos cuidados e eficácia dos serviços 
prestados pelas instituições do Serviço Nacional de Saúde;
 > Motivar ou incentivar doentes, ex-doentes, familiares ou outros 
para a organização de ações de auto-ajuda e/ou voluntariado;
 > Potenciar a consciencialização dos cidadãos sobre as necessida-
des e as responsabilidades na saúde e na doença e fomentar a sua 
capacitação para uma participação ativa na melhoria dos serviços e 
dos cuidados.

A intervenção do Serviço Social na UCCI-FMEJ, apoiando-se nas boas 
práticas e condutas previstas no Código Deontológico dos Assisten-
tes Sociais em Portugal, pretende apoiar o utente e familiares durante 
o internamento, promovendo a informação sobre apoios sociais, bem 
como procurar as soluções de alta ou transferências que melhor se 
adaptem às necessidades e recursos dos utentes e famílias.

Face ao avanço dos problemas sociais que afetam os utentes e fa-
mílias, efetua-se uma intervenção centrada na pessoa através de três 
eixos de intervenção, consagrados no Manual de Boas Práticas para 
os Assistentes Sociais na Saúde na Rede Nacional de Cuidados Con-
tinuados Integrados:
 1. Acolhimento ao utente e à sua família com o intuito de apoiar a 
nível psicossocial o Utente e seu cuidador, apoiar o doente e a família 
na integração à unidade, gerir expetativas que por vezes são desa-
justadas à realidade clinica e social do doente; auxiliar na adaptação 
à situação de doença e/ou dependência do utente através da trans-
missão de informação sobre direitos sociais: subsídios na doença, 
transportes, isenções, etc., por fim, recolher informações inerentes ao 
utente e sua família que são pertinentes à prestação de cuidados e 
preparação para a alta.
 2. Acompanhamento do internamento no processo de tratamento, 
reabilitação e readaptação prevendo-se informar, orientar e capacitar 
os doentes e sua família relativamente à proteção social na doença; 
registar no aplicativo da RNCCI informações relativas ao internamen-
to do utente, articular com as EGA`S dos Hospitais para deslocações 
a consultas;
 3. Planeamento da alta do utente com a equipa multidisciplinar, 
com o Utente e com os seus familiares/ cuidadores, identificando as 
necessidades médicas, de enfermagem, nutrição e ao nível da reali-
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zação das AVD`s que o Utente irá necessitar. O planeamento da alta 
deve ser adequado à realidade económica, social e clinica do utente. 
Ao longo de todo o processo é essencial promover a responsabiliza-
ção/envolvimento do cuidador nas diligências para a alta, o que nem 
sempre é possível atendendo à inexistência de familiares ou à indis-
ponibilidade por parte de familiares.

Desta forma, cabe ao Assistente Social orientar e informar a família 
acerca das respostas disponíveis na comunidade e identificar a mais 
adequada para cada realidade, porém a escolha pela resposta mais 
adequada e a consequente inscrição não deverá ser efetuada pelo 
profissional.

UNIDADE DE CUIDADOS PALIATIVOS
A Unidade de Cuidados Paliativos – Francisco Marques Estaca Júnior 
(UCP-FMEJ) tem como objetivo promover o bem-estar e a qualida-
de de vida através do controlo de sintomas decorrentes da doença, 
perspetivando um alívio do sofrimento físico, psicológico, social e es-
piritual da pessoa e da sua família.

Tem como finalidade garantir um apoio global aos doentes, pro-
porcionando-lhes cuidados de saúde rigorosos e humanizados, que 
contribuam para o seu conforto, dignidade e qualidade de vida. Os 
internamentos em Unidade de Cuidados Paliativos são de 30 dias 
consecutivos, podendo ser prolongado pelo mesmo período, caso se 
justifique clinicamente. 

A UCP – FMEJ tem capacidade para 20 camas tendo 15 quartos, 10 
individuais e 5 duplos.

A Equipa UCP-FMEJ é composta pelos seguintes Profissionais:
 - 1 Diretora Técnica que colmata com as funções de Assistente 
 Social e 1 Diretor Clínico (comuns às 3 Unidades);
 - 5 Médicos ( em regime parcial); 
 -  10 Auxiliares;
 - 1 Técnica de Apoio à Gestão (comum às 3 Unidades);
 - 5 Enfermeiros a tempo inteiro;
 - 12 Enfermeiros a tempo parcial; 
 - 1 Enfermeira Coordenadora (comuns às 3 Unidades);
 - 3 Fisioterapeutas (comuns à UMDR e em regime rotativo);
 - 1 Psicóloga Clínica (comum às 3 Unidades);
 - 1 Animador sociocultural (comum às 3 Unidades).
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Objetivos Estratégias Indicadores Meta Monitorização

Realizar o 
acolhimento 
ao utente e 
família

-Informar a família 
acerca do fun-
cionamento da 
RNCCI e da UCCI;

Registo de
informação;

Necessidades
e expectativas 

100%

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

Realizar 
diligências 
em prol 
do utente

- Definir necessi-
dades e expecta-
tivas dos utentes 
nas reuniões 
multidisciplinares;
- Registar as 
necessidades e 
expectativas dos 
utentes e famílias 
no Plano Individu-
al de Cuidados;

- Plano Individual 
de Cuidados com 
registo de neces-
sidades e expec-
tativas;
- Número de 
expectativas e 
necessidades 
cumpridas.

40 %

Mensal

- Documento com 
diligências efetu-
adas ao longo do 
internamento;
- Avaliações sociais 
mensais no aplicati-
vo da RNCCI.

- Realizar 
relatórios sociais.

- Articulação 
com Assistentes 
Sociais e outros 
técnicos.

80 %

- Contactos 
com familiares 
e instituições de 
apoio formal para 
assegurar a plano 
individual de cui-
dados.

- Contactos 
Telefónicos e por 
Email.

90 %

Promover a 
informação 
sobre recur-
sos e apoi-
os sociais 
à família e 
utente

- Fomentar a in-
formação e advo-
cacia social sobre 
apoios sociais;
- Manter uma 
relação de prox-
imidade com a 
família e o utente;
- Acompanhar o 
processo de efeti-
vação de diligên-
cias em prol do 
utente.

