
 

 

  

R
e

la
tó

ri
o

 d
e

 A
ti

v
id

a
d

e
s 

e
 

C
o

n
ta

s 
2

0
1

6
 

   
   

A
SS

O
C

IA
Ç

Ã
O

 D
E 

SO
LI

D
A

R
IE

D
A

D
E 

SO
C

IA
L 

SO
U

SE
LO

 

2
5

 d
e 

M
ar

ço
 d

e 
2

0
1

7
 

 

 

 



 

2 
 

 Conteúdo 
 

I. ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL ............................................................................................... 3 

1. MISSÃO ....................................................................................................................................... 3 

2. VISÃO .......................................................................................................................................... 3 

3. VALORES ..................................................................................................................................... 3 

4. POLITICA QUALIDADE .................................................................................................................. 3 

II. RESPOSTAS SOCIAIS ....................................................................................................................... 4 

III. ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS ..................................................................................................... 14 

IV. PARCERIAS E PROJETOS ................................................................................................................ 20 

V. COLABORADORES ........................................................................................................................ 22 

VI. RESULTADOS DO EXERCÍCIO ......................................................................................................... 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

3 
 

 I. ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL 

1. MISSÃO 

”Cuidar dos mais velhos, dos mais novos, dos mais carenciados proporcionando dignidade e qualidade 

de vida, com amor, para realizar a esperança”. 

2. VISÃO 

A Associação de Solidariedade Social de Souselo quer ser reconhecida pela sua capacidade de melhorar 

a qualidade de vida dos seus clientes proporcionando esperança, perante uma Ação expressa da sua 

competência e capacidade de realização em prol da comunidade. 

3. VALORES 

 Solidariedade; 

 Partilha (partilhar afetos, a quem está só); 

 Competência (com qualidade e profissionalismo);  

 Criatividade (imaginação na procura de soluções e alternativas); 

 Esperança (trabalhar e devolver esperança a quem está num processo de perda contínuo). 

4. POLITICA QUALIDADE 

1. Promover a qualidade de vida com base numa estratégia de fomento do envelhecimento 

ativo; 

2. Garantir uma prestação de serviços qualificados, competentes e certificados, de forma a 

satisfazer as necessidades dos idosos e respetivas famílias, colaboradores e fornecedores, 

bem como da comunidade em geral 

3. Potenciar o trabalho em equipa, incentivando a aprendizagem contínua e valorizando os 

contributos individuais; 

4. Reconhecer os recursos humanos como o fator chave da qualidade e do sucesso; 

5. Satisfazer as necessidades e expectativas dos clientes; 

6. Cumprir a legislação em vigor; 

7. Cumprimento dos requisitos (legais, regulamentares e normativos), e melhoria contínua da 

eficácia do sistema de gestão. 
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 II. RESPOSTAS SOCIAIS   
 

1. SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO 
 

O serviço de Apoio Domiciliário (SAD) é uma resposta social que se traduz na prestação de cuidados 

individualizados e personalizados no domicilio, a indivíduos e famílias quando, por motivos de doença, 

deficiência ou outro impedimento, não possam assegurar temporária ou permanentemente, a 

satisfação das suas necessidades básicas e/ou as atividades de vida diária. 

 O Serviço de Apoio Domiciliário, nas suas atuações tem como principais objetivos: 

i. Contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas e famílias;  

ii. Prevenir situações de dependência e promover a autonomia;  

iii. Retardar ou evitar a institucionalização dos utentes;  

iv.  Apoiar os utentes e famílias na satisfação das necessidades básicas e atividades da vida diária;   

A Instituição prestava cuidados em serviço de apoio domiciliário, em 31 de Dezembro, a 33 utentes.  

 

 

 

 

Para isso, as colaboradoras deslocam-se 3 vezes por dia, todos os dias da semana, a casa dos utentes 

realizando os serviços solicitados. Foram admitidos, durante o ano 10 clientes e saíram 14. Na tabela 

anexa, explicasse o motivo da saída. 

 

 

 

 

 

 

H M 

19 14 
Tabela 1: data: 31 Dezembro 2016 

Motivo ausências 
Nº 

utentes  

Obs 

Faleceram  6  

Lar /outra Instituição 1  

Desistiram  7  

Tabela 2- Data: 31 Dezembro 2016 
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 2. CENTRO DE DIA 
 

O Centro de Dia é uma resposta social, desenvolvida em equipamento, que se traduz na 

prestação de um conjunto de serviços que permitam a manutenção do idoso no seu meio, 

visando a promoção da autonomia e a prevenção de situações de dependência ou o seu 

agravamento. 

O Centro de Dia, nas suas atuações tem como principais objetivos: 

1. Cooperar com as famílias na vivência dos idosos 

2. Oferecer aos idosos, um espaço de vida socialmente organizada e adaptada às suas 

idades, para que possam viver de acordo com a sua personalidade e a sua relação social; 

3. Prestar aos idosos os cuidados de que carecem. 

4. Fomentar relações interpessoais de forma a evitar o isolamento. 

 

Em centro de dia, a 31 de Dezembro estavam inscritos 10 utentes. Durante o ano de 2016 

foram admitidos 3idosos, e saíram 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H M 

5 5 

Tabela 3- Data: 31 Dezembro 2016 

Motivo 

ausências 
Nº utentes Obs 

Lar 2  

Faleceram 1  

Tabela 4- Data: 31 Dezembro de 2016 
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 3. ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA IDOSOS 
 
 

 A 31 de Dezembro estavam inscritos 33 utentes. Durante o ano de 2016 foram admitidos 3 

idosos, e saíram 3.  

 

 

 

 

 

Em 31 de Dezembro de 2016 estavam em Lar 33 idosos. Distribuíam-se da seguinte forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivo 

ausências 
Nº utentes Obs. 

Faleceram 2  

Saída 1  

Tabela 5- Data: 31 Dezembro 2016 

Acordos 20 Vagas seg. Social 4 

Sem acordo 13 Extra- Acordos 7 

Total 33   
Tabela 6- Data:31 Dezembro 2016 

H M 

10 13 

Tabela 7- 31 Dezembro 2016 

Residência 

Souselo 17 

Concelho Cinfães 8 

Fora Concelho 8 
Tabela 8- Data: 31 Dezembro 2016 

Grau dependência (escala Katz) 

Independentes 2 

Parcialmente 
dependente 

18 

Dependentes 13 
Tabela 9- Data: 31 Dezembro 2016 
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Em síntese e analisando estes dados que apresentamos, podemos perceber que: 

 A grande maioria dos idosos não beneficia de acordos de cooperação (13), no entanto, 7 desses estão 

ao abrigo do apoio do “extra-acordo; 

 São mais mulheres do que homens; 

 75% dos idosos apoiados são naturais do concelho de Cinfães 

 Em relação ao grau de dependência, é importante realçar o facto de apenas 2 idosos serem 

independentes; 

 Podemos referir ainda que 10 idosos necessitam de apoio ao nível alimentar e 22 usam um produto de 

incontinência; 

 Em termos de faixa etária, a maioria dos clientes têm entre 75 e 89 anos.  

 Em termo de saúde, apresentamos uma média de 2.86 consultas rotina por semana e 1 episódio de 

urgência; Também em termos médios 213km percorridos por semana em acompanhamento de idosos 

por questões de saúde  

 

  

Faixa etária 

-65 2 

65-69 3 

70-74 3 

75-79 6 

80-84 8 

85-89 6 

+90 5 

Tabela 10- Data: 31 Dezembro de 2016 

Saúde  

Nº viagens consultas 149 

Nº episódios 
urgência  

54 

Total Km 
percorridos 

11086km 

  
Tabela 11: Data: 31 Dezembro 2016 
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 4. CRECHE 
 

A 31 de Dezembro estavam inscritos 17 utentes. Durante o ano de 2016 foram admitidos 12 

crianças, e saíram 11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivo ausências  Nº utentes 