- Contactos 
telefónicos com 
os familiares;
- Informação 
sobre o preen-
chimento de 
formulários e 
submissão dos 
mesmos;
- Solicitação de 
relatórios médi-
cos;
- Registo do 
número de re-
uniões, contactos 
e formulários 
preenchidos.

80 %

Diária

-Registo de cham-
adas telefónicas e 
emails.
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Efetivar 
consultas 
dos utentes

- Promover a (re)
marcação de con-
sultas;
- Marcar pedidos 
de transporte 
para a deslocação 
a consultas e 
exames de diag-
nóstico através 
do contacto 
direto com Eq-
uipas de Gestão 
de Alta, Equipas 
Intra-Hospitalares 
de Suporte em 
Cuidados Palia-
tivos e Especiali-
dades no âmbito 
do hospital de 
referência.

90 %

Diária

- Arquivação de 
requisições de 
consultas em pasta 
própria para o 
efeito;
- Monitorização de 
mapa de consultas 
interno.

Perspetivar
a Alta

- Incluir a família 
no processo de 
alta desde o início 
do internamen-
to do utente, 
promovendo a 
relação utente/
família e profis-
sional;
- Identificar as 
necessidades dos 
utentes;
- Sinalizar casos 
sociais;
- Pesquisa e 
articulação com 
recursos formais 
da comunidade / 
respostas sociais;
- Elaborar nota de 
alta social.

Número de altas 
concretizadas.

90 %

Mensal

- Verificação de 
nota de alta;
- Arquivação de 
processos clínico e 
social.
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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 
todas as dimensões do próprio, ajudando-o na procura de estratégias 
e movendo-o para alcançar a aceitação possível, com dignidade, per-
mitindo uma adaptação a novas realidades.

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

Deve sempre destacar-se que as ações da Psicologia não se restrin-
gem ao paciente, mas devem incluir a família, como parte indivisível 
da unidade de cuidados. As necessidades da família revelam-se fun-
damentais ao longo do internamento na UCCI, principalmente no que 
se refere às diferenças de valores, modos de compreender a doença 
e as expectativas face ao utente. Assim sendo, o Psicólogo vai de-
senvolver em si, nos outros membros da equipa multidisciplinar e nas 
famílias, uma atitude de respeito pela pessoa, que vão desde os seus 
problemas de dor e desconforto físico, até aos problemas de adapta-
ção à doença, alterações de humor e cognitivas, passando pelas suas 
necessidades individuais e pela manutenção da autonomia. 
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Propõem-se as seguintes ações para o ano 2023, transversais às três 
tipologias de internamento da UCCI-FMEJ:
 > Construção do Processo Individual do Utente
Tem o intuito de organizar, operacionalizar e integrar a história de 
vida e informação clínica do utente, de modo a dar resposta às neces-
sidades, expectativas, idiossincrasias e potenciais do utente e guiar o 
processo de acompanhamento psicológico.

O Processo Individual do utente divide-se da seguinte forma:
 1) Dados Gerais – Inclui dados sociodemográficos, breve história 
clínica, rede de apoio e breve história de vida, assim como dados da 
alta e uma breve reflexão sobre o internamento.
 2) Avaliação Inicial – Realizada no inicio do internamento, tem o 
intuito de avaliar diferentes áreas do foro cognitivo e psicológico dos 
utentes.
 3) Avaliação Intermédia - Realizada a meio do internamento, avalia 
diferentes áreas do foro cognitivo e psicológico dos utentes, permi-
tindo a comparação com a avaliação inicial.
 4) Avaliação Final - Realizada antes da alta do utente, avalia dife-
rentes áreas do foro cognitivo e psicológico dos utentes, permitindo 
a comparação com a avaliação inicial e intermédia, de modo a verifi-
car a progressão dos utentes ao longo do internamento.
 5) Plano de Intervenção – Preenchido com base na avaliação inicial 
e ao longo do internamento (se necessário), identifica o problema ati-
vo, a intervenção e os objetivos, assim como avaliação da intervenção 
(intermédia e final).
 6) Anexos – Separadores onde se coloca cópia das avaliações na 
RNCCI, os Instrumentos de Avaliação, a Nota de Alta e Outros (p.e. 
Relatório; PIIM; Outros dados relevantes).

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA DOS UTENTES
A Avaliação Psicológica visa identificar características psicológicas, 
diferenças individuais, capacidades, características da personalidade, 
comportamentos, estado cognitivo e sintomatologia psicopatológica 
dos utentes presentes na UCCI, permitindo um olhar compreensivo 
sobre cada utente. Este tem como finalidade ajudar na criação do 
plano multidisciplinar de reabilitação e delinear o plano individual de 
intervenção psicológico, que será partilhado e discutido com a equi-
pa sempre que necessário. 

Esta avaliação estruturada, divide-se na avaliação inicial, intermédia 
e final, até término do internamento, com registos na plataforma da 
RNCCI.
A Avaliação psicológica divide-se nas seguintes áreas:
 A) Estado de Consciência – Através da aplicação do instrumento 
“avaliação do Estado de Consciência”
 B) Dificuldades Sensoriais
 C) Avaliação Cognitiva – Na UMDR aplica-se o “Protocolo Breve 
de Avaliação Cognitiva” (que engloba o ACE-III), sendo que na UCP/ 
ULDM aplica-se o “Exame Breve do Estado Mental” e divide-se nos 
seguintes sub-tópicos:
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C1. Orientação 
C2. Linguagem
C3. Memória Visual e Verbal
C4. Atenção
C5. Memória de Trabalho
C6. Funções Visuopercetivas
C7. Funções Executivas
 D) Avaliação do Estado Emocional – Avaliação realizada através 
da Entrevista Clínica e da aplicação do HADS (Avaliação do Nível de 
Depressão e Ansiedade).
 E) Dependência nas AVD’s – Aplicação da “Escala Modificada de 
Barthel”, questionando os elementos da equipa.
 F) Observações Finais – Permite refletir sobre o processo de avalia-
ção.
 G) Periocidade do acompanhamento – Decisão sobre a periocida-
de do acompanhamento psicológico.

AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA E PLANO 
DE NEUROREABILITAÇÃO
Em determinados casos, onde se sinte esta necessidade, poderá rea-
lizar-se uma avaliação neuropsicológica e delinear-se um plano de 
Neuroreabilitação.
A Avaliação Neuropsicológica visa caracterizar as funções cognitivas 
e comportamentais, com os objetivos de apoiar o diagnóstico, atra-
vés da caracterização compreensiva de diferentes funções cogniti-
vas, auxiliar na planificação da reabilitação e monitorizar mudanças 
no funcionamento cognitivo ao longo do internamento. 
Por sua vez, o plano de neuroreabilitação é delineado com base na 
avaliação neuropsicológica e numa conceptualização ampla e abran-
gente, que se adapta e molda em função das variáveis que forem sur-
gindo ao longo de todo o internamento. As técnicas de intervenção 
serão enquadradas com as características pessoais dos utentes, refle-
tindo os seus interesses pessoais e as suas atividades da vida diária 
(AVD’s), de modo a aumentar a motivação para as tarefas e assentes 
na capacidade cognitiva dos mesmos, pretendendo ser adequadas 
ao seu grau de dificuldade. Os conteúdos serão construídos de forma 
potencial (do mais simples para o mais difícil). Este plano irá assentar 
numa abordagem holística, de modo a diminuir os défices cognitivos 
e aumentar a funcionalidade dos utentes e dos seus cuidadores no 
seu dia-a-dia. Terá como principais objetivos:
 > Promover a consciência sobre a doença, sobre as funções cogni-
tivas alteradas e respetivos comportamentos.
 > Recuperar a funcionalidade para as AVD’s e/ou diminuir o impac-
to que os défices cognitivos provocam nestas.
 > Restabelecer ou reforçar as funções cognitivas e os padrões com-
portamentais prévios;
 > Modificação dos comportamentos disfuncionais, decorrentes de 
alterações nas funções executivas;
 > Estabelecer novos padrões cognitivos e comportamentais atra-
vés de mecanismos compensatórios internos e externos;
 > Promover a autorregulação emocional;
 > Desenvolver competências de cognição social;
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 > Capacitar os cuidadores com estratégias comportamentais e 
cognitivas para auxiliar o utente, assim como para prevenir a Sobre-
carga do Cuidador.

SESSÕES DE APOIO E ACOMPANHAMENTO 
PSICOLÓGICO AOS UTENTES
Estas sessões serão delineadas de acordo com as necessidades sen-
tidas pelo psicólogo e/ou sinalizadas pelos demais técnicos da UCCI, 
tendo como principais objetivos:
 > Estabelecer uma relação terapêutica que permita monitorizar e 
acompanhar o processo de internamento, tendo em vista o bem-es-
tar físico, psicológico e social;
 > Promover de estratégias de coping adaptativas à doença e/ou 
incapacidade;
 > Integrar/envolver a família no processo, através de apoio em crise, 
ou de acompanhamento psicológico.
 > Intervir na promoção da saúde, apoiando na escolha de compor-
tamentos que promovam autonomia face à sua própria saúde e pre-
venção da doença;
 > Promover a expressão e regulação emocional;
 > Equilibrar a sensação de bem-estar psicológico;
 > Ajustar expetativas e encontrar estratégias para gerir a incerteza.
 > Preparação psicológica da alta da UCCI.

REABILITAÇÃO E ESTIMULAÇÃO COGNITIVA 
(INDIVIDUAL E GRUPAL)
Face a cada caso e tendo em conta as necessidades de intervenção, 
os utentes poderão beneficiar de Reabilitação e Estimulação Cog-
nitiva, seja em formato individual e/ou grupal, de modo a suprir as 
lacunas sentidas no processo de reabilitação a doentes onde as fun-
ções cognitivas se possam encontrar afetadas. Este programa será 
interdisciplinar, ou seja, irá existir uma interligação entre os diferentes 
técnicos de saúde presentes na UCCI. 
Este Programa terá como principais objetivos:
 > Ajudar na reabilitação psicomotora;
 > Preservar ou otimizar as funções cognitivas remanescentes 
e reabilitar as funções cognitivas afetadas após situação de doença;
 > Promover a saúde mental e prevenir uma deterioração cognitiva;
 > Readaptação cognitiva, psicológica e social, através da redução 
dos impactos negativos dos défices cognitivos e promoção da quali-
dade de vida.

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

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

PROGRAMA DE INTERVENÇÃO NO LUTO
A palavra luto provém do latim lucuts, que significa dor, mágoa, lás-
tima. O luto é uma reação de adaptação e de restabelecimento de 
equilíbrio, após uma perda significativa. Essa reação é uma vivência 
única e individual, que vai depender de diversos fatores.

Não existe uma maneira correta de fazer o luto, pois cada um realiza o 
seu caminho de adaptação à nova realidade. No entanto, e por diver-
sas contingências poderão existir lutos que não permitem a adapta-
ção do indivíduo à situação, provocando a persistência dos sintomas 
associados a um processo de luto, durante vários anos (Luto Compli-
cado ou Luto Patológico).

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

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

Salienta-se por isso a importância deste Programa, que consiste numa 
intervenção especializada, estruturada e individualizada no processo 
de luto, de forma a criar um espaço seguro para a expressão de senti-
mentos e pensamentos normativos ao momento, fomentar a criação 
de estratégias que permitam lidar com a perda, manter sentimentos 
de controlo sobre a perda, ajudar na compreensão das emoções e 
comportamentos, visando a construção de novos significados para 
a perda.
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REUNIÕES DE EQUIPA MULTIDISCIPLINAR
Perspetiva-se a participação ativa em Reuniões de Equipa Multidis-
ciplinar, que irão ocorrer semanalmente para partilha e discussão de 
casos, gestão de Altas e de situações inerentes ao internamento. A 
Equipa Multidisciplinar é composta pelo seguinte corpo técnico/clí-
nico: Diretora Técnica, Diretora Clínica, Médicos, Fisioterapeuta, Tera-
peuta Ocupacional, Assistente Social, Terapeuta da Fala, Psicóloga, 
Enfermeiros e Técnica de Animação Sociocultural. Estas reuniões têm 
como principais objetivos: 
 > Discussão de casos presentes na UCCI;
 > Apoio e aconselhamento no âmbito da Psicologia aos profissio-
nais da UCCI, relativamente aos utentes presentes na Unidade;
 > Construção do Plano Individual de Intervenção para determinado 
utente;
 > Integração das diferentes áreas de saúde, de modo a ocorrer um 
consenso acerca da finalidade e dos modos de atuação face a deter-
minado utente;
 > Aumentar a comunicação entre os diferentes técnicos de saúde;
 > Discussão de assuntos referentes ao funcionamento da UCCI;
 > Elaboração de Atas da Reunião Multidisciplinar

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

AÇÕES DE FORMAÇÃO NA ÁREA DA PSICOLOGIA 
CLÍNICA E DA SAÚDE
Formação Profissional na área da Psicologia Clínica e da Saúde cons-
titui-se como fundamental para capacitar os profissionais e aumentar 
o desempenho nas várias áreas de atividade profissional.