Jardim de Infância  10 

Ficou com familiares 1 

Tabela 12- Data: 31 dezembro 2016 

H M 

9 8 

Tabela 13: Data: 31 Dezembro 2016 

Residência 

Souselo 10 

Concelho Cinfães 7 
Tabela 14 Data: 31 Dezembro 2016 

Faixa etária 

0-12 0 

12-24 5 

24-36 12 

Tabela 15 Data: 31 Dezembro 2016 



 

9 
 

 5. Rendimento Social de Inserção 
 

2. Famílias em Acompanhamento 

N.º de Famílias acompanhadas N.º de beneficiários abrangidos 

136 322 

   

3. Tempo em Acompanhamento 

Há menos de 3 

meses 

Entre 3 e 6 meses Entre 6 e 12 

meses 

Entre 12 e 24 

meses 

Há mais de 24 

meses 

TOTAL 

22 17 12 18 67 136 

 

4. Acordos de Programa de Inserção 

N.º de acordos 

assinados 

N.º de beneficiários 

abrangidos nos 

acordos 

N.º de beneficiários a 

frequentar ações de 

inserção 

N.º de acordos 

cessados 

N.º de acordos por 

assinar 

136 322 322 19 0 

 

5. Acompanhamento do programa de Inserção 

5.1. Grau de execução das ações de inserção 

N.º de ações 

acordadas 

N.º de ações em 

desenvolvimento 

N.º de ações 

concluídas 

N.º de ações iniciadas 

mas não cumpridas 

N.º de ações não 

iniciadas 

832 637 19* 0 176** 

*correspondem a ações concluídas na área do emprego, mais concretamente na integração do mercado de trabalho (maioritariamente integração em CEI+) e pensão de velhice 

**correspondem a ações não iniciadas nas Atividades Socialmente Uteis (ASU). Neste âmbito formam iniciadas 7 ações. 
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N.º de Beneficiários Por Freguesia  

Freguesias 
N.º 

Famílias 
N.º de 

Beneficiários 

N.º de 
Habitantes 

residentes em 

cada 

freguesia 

% dos beneficiários 

relativamente aos 

habitantes de cada 
freguesia em 

junho 2016 

% dos beneficiários 

relativamente aos 

habitantes de cada 

freguesia em 

dezembro 2016 

Souselo 52 106 3202 2,9% 3,3% 

Espadanedo  24 47 1318 3,5% 3,6% 

Tarouquela  16 45 1242 4,5% 3,6% 

São Cristóvão  44 124 1930 6,1% 6,4% 

Total 136 322 7692 4,1% 4,2% 
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 6. CANTINA SOCIAL 
 

Integrado no Programa de Emergência Alimentar, a Rede Solidária de Cantinas Sociais pressupõe a 

confecção e disponibilização de refeições a famílias, fruto da situação económica actual, estejam a 

passar graves dificuldades alimentares. 

Este protocolo de colaboração foi assinado com o Centro Distrital da Segurança Social de Viseu e 

no âmbito geográfico da Instituição estão as Freguesias de Piães, Tarouquela, Espadanedo, 

Souselo, Moimenta, Travanca, Fornelos e Nespereira. 

Este projeto funciona com as parcerias da Associação de Solidariedade Social e Recreativa de 

Nespereira e com o Centro Social da Paróquia de Sº Martinho de Fornelos. 

As famílias apoiadas residem nas freguesias de Souselo, S. Piães, Nespereira, Moimenta e Travanca. 

Em Dezembro de 2015 estavam a ser fornecidas diariamente 48 refeições ao abrigo desta medida, 

apoiando 27 famílias.  

 

Instituição Nº famílias Nº beneficiários 

ASS Souselo 16 32 

ASSR Nespereira 9 13 

CSPS Fornelos 2 3 

 

Nº famílias Tipo agregado 

14 Unipessoal 

5 Nuclear com filhos 

4 Nuclear sem filhos 

2 Monoparental feminino 

2 Monoparental masculino 

0 Alargado 
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 Nº beneficiários Situação económica 

13 Sem rendimentos 

0 Beneficiários de outros apoios sociais 

12 Desempregado 

8 Estudante 

3 Trabalhador familiar não remunerado 

2 Ocupa-se tarefas do lar 

3 Reformado 

6 Outra situação 

1 Trabalhador por conta de outrém 
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 7. FEAC 
 

Fundo Europeu de Auxilio aos Carenciados (FEAC) é uma ação anualmente promovida pela Comissão 

Europeia e que adota um plano de atribuição de recursos aos Estados-Membros para o fornecimento e 

distribuição de géneros alimentícios provenientes das existências de intervenção a favor das pessoas 

mais necessitadas da União Europeia. 

 A Comissão Europeia através do Regulamento (CEE) n.º 3149/92, de 29 de Outubro, estabeleceu as 

normas de execução para o fornecimento de géneros alimentícios provenientes das existências de 

intervenção a favor das pessoas mais carenciadas da Comunidade. 

Podem ser beneficiários do FEAC, desde que em território nacional, todas as famílias/pessoas e 

Instituições/utentes cuja situação de dependência social e financeira for verificada e reconhecida, com 

base nos Critérios de Elegibilidade aprovados por Despacho de 06/02/96, do então Secretário de 

Estado da Inserção Social. 

 Famílias/pessoas carenciadas por: 

 Baixo rendimento do agregado familiar; 

 Desemprego prolongado; 

 Situações de prisão, morte, doença, separação e abandono; 

 Pensionistas do regime não contributivo; 

 Número de pessoas do agregado familiar; 

 Situações de catástrofe. 

 

Instituições/utentes carenciadas por: 

 Maior número de utentes carenciados cujas comparticipações são diminutas; 

 Elevado número de utentes com características específicas de acordo com as tabelas dietéticas 

(crianças, jovens e idosos); 

 Número de valências desenvolvidas; 

 Localização em meio degradado e/ou com menor abastecimento de produtos (o que os 

encarece). 

  

São estes os principais critérios genéricos que orientam uma distribuição equitativa dos produtos, 

ainda que com margem para os ajustes e adaptações que cada situação concreta o justifique. 

No ano de 2016 não houve execução do programa.  
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 III. ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS 
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ATIVIDADES SOCIO-CULTURAIS  

 

Atividades 

 

Data 

 

Local 

 

Responsável 

pela execução 

 

Utentes 

Centro de 

Dia / Lar 

 

Utentes 

SAD 

Comemoração do Dia de 

Reis 

06/01/2016 Lar ASS Souselo 

Pérola do Campo 

41  

Encontro de Janeiras  26/01/2016 Auditório 

Cinfães  

C.M. Cinfães 15  

Torneio de Boccia - ADACC 29/01/2016 ADACC C.M. Cinfães 08  

Desfile de Carnaval  05/02/2016 Cinfães  C.M. Cinfães  10  

Baile de Carnaval  08/02/2016 Castelo de Paiva  C.M. Castelo de 

Paiva  

14  

Comemoração do Dia dos 

Namorados - confecção de 

folhados de chocolate  

15/02/2016 Lar ASS Souselo 30  

Torneio de Boccia  08/03/2016 Castelo de Paiva C.M. Castelo de 

Paiva 

08  

Comemoração do Dia dos 

Namorados - confecção de 

caixinhas de cheiro 

08/03/2016 Lar ASS Souselo 30  

Sessão de Teatro  16/03/2016 Auditório 

Cinfães  

C.M. Cinfães 16  

Comemoração da Páscoa – 

Atividade da rede Social de 

Cinfães  

18/03/2016 Tendais  Lar Stª Cristina  08  

Comemoração do Dia Mundial 

da Floresta - plantação de 

árvores de fruta 

21/03/2016 Lar ASS Souselo 14  

Dia Mundial da Saúde -

Rastreio Farmácia Ferreira  

05/04/2016 Lar ASS Souselo 35  

Pique-nic Cais de Escamarão  07/04/2016 Cais de 

Escamarão  

ASS Souselo 39  

Comemoração dia mundial 19/04/2016 Lar ASS Souselo 34  
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 da voz – karaoke 