Postula-se desse modo, o desenvolvimento de ações de formação no 
ano de 2023 que incidam em várias temáticas, para técnicos e profis-
sionais da UCCI, existindo a possibilidade de acesso aos técnicos de 
outros equipamentos da Santa Casa da Misericórdia de Alhos Vedros 
ou de outras Misericórdias, se tal for considerado pertinente.

NÚCLEO DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA EM PSICOLOGIA
Pretende-se iniciar um Núcleo de Investigação Científica em Psicolo-
gia, que terá como intuito delinear projetos de investigação científica 
em Psicologia sobre temáticas presentes no dia-a-dia da UCCI, com 
a finalidade de partilhar e discutir com a comunidade científica os 
resultados obtidos através da participação em congressos e de pu-
blicações, para que seja possível responder às lacunas que por vezes 
se sente na abordagem psicológica aos utentes em internamento em 
UCCI.
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PROGRAMA DE ESTIMULAÇÃO COGNITIVA 
“PROGRAMA BÚSSOLA”
O Programa Bússola resulta da necessidade de estimulação cognitiva 
de adultos internados em UCCI, visando suprir as lacunas sentidas na 
abordagem psicológica a doentes com incapacidade funcional, nos 
quais as capacidades cognitivas se possam encontrar afetadas. 

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

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

Durante o ano 2023 irá retomar-se este Programa.

ESTÁGIO CURRICULAR EM PSICOLOGIA CLÍNICA E DA SAÚDE
Com o objetivo de formar um profissional qualificado e apto à rea-
lização de atos psicológicos, pretende-se no ano 2023 acolher um 
Psicólogo curricular, proporcionando a oportunidade de este aplicar 
na UCCI os seus conhecimentos, desenvolver a capacidade para re-
solver problemas concretos e de adquirir competências e métodos 
do trabalho, com o apoio e orientação de um profissional sénior, que 
acompanhará a sua atividade.

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.

Deste modo o/a Fisioterapeuta pratica a sua atividade de forma au-
tónoma e integrada em equipas multidisciplinares relativamente a 
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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 cirúr-
gica, 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 fami-
liares 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 Monito-
rização da RNCCI;

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 fami-
liares 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 uten-
tes em regime de Descanso do Cuidador (1 mês internamento);
• Realizar avaliações de dois em dois meses no Gestcare CCI: Aplica-
tivo 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 mus-
cular, rigidez, fibrose, linfedema, fadiga, insuficiência respiratória, dor)
• Facilitar a reeducação da ventilação e prevenir infeções respirató-
rias; 
• Assegurar sessões de fisioterapia 2 a 3 vezes por semana (em casos 
pontuais);
• Realizar avaliações de dois em dois meses no Gestcare CCI: Aplica-
tivo de Monitorização da RNCCI.
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UTENTES EM REGIME PARTICULAR
• Melhorar o movimento articular e da função em situação pós cirúr-
gica, 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 fami-
liares e cuidadores com o objetivo, entre outros, de planear uma alta 
segura e no momento próprio;
• Assegurar um número de sessões de fisioterapia consoante as ne-
cessidades identificadas pela família 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 apre-
sentem quadros clínicos semelhantes (ex: AVC, amputados, etc.);
• Desenvolvimento de Jogos Tradicionais Adaptados e de caminha-
das no espaço exterior.
• Aumento dos materiais de apoio para o ginásio/electroterapia (Pla-
no inclinado; Standing Frame Elétrico)

Estratégias para a equipa multidisciplinar e familiares dos utentes:
• Aumento da comunicação entre os diferentes profissionais de saú-
de 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 men-
salmente;
• Organização de ações de formação sobre a prevenção de lesões no 
local de trabalho.

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

Cones de Plástico para encaixe 2 (par)

Arcos de Ginástica 5

Meias Bolas (Picos) 3 (par)
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Marquesa Elétrica 3 planos 
(Dois motores- Plano Inclinado)

1

Marquesa Elétrica Bobath (2 Secções) 190x120 1

Pedaleira Elétrica 1

Barras Paralelas 1

Anel de Pilates 1

Halteres 1kg 1 (par)

Halteres 2kg    1 (par)

Halteres 3kg    1 (par)

Bastões de Madeira 2

Aparelho de Eletroterapia (Corrente, Laser e US) 1

Passadeira  1

Canadianas com apoio na axila  4 (par)

Pinça para Hidrocolector 1

Compressa Quente Cervical para Hidrocolector   2

Compressa Quente Dorsal para Hidrocolector 2

Compressa Quente Lombar para Hidrocolector 2

TERAPIA OCUPACIONAL
É uma luz na escuridão;
É a arte de reabilitar;
É acreditar nas capacidades do outro;
É entregar felicidade…

O Terapeuta Ocupacional é um profissional de saúde que atua na pre-
venção, avaliação e tratamento de problemas de Desempenho Ocu-
pacional, habilitando a pessoa em risco de ou com disfunção ocupa-
cional, para a realização das ocupações do dia-a-dia. Estas ocupações 
consistem no conjunto de atividades que a pessoa considera impor-
tantes para dar sentido e significado à sua vida e podem ter como 
objetivo cuidar de si própria, desfrutar os seus tempos de lazer e/ou 
contribuir para o desenvolvimento económico e social da sociedade.

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

A ATUAÇÃO DA TERAPIA OCUPACIONAL NA UCCI
A Terapia Ocupacional ao longo do ano de 2023 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 
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bem-estar físico, psicológico e socio-familiar dos utentes da Unidade 
Francisco Estaca Júnior UCCI-FMEJ.