 

Comemoração do 25 de 

Abril- elaboração de placar 

 Lar ASS 30  

Caminhada da Primavera  28/04/2016 Castelo de Paiva Stª Casa da 

Misericórdia de 

Castelo de Paiva  

13  

Dia Mundial da Dança- visita 

ao Bar Douro Fenix  

29/04/2016 Cinfães  CLDS Cinfães  19  

Comemorações das 

Aparições: visionamento da 

missa de Fátima e rezar o 

terço com o grupo de 

voluntários 

13/05/2016 Lar ASS Souselo 33  

Comemoração do dia 

Internacional da Família - 

Lanche convívio com os 

familiares  

15/05/2016 Lar ASS Souselo 37  

Comemoração do dia 

Internacional da Família – 

Atividade da Rede Social  

16/05/2016 Oliveira do 

Douro  

C.S. Bem-Estar 

Oliveira do Douro  

08  

Visita ao Museu do Papel e da 

Moeda  

18/04/2016 Porto  ASS Souselo 20  

Aula de Zumba  25/04/2016 Auditório 

Cinfães  

C.M. Cinfães 08  

Participação na Feira Social - 

Castelo de Paiva 

27/05/2016 

28/05/2016 

Castelo de Paiva C.M. Castelo de 

Paiva  

08  

Sessão de cinema – “Gaiola 

Dourada” 

08/06/2016 Auditório 

Cinfães  

C.M. Cinfães 15  

Visita ao Mercado Saloio - E.B. 

2,3 

09/06/2016 Souselo E.B. 2,3 Souselo 12  

Sessão de cinema – “Leão da 

Estrela” 

15/06/2016 Auditório 

Cinfães  

C.M. Cinfães 11  

Participação no Desfile de 

Marcha de s. João - 

Misericórdia C. Paiva 

21/06/2016 Castelo de Paiva  Santa Casa da 

Misericórdia de 

Castelo de Paiva 

10  
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 Comemoração do S. João – 

Atividade da Rede Social  

22/06/2016 Ferreiros de 

Tendais 

ADACC 08  

Visita à exposição de S. João  27/06/2016 Nespereira  A.S.S.  

Nespereira  

15  

Participação na Feira de 

Artesanato  

15/07/2016 Cinfães  C.M. Cinfães  08  

Comemoração do Dia 

Mundial dos avós  

26/07/2016 Lar ASS Souselo 39  

Comemoração do dia da 

Amizade – Atividade da 

Rede Social  

27/07/2016 Fornelos Centro Social da 

Paróquia de S. 

Martinho de 

Fornelos 

08  

Comemoração do Dia 

Mundial dos avós - Almoço 

cais Escamarão 

31/07/2016 Souselo J.F.Souselo 12 5 

Participação na Feira dos 

Produtos Locais Souselo 

19/08/2016 Souselo J.F. Souselo 10  

Visita à praia e ao Senhor da 

Pedra  

26/08/2016 Vila Nova de 

Gaia  

ASS Souselo 17  

Dia Mundial do Coração: 

Caminhada e Jogos 

tradicionais 

 Escamarão ASS Souselo 10  

Comemoração dia 

Internacional do idoso  

30/09/2016 Lar ASS Souselo 37  

Comemoração do Dia 

Internacional do Idoso – 

Atividade da Rede Social  

04/10/2016 Nespereira  ASSR Nespereira 08  

Dia Mundial da Alimentação  17/10/2016 Lar ASS Souselo 31  

Comemoração do Dia 

Internacional do Idoso   

18/10/2016 Castelo de Paiva  Rede Social de 

Castelo de Paiva 

08   

Desfolhada 26/10/2016 Castelo de Paiva  Rede Social de 

Castelo de Paiva 

12  

Comemoração do Dia das 

Bruxas  

31/10/2016 Lar ASS Souselo 31  

Comemoração do S. Martinho  10/11/2016 Lar ASS Souselo 40  
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Avaliação final:  
 No que diz respeito às actividades planeadas foram cumpridas na quase totalidade.  

 Semanalmente, são realizadas actividades enquadradas em 5 atelies:  

o  Ateliê estimulação cognitiva: Bingo, abordagem à escrita; jogos didácticos, trabalhos manuais 

( pintura, costura) 

o Atividades religiosas: rezar o terço; 

o Atividades recreativas: comemoração dos aniversários; comemoração de datas festivas (ver em 

pormenor ponto III) 

o Atividades desportivas e de reabilitação: Caminhadas, treino e campeonato de Boccia 

o Ateliês de cuidado pessoal e imagem: Cuidados de manicura e cabeleireiro 

 Além dessas, participaram em actividades desportivas como a Zumba e os torneios de Boccia. A 

Instituição esteve representada nos torneios de Boccia concelhios (Cinfães e Castelo de Paiva); 

 A Instituição participou em várias actividades em rede no Município de Cinfães e no Município de 

Castelo de Paiva. 

 Os idosos de SAD continuam a não beneficiar das atividades como desejável, sendo que os clientes 

autónomos não mostraram disponibilidade para participar nas atividades sugeridas alegando na maioria 

das vezes falta de tempo para participar, devido às tarefas domésticas que tem que cumprir em suas 

casas; 

 Continuamos com uma lacuna no que diz respeito ao transporte dos idosos com mobilidade 

condicionada; 

 Continuaram a desenvolver-se 3 atividades fundamentais, com o apoio da C. M. de Cinfães: 

Comemoração do S. 

Martinho – Atividade da 

Rede Social  

11/11/2016 Cinfães Santa Casa da 

Misericórdia de 

Cinfães  

08  

Comemoração do dia da 

Pessoa Portadora de 

Deficiência   

05/12/2016 Espadanedo ASS Espadanedo  08  

Festa de Natal  10/12/2016 Lar  ASS Souselo 37  

Festa de Natal – Atividade da 

Rede Social  

15/12/2016 Lar ASS Souselo 43  

"Natal no Hospital" 22/12/2016 Castelo de Paiva  Santa Casa da 

Misericórdia de 

Castelo de Paiva 

08  
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 o MÚSICA (1h de 15/15 dias) 

o GINÁSTICA (1h semanalmente) 

O HIDROGINÁSTICA (2h semanais) 

 Foi dada continuidade ao projeto “Alimentos com Alma” – projeto de estimulação e terapia cognitiva 

para idosos com problemas mentais, através da dinamização de uma Oficina Agrícola (Estufa); 
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 IV. PARCERIAS E PROJETOS  
 

Instituições AÇÕES DESCRIÇÃO 

ASS. SOLIDARIEDADE SOCIAL 
DE ESPADANEDO 

NATAL 
Participação na construção de uma árvore de Natal 
gigante e num presépio, através da decoração de 

uma figura do presépio 

CÂMARA MUNICIPAL DE 
CINFÃES 

ALDEIA NATAL 
Participação com a construção e decoração de uma 

peça de Natal 

JUNTA DE FREGUESIA DE 
SOUSELO 

TRANSPORTES ESCOLARES 
Efetuar os transportes das crianças do 1º ciclo para a 

Escola. 

EB 2-3 SOUSELO TRANSPORTES ESCOLARES 
Efetuar transporte de alunos para desporto escolar 

entre outros 

URBE CURSO DE JARDINAGEM  
Aluguer de espaços fisicos para desenvolvimento 

teórico e prático de um curso de jardinagem 

ESCOLA SECUNDÁRIA DE 
CINFÃES 

CURSO PROFISSIONAL DE 
TÉCNICO AUXILIAR DE SAÚDE 

Acolhimento de 3 alunos para o desenvolvimento de 
estágio curricular do referido curso profissional 