O foco da atuação da Terapeuta Ocupacional será com os utentes da 
Unidade de Média Duração e Reabilitação (UMDR) maioritariamen-
te, mas poderá existir atuação junto de utentes de outras tipologias 
Unidade de Longa Duração e Manutenção (ULDM) ou Unidade de 
Cuidados Paliativos (UCP) se assim for necessário. O terapeuta ocu-
pacional tem um papel preponderante na reabilitação funcional dos 
utentes avaliando e habilitando os mesmos para ocupações signifi-
cativas que por alguma razão patológica ou não comprometem a ter 
um bom desempenho ocupacional e satisfatório no dia-a-dia. A inter-
venção é ao nível do desenvolvimento de competências, recuperação 
de funções perdidas e prevenção de disfunções ou compensação de 
funções através de técnicas específicas, estratégias de desempenho 
ou produtos de apoio adequados para que a autonomia dos utentes 
seja o mais eficaz possível. 

METODOLOGIA DE TRABALHO DO TERAPEUTA OCUPACIONAL
• Realização de uma pequena entrevista/avaliação com recurso a ins-
trumentos de avaliação adequados, para conhecer a história pessoal/
clinica do mesmo;
• Estabelecer conjuntamente com o utente/família objetivos terapêu-
ticos destacando e ordenando as prioridades;
• Criar, estimular e desenvolver condição e/ou situações que favore-
çam o desencadeamento do processo terapêutico;
• Selecionar e aplicar métodos e técnicas apropriadas tendo em con-
ta 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 Propriocetivas;
• 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 cabelei-
reira quando solicitado;
• Sessões de reminiscência pretende-se envolvimento de técnicos de 
outras áreas de intervenção;
• Implementação de sessões de grupo para promover a interação so-
cial entre os utentes, algumas dessas sessões contarão com o apoio 
da Animação, decorrerão no espaço salão (sessões de movimento 
com recurso a musica, jogos lúdicos bingo, boccia,dominó e jogo do 
stop, sessões de artes plásticas sessões de saberes populares e acti-
vidades de culinária);
• Desenvolvimento de jogos tradicionais e saídas ao exterior da UCCI 
envolvendo elementos da equipa multidisciplinar;
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• Avaliações mensais no Gestcare CCI: Aplicativo de Monitorização 
da RNCCI;
• 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 presta-
ção de cuidados, sempre que possível e necessário. 

Proposta:
De forma a proporcionar treino de atividades de culinária com maior 
eficácia e beneficio para cada utente, será proposto e apresentado 
posteriormente um projeto de implementação de uma cozinha adap-
tada com os diversos utensílios inerentes a uma cozinha terapêutica 
para pessoas com necessidades especiais e mobilidade reduzida, na 
sala da terapia ocupacional para a aquisição de competências neces-
sárias para um bom desempenho nas tarefas do dia-a-dia.

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 mate-
riais adequados. Para que a Terapeuta Ocupacional consiga dinamizar 
as atividades fundamentais em prol de uma boa reabilitação funcio-
nal, social e psíquica 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.

TERAPIA DA FALA
A Terapia da Fala é a área da saúde que visa reabilitar as capacidades 
de Comunicação humana e/ou de Deglutição do indivíduo, melhoran-
do assim, a sua qualidade de vida.

O terapeuta da fala é o profissional de saúde que atua na Prevenção, 
Avaliação/Diagnóstico, Reabilitação e estudo científico das perturba-
ções 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 inter-
vém, ainda, ao nível da Deglutição.

A Terapia da Fala intervém com indivíduos de todas as faixas etárias, 
desde o bebé ao idoso, com ou sem patologias diagnosticadas ao 
nível da Comunicação, Linguagem Oral e Escrita, Fala, Voz, Fluência e 
Deglutição, em contexto Escolar, Clínico, Hospitalar e em Unidades de 
Reabilitação de médio/longo prazo e paliativos, num trabalho multi-
disciplinar com outros profissionais de outras valências.
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Em contexto de UCCI, o terapeuta da fala atua na reabilitação das 
perturbações da Comunicação humana e/ou de Deglutição, junta-
mente com outros profissionais especialistas, de modo a melhorar a 
qualidade de vida do adulto/idoso com Perturbações Neurológicas 
adquiridas.

Objetivos Gerais:
• Reabilitar Comunicação;
• Reabilitar Linguagem Oral e Escrita;
• Reabilitar Fala;
• Reabilitar Voz;
• Reabilitar Fluência do discurso;
• Reabilitar Deglutição.

Objetivos Intermédios:
• Melhorar Compreensão e Expressão linguísticas;
• Melhorar Leitura e Escrita;
• Melhorar Ressonância Oral e Nasal;
• Melhorar Articulação Verbal;
• Melhorar Prosódia;
• Melhorar Motricidade Orofacial (MOF);
• Melhorar Coordenação Pneumofonoarticulatória;
• 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 pro-
dução e compressão escrita, através de atividades de:
• Identificação de Letras, Sílabas e Palavras;
• Nomeação de Letras, Sílabas e Palavras;
• Leitura de Texto(s);
• Perguntas acerca do Texto(s) lido(s);
• Escrita do Nome espontâneo;
• Escrita de Letras, Palavras, Frases e Textos por cópia;
• Escrita de Letras, Palavras, Frases e Textos por ditado;
• Escrita de Texto(s) espontânea.
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Coordenação Respiração-fonação:
Aumentar e manter o controlo da respiração e, maximizar a fonação, 
através de exercícios de:
• Relaxamento muscular e ajuste da Postura corporal;
• Promover Respiração nasal e Diafragmática;
• Promover o controlo dos Ciclos respiratórios (1. controlar a inspira-
ção pausada e longa; 2. fazer pausa entre inspiração e expiração e 3. 
promover a expiração pausada e longa);
• 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);
• Adequar a Qualidade vocal e o Volume, controlando as Produções e 
a Duração (1. produzir e suster um fonema durante o máximo de tem-
po possível (ex: /s/); 2. praticar sequências variando os parâmetros 
da fala (duração, intensidade, pitch);
• Induzir ao Controlo Vocal, produzindo um contínuo de atos de vo-
zeamento, promovendo o Encerramento Glótico (ex: pedir ao utente 
que produza /a/ até ao encerramento glótico.

Ressonância Oral e Nasal:
Adequar a nasalidade afim de melhorar a pressão intra-oral do ar, 
através de exercícios de:
• BIOFEEDBACK (ex: pedir para produzir fonemas nasais e orais);
• Produção de sílabas CV com fonemas oclusivos, de forma a adequar 
a pressão intra-oral (ex: pedir para produzir pares de sílabas iniciadas 
por oclusivas nasais e por oclusivas orais, alternando (má/bá), (mai/
pai), (mãe/bem), etc.

Articulação Verbal:
Treino Motor Orofacial, através de exercícios de:
• Exagerar a Articulação nas características específicas do fonema 
ou exagerar a produção específica da consoante em posição inicial, 
média ou final.

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 pau-
sas.

Motricidade Orofacial (MOF):
Trabalhar o Tónus e Força musculares e, a Coordenação, Amplitude 
e Velocidade, especialmente dos órgãos fonoarticulatórios móveis: 
língua, lábios, mandíbula e palato mole. Estimular sensibilidade extra-
-oral e intra-oral.
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Deglutição:
Reabilitar a Deglutição, através de exercícios de MOF e manobras fa-
cilitadoras e compensatórias:
• Avaliar o Nível de Consciência;
• Estimular os 5 sentidos;
• Avaliar e trabalhar o Tónus e Força musculares dos órgãos fonoar-
ticulatórios;
• Avaliar Praxias;
• Trabalhar a Coordenação, Amplitude e Velocidade dos movimentos 
orofaciais;
• Avaliar o movimento de Elevação e Anteriorização da língua;l Ava-
liar o movimento de Elevação e Anteriorização da laringe;
• Avaliar e estimular sensibilidade intra-oral;
• Avaliar e estimular os reflexos de Deglutição e Tosse;
• Alteração de Dieta(s) (alterar consistência dos alimentos e líquidos);
• Adequar utensílios;
• Fazer acompanhamento durante as refeições

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. Esta sintomatologia torna o internamento traumático, não faci-
litando a motivação dos utentes e consequentemente a intervenção 
das várias áreas presentes na UCCI-FMEJ. Pretende-se desse modo 
servir de ponte entre as várias áreas de saúde colmatando estes mo-
mentos de maior fragilidade, através da realização de atividades que 
pretendem aumentar a motivação e melhorar o estado físico e psico-
lógico do utente. A Animação Sociocultural constitui-se desse modo 
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como parte fundamental da Equipa Multidisciplinar, pretendendo 
compreender o comportamento próprio do individuo e/ou grupo 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.

No sentido de enriquecer e qualificar o trabalho no ano de 2023, a 
Animação Sociocultural está disposta a utilizar seus conhecimentos 
que lhe sejam inerentes numa perspetiva de abertura à inovação e ao 
reforço na qualidade da Animação.

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 2023 será avaliado e constantemente otimizado 
através da opinião dos utentes participantes. Todas as atividades de-
senvolvidas

com os utentes terão suporte em registo fotográfico e registadas nos 
devidos aplicativos.
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O QUE É A ANIMAÇÃO SOCIOCULTURAL?
“A Animação Sociocultural é um conjunto de práticas sociais que têm 
como finalidade estimular a iniciativa, bem como a participação das 
comunidades no processo do seu próprio desenvolvimento e na dinâ-
mica global da vida sociopolítica em que estão integrados.” (UNES-
CO)

Segundo Ezequiel Ander-Egg, “a Animação Sociocultural é uma for-
ma de ação sociopedagógica que […] se caracteriza basicamente 
pela procura e intencionalidade de gerar processos de participação 
das pessoas.” (1990, Metodología y practica de la animación socio-
-cultural, 10.a ed. Humanitas)

O Animador Sociocultural é o profissional qualificado apto a promo-
ver o desenvolvimento sociocultural de grupos e comunidades, orga-
nizando, coordenando e/ou desenvolvendo atividades de animação 
de carácter cultural, educativo, social, lúdico e recreativo.

Objetivos 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,
 > Respeitar a autonomia individual.

Estratégias a desenvolver:
 > Atividades Físicas / Motoras.
 A atividade física / motora privilegia a atividade física e o 
 movimento, 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 capacidades 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.
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Atividades de Estimulação Cognitiva
O objetivo destas atividades são trabalhar e manter as funções ce-
rebrais, aumentar a atividade cerebral, capacidade de memorização, 
concentração, coordenação, atenção, resolução de problemas, retar-
dar os efeitos da perda de memória e, prevenir doenças degenerati-
vas.
 > 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;
 > Mimica;
 > Ditados populares;
 > Lengalengas;
 > Leitura / Escrita.

 Atividades de Expressão Plástica
 > Estas atividades permitem ao utente exprimir-se, desenvolver, 
 estimular a imaginação e a criatividade através das várias formas  
 de expressão, 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 trabalho 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.
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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.

Plano de Atividades de Animação Sociocultural

Mês Comemoração Data

Janeiro

Dia de Reis
06/01

sexta-feira

Dia Internacional do Riso
18/01

quarta-feira

Dia Mundial da Liberdade
23/01

segunda-feira

Fevereiro
Dia de S. Valentim

14/02
terça-feira

Carnaval
21/02

terça-feira

Março

Dia Internacional da Mulher
08/03

quarta-feira

Dia do Pai
19/08

domingo

Dia Mundial da Poesia
21/03

terça-feira

Abril

Abril Dia Mundial 
da Atividade Física

06/04
quinta-feira

Páscoa
09/04

domingo

Dia do Beijo
13/04

quinta-feira

Dia da Liberdade  - 25 de Abril
25/04

terça-feira

Dia Mundial da Dança
29/04
sábado

Maio

Dia Mundial da 
Língua Portuguesa 

05/05
sexta-feira

Dia da Mãe
07/05

domingo
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Junho

Dia de Portugal
10/06

sábado

Santo António
13/06

terça-feira

Dia Europeu da Música
21/06

quarta-feira

Julho Aniversário da UCCI-FMEJ
16/07

domingo

Dia Mundial dos Avós
26/07

quarta-feira

Agosto Dia do Artista
24/08

quinta-feira

Setembro Dia Mundial do Sonho
25/09

segunda-feira

Outubro

Dia Mundial da Música
01/10

domingo

Aniversário da SCM 
Alhos Vedros 

14/10
sábado

Halloween
31/10

terça-feira

Novembro São Martinho
11/11

sábado

Dezembro Natal
25/12

segunda

Na coluna acima, encontram-se as atividades de Animação Sociocul-
tural de datas relevantes propostas para o ano de 2023, a serem rea-
lizadas na Unidade de Cuidados Continuados Integrados Francisco 
Marques Estaca Júnior. 
No entanto, o Plano poderá sofrer algumas alterações de acordo com 
acontecimentos não programados, sendo possível haver novas ativi-
dades durante o ano. 