CÂMARA MUNICIPAL DE 
CINFÃES 

JOVEM ATIVO 
Comparticipação da TSU dos estágios realizados por 

residentes no concelho 

CQEP FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
Colaboração  e parceria no âmbito da formação e 

qualificação professional de jovens e adultos 

 

 

 
Projetos 

 
Descrição Situação 

IMPLEMENTAÇÃO DA 
QUALIDADE DAS RESPOSTAS 

SOCIAIS 

Constituição de um grupo de trabalho, de parceria 
entre as IPSS do Concelho com a empresa Qual IN 

para a implementação do nível C no Serviço de Apoio 
Domiciliário 

Em desenvolvimento 
 

IMPLEMENTAÇÃO DO 
SISTEMA HACCP 

Desenvolvimento de diversas atividades com vista a 
cumprir os requisitos de segurança e higiene 

alimentar exigidos pela lei. 

Em desenvolvimento. Foi 
celebrado um contrato de 

prestação de Serviços com a 
empresa Qual IN para a 

implementação e 
acompanhamento do Sistema 

LAVANDARIA 
Foi implementado o projeto de Lavandaria para 

Sócios. 
Em desenvolvimento 

Atividades Socialmente Úteis 

Foram implementadas as Atividades Socialmente 
Úteis em parceria com a Segurança Social. Estas 

atividades são desenvolvidas por beneficiários do 
R.S.I e dão suporte/apoio aos transportes escolares e 

á manutenção dos espaços exteriores.  

Em desenvolvimento 
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CANDIDATURAS A PROJETOS/PROGRAMAS DE FINANCIAMENTO - 2016 
 

 

DENOMINAÇÃO ENTIDADE DESCRIÇÃO SITUAÇÃO 
Gabinete Apoio à 

vítima 
POISE- 

Portugal2020 
Candidatura a fundos comunitários para a constituição de um 
gabinete de apoio às vítimas de violência doméstica 

Indeferido 

 
Fundo de 

Socorro Social 
 

Segurança 
Social 

Pedido de apoio para o financiamento de uma viatura adaptada 
ao transporte de clientes com mobilidade reduzida. 

Aprovado 

Mais Para Todos LIDL   
Formação 

Modular para 
empregados e 

desempregados 

POISE- 
Portugal2020 

Foi apresentada um projecto para a execução de 7 UFCDs 

Em análise 

Formação 
modular para 

desempregados 
de longa duração 

POISE- 
Portugal2020 

Foi apresentado um projecto para a execução de 4UFCDs 

Em análise 
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 V. COLABORADORES 
 

1. Incentivos à contratação 
 

Processo Projecto Nome Valor Aprovado Inicio Fim  

094/CEI+/15 CEI+  Maria Alice da da Silva Remuge 4.527,60 € 01-01-2016 31-12-2016 

0035/RT/15 RT Arlindo Mendes Gonçalves Fontes 3.006,24 € 01-06-2016 30-11-2016 

098/CEI+/15 CEI + Paulina Cristina S. Ferreira 4.527,60 € 04-05-2016 03-05-2017 

039/CEI+/16 CEI + Alzira Soares Gonçalves 4.527,60 € 01-07-2016 30-06-2017 

0501/EE/16 Estágio Emprego Tânia Sofia Monteiro 4.547,07 € 01-09-2016 31-05-2017 
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 2.  FORMAÇÃO PROFISSIONAL - COLABORADORES 

 

Acção Nº horas Nº colaboradores Volume de 
formação 

RVCC (9ºano) 400 5 1637 

Demências Desafiar a 
Realidade Em 
Contexto 
Institucional "Entre o 
Rio e a Serra" 

8 5 40 

Formação Inicial TSR 
- Utentes IPSS e TSR - 
Tesouraria 

7 3 21 

Ações inspetivas ISS 6 1 6 

SNC - Aspetos 
pertinentes & IVA na 
restauração 

8 1 8 

Gestão de Lares 32 1 32 

A Animação 
Socíocultural na 
Terceíra Idade 

7 2 14 
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 VI. RESULTADOS DO EXERCÍCIO 
 

 

Avaliação final:  

 A taxa de execução das atividades é de 82%; 

 Apenas três atividades não foram desenvolvidas; 

 Existem duas atividades não foram desenvolvidas mas a sua não conclusão está justificada com 

situações que não estavam previstas inicialmente (não abriu concurso para candidaturas) 

 Um objetivo ainda se encontra em desenvolvimento, pois ainda não foi dado como concluído; 

 Em termos finais, a taxa de execução dos objetivos é de 83%. 