Nesta casa,
a comunidade
é a nossa 
motivação





PROJETOS
COMUNITÁRIOS

>Projeto 
 Movimento Capacita
>Loja Solidária
>Banco de Ajudas 
 Técnicas - BAT 
>Projeto Eco-lar
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PROJETO MOVIMENTO CAPACITAR
O Projeto tem como principal missão a capacitação da população em 
situação de sem-abrigo no concelho da Moita de modo a facilitar a 
sua reintegração social. 

A sua finalidade é a promoção de ferramentas essenciais e fulcrais 
para a reinserção em comunidade e reintegração dos indivíduos em 
sociedade através da sua participação ativa, contribuindo para a sa-
tisfação das necessidades básicas e desenvolvimento de competên-
cias sociais, pessoais e de cidadania que permitam a sua autonomi-
zação. 

O projeto é composto por uma assistente social, uma psicóloga clíni-
ca, um educador social, uma administrativa e uma responsável finan-
ceira. 

O Atelier Ocupacional funciona três dias por semana, sendo com-
posto por 10 atividades, que pretendem a capacitação e o treino de 
competências pessoais dos beneficiários, nomeadamente:

Nome da 
Atividade Objetivos

Como me 
sinto hoje?

Promover a empatia e a partilha entre os ele-
mentos do grupo, recorrendo a 3 círculos de 
cores diferentes (vermelho, amarelo e verde), 
que são utilizados para expressão a forma como 
os beneficiários se sentem. 

Cérebro Ativo
Estimulação da atividade cerebral, fomentar 
o conhecimento e promover a coesão grupal 
através das atividades realizadas. 

Técnicas de 
Procura de 
Emprego

Promover a procura de emprego/formação 
profissional através a elaboração/atualização de 
CV adequado à oferta, assim como a resposta a 
anúncios de emprego.

Mundo Atual

Aquisição de conhecimento sobre diversas 
temáticas, através da estimulação da prática da 
leitura e, por sua vez, desenvolver a capacidade 
crítica dos beneficiários. 

Sou Cidadão

Dotar os participantes de conhecimento acerca 
dos seus deveres e direitos enquanto cidadãos 
e fornecer-lhes informações acerca de proced-
imentos que podem utilizar para desenvolver a 
sua cidadania.

Mãos na Terra
Promover o conhecimento sobre jardinagem e 
pequena agricultura, fomentando o espírito de 
equipa e a capacidade de cuidar.

Cria-arte
Fomentar a criatividade, promover a expressão 
de emoções através da arte e criar peças 
através de material reciclado.
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Gestão 
Monetária/
Doméstica

Incentivar os beneficiários a gerir o seu dinheiro, 
consoante as suas necessidades básicas e pro-
mover a gestão de tarefas domésticas.

Cozinha 
Económica

Desenvolver hábitos de confeção de refeições 
de uma forma económica e equilibrada, pro-
movendo o espírito de equipa, partilha e entrea-
juda e ainda dotar os beneficiários de com-
petências práticas que lhes permitam aplicar no 
seu dia-a-dia.

Caminhadas

Estimular para a importância de hábitos de vida 
saudáveis, através da atividade física de baixa 
intensidade e ainda, promover hábitos de des-
contração e livre partilha entre os elementos do 
grupo.

Tabela 1 - Nome e Objetivos das Atividades do Atelier Ocupacional

Em parceria com a Rumo, os utentes durante o mês de janeiro fre-
quentarão uma formação para consolidação e aquisição de compe-
tências. A mesma decorre na Vivenda moura féria, nos dias 13, 14, 18, 
21, 25, 27 e 28 de janeiro das 10h00 às 13h00, com duração de três 
horas.

No projeto está ainda contemplado um apartamento partilhado si-
tuado no Vale da Amoreira, composto por três utentes, supervisiona-
do pela equipa técnica. Apresenta os seguintes objetivos:
 > Facilitar o alojamento temporário de quem se encontra a viver 
 em situação de sem-abrigo; 
 > Desenvolver competências relacionadas com as tarefas domésticas; 
 > Partilha de responsabilidades;  
 > Entreajuda.
 > Gestão de conflitos.

O acompanhamento das situações e novas sinalizações implicam 
uma avaliação inicial da situação por parte da equipa, um trabalho 
em rede com os nossos parceiros e a realização de uma visita domici-
liária, o que engloba a deslocação da equipa até ao local para melhor 
avaliação. O acompanhamento pretende promover o esclarecimento 
e encaminhar os utentes para diligências que lhes permitam sair da 
situação de sem-abrigo.

LOJA SOLIDÁRIA
A Loja Solidária da Santa Casa da Misericórdia de Alhos Vedros lo-
calizada na Rua Dom Afonso de Albuquerque junto ao Mercado tem 
como principal objetivo promover a reutilização de bens através da 
doação de bens igualmente doados pela comunidade a famílias que 
se encontrem em situação de vulnerabilidade social. 

Assume-se como uma resposta que procura colmatar as necessida-
des materiais da população através de doações de vestuário, artigos 
de puericultura, têxteis para o lar, pequenos eletrodomésticos e mo-
biliário.  
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Todos os artigos são devidamente verificados e triados pela equipa 
de voluntárias com supervisão técnica da responsável pela organiza-
ção da loja e, sempre que as mesmas não se encontram em condições 
de reutilização procedemos ao pedido de recolha com a Empresa H 
Sarah Trading, para reciclagem.

A loja encontra-se aberta três vezes por semana no seguinte horário: 
2ª e 4ª feiras das 15h30 às 17h30 e 5ª feiras das 10h00 às 12h30.
No ano de 2023 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.
O material que nos chega, maioritariamente, necessita de manuten-
ção dado o desgaste da sua frequente utilização.
Pretendemos ainda recuperar algum material que estava cedido a be-
neficiários que já não carecem da sua utilização.
O número de pedidos de empréstimo de ajudas técnicas tem aumen-
tado, pelo que não conseguimos dar resposta a todos, uma vez que 
o material que temos é limitado não chegando para todas as solici-
tações.

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 respetivo concelho. 
O principal objetivo do projeto centra-se na promoção da higiene 
habitacional de domicílios em situação de insalubridade grave e em 
situação de fragilidade socioeconómica. 
A Equipa do Projeto Eco-Lar é composta por três Auxiliares de Ser-
viços Gerais e uma Coordenadora Técnica. Constituem-se como for-
mas de intervenção do projeto: a remoção de lixo, a desinfestação e 
a limpeza habitacional, sendo que esta última poderá ser de carác-
ter pontual ou regular, isto é, quando é detetada a necessidade de o 
agregado familiar ser integrado nas manutenções de limpeza sema-
nal/quinzenal/mensal, podendo ser acompanhados até 25 agregados 
familiares, de modo a que as condições de higiene do domicílio não 
regridam para a situação verificada, aquando da avaliação técnica.
No ano de 2023 pretendemos dar continuidade à resposta de situa-
ções de insalubridade que nos chegarão, através da articulação com 
as entidades locais e ainda, sensibilizar os agregados familiares para 
a adoção de estratégias que promovam a melhoria das condições de 
higiene dos seus domicílios e, por sua vez, a sua qualidade de vida. 







Mapa
Previsional
para
2023
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CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL/ORÇAMENTO 2023
Passamos a apresentar o plano orçamental para 2023, que ainda re-
flete as consequências da pandemia, agora agravadas por uma crise 
económica mundial e aumento da inflação (4.75% valor médio para 
2023).

Ora se por um lado começamos a sentir uma recuperação da ocu-
pação dos Centros de Dias e Serviços de Apoio Domiciliário, e ten-
do sido já assumido publicamente o aumento das pensões e rendi-
mentos, é com base nesta premissa que projetamos um aumento das 
mensalidades e por outro, também como os acordos de cooperação 
com base nos valores de 2022 ajustados ao aumento dessa mesma 
ocupação.

Já na primeira infância, nomeadamente reposta social de Creche quer 
pela diminuição do valor da prestação de serviços e em sentido con-
trário nos acordos está refletida a gratuitidade, por substituição das 
famílias pelo estado.

Os custos foram anualizados e reajustados com base nos valores pre-
vistos de inflação para 2023. Já nos custos com Pessoal, a atualização 
da massa salarial e encargos sociais, teve por base a subida da RMMG 
de 705€ para 760€, o reajuste da Tabela B das 40H/semanais e 5% de 
atualização dos vencimentos dos trabalhadores cujas carreiras não 
são atualizadas há quase uma década.

Também os custos financeiros foram anualizados e mantiveram-se 
nos mesmos valores para 2023. De realçar que o processo de redução 
da taxa de juro do empréstimo da UCCI, não se concretizou da forma 
como havia sido abordada, pelo que a expectativa de redução em 
72.000€ não se verificou.

Assim o valor de resultado liquido previsional para 2023 é 170.918,25€ 
(negativos).
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VENDAS  ORÇAMENTO ANO 2023

SERVIÇOS PRESTADOS     2 949 038,48 € 

Mensalidades/Matriculas de utentes     2 901 415,03 € 

Quotizações e Jóias             4 828,50 € 

Serviços Secundários           58 744,19 € 

Descontos Abatimentos -        15 949,24 € 

SUBSIDIOS À EXPLORAÇÃO     5 179 309,20 € 

Subsídio do Estado e outras entidades oficiais     5 179 309,20 € 

ISS,IP - Centro Distrital     3 116 729,55 € 

Autarquias           64 779,48 € 

I.E.F.P.                           -   € 

ARSLVT     1 878 465,20 € 

Fundo Social Europeu-S/abrigo        119 334,97 € 

IAPMEI                           -   € 

CMVMC        734 945,45 € 

Mercadorias                           -   € 

Matérias-primas, subsidiárias e de consumo        734 945,45 € 

Fornecimentos e serviços externos     1 768 841,11 € 

Subcontratos                           -   € 

Serviços especializados        721 816,45 € 

Trabalhos especializados        171 928,83 € 

Publidade e propaganda                 931,97 € 

Honorários        365 079,99 € 

Conservação e Reparação        139 395,53 € 

Outros           44 480,13 € 

Materiais           53 492,93 € 

Ferr. e Utensílios Desg. Rápido           26 302,90 € 

Livros e Documentação Técnica                 965,73 € 

Material de Escritório             7 190,20 € 

Artigos para Oferta                 412,00 € 

Material higiene, conforto e limpeza             1 037,85 € 

Outros           17 584,25 € 

Energia e fluidos        416 811,98 € 

Electricidade        261 150,61 € 

Combustíveis           39 641,46 € 

Água           31 374,63 € 

Outros Fluídos/Gás Butano e Propano           84 645,28 € 

Deslocações, estadas e transportes             1 724,47 € 

Deslocacoes e Estadas             1 724,47 € 

Transportes de Pessoal                           -   € 

Outros                           -   € 

Serviços diversos        574 995,29 € 

Rendas e Alugueres           27 986,89 € 

Comunicação           74 932,67 € 

Seguros           22 483,43 € 

Contencioso e Notariado                 655,42 € 

Limpeza, higiene e conforto        186 641,54 € 

Outros serviços        262 295,34 € 

Gastos com pessoal     5 677 650,38 € 

Verbas p/ Representação/ orgãos sociais                           -   € 

Remunerações do pessoal     4 590 345,55 € 

Indemnizações           20 927,63 € 

Encargos sobre remunerações     1 007 613,92 € 

Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais           44 472,43 € 

Outros gastos com o pessoal           14 290,85 € 

Imparidades de dívidas a receber                           -   € 

Outros rendimentos e ganhos        333 349,95 € 

Outros gastos e perdas           35 376,45 € 

Resultado antes de depreciações        244 884,24 € 

Amortizações        250 649,33 € 

Imparidade de investimentos                           -   € 

Resultado Operacional -5 765,09 € 

Juros e rendimentos obtidos                      1,08 € 

Juros e gastos suportados        165 154,24 € 

Resultado liquido do período -170 918,25 € 