Domínio de 
Intervenção 

Objectivo 
Estratégico 

Objectivos 
Operacionais 

Actividades Nível de Execução 

Perspetiva 
Financeira 

1-Promover a 
reestruturaçã
o económico-
financeira da 
Instituição, 
numa lógica 

de 
sustentabilida

de dos 
projetos de 
cariz social. 

 
 
 
 

1.1- Cumprir o 
plano de 

pagamentos e 
reembolsos 

previsto no FRSS 

1.1.1- Negociação da 
situação bancária 

Executado. Permitiu uma poupança 
ao nível dos juros de 42.9% ou seja, 

13331.51€.  

1.1.2- Manter uma 
linha de conversação 

com o Fundo 

Executado. Procedemos a vários 
pedidos de alteração de 

calendarização que foi deferido 
favoravelmente  

1.2- Promoção e 
divulgação junto 
dos fornecedores 

de estratégias 
económicas de 

mútuo interesse 

1.2.1-Apresentar 
estratégias de 

pagamento/donativos 
ao abrigo da lei do 

Mecenato 

Não executado  

1.3- Dar 
continuidade ao 

reforço da "Conta-
Poupança" já 

criada. 

1.3.1 – Dar 
continuidade ao 

"arredonda" junto dos 
sócios, utentes e 

familiares 

Em execução. A poupança em 31-12-
2016 estava com 13574.37€ 

1.3.2- Continuar a 
efetuar uma 

transferência mensal 
por utente da 

Instituição, 
aumentando de 1 para 

2 € 

1.3.3 - Depositar nessa 
conta específica: 

donativos e pequenas 
receitas 

extraordinárias 
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1.3.4 – Promover a 

angariação de novos 
sócios e também de 

sócios honorários 

Em desenvolvimento. Está a ser 
elaborado um programa de 
benefícios para os sócios. 

2- Promover a 
diversificação 

de receitas 

2.1-Participar em 
programas 

comunitários e a 
co-financiamentos 

para apoiar a 
sustentabilidade e 
desenvolvimento 

2.1.1- Efetuar 
candidaturas para 
projetos de novas 

iniciativas: viaturas 
adaptadas para o 

transporte de utentes 
com mobilidade 
reduzida e uma 

adaptada para o S.A.D; 
Reabilitação 

Urbanística para 
turismo rural; Painéis 

fotovoltaicos; software 
de gestão; material de 

fisioterapia e 
reabilitação; 

equipamento didático 
para a creche 

Candidatura para apoio ao FSS. Foi 
concedido um donativo de cerca de 

20 000€ para aquisição de uma 
viatura adaptada. 

2.2- Elaborar um 
projeto de 

investimento para 
potenciar a casa e a 

quinta de 
Tarouquela 

2.2.1-Contactar um 
engenheiro/arquitecto 
para a elaboração de 

um projecto 

A quinta foi vendida. 
2.2.2-

Organizar/preparar um 
projeto de 

investimento para 
apresentar em sede de 

candidatura 

2.3- Dinamizar a 
Instituição 

enquanto Entidade 
Formadora 
Certificada 

2.3.1- Efetuar 
candidaturas para a 

administração de 
formação certificada 

Foi efetuada candidatura ao POISE, 
no âmbito do Portugal 2020 para 7 

acções no âmbito da UFCD para 
empregados e desempregados de 

longa duração. Estamos a aguardar o 
resultado 2.3.2- Promover cursos 

de formação 
profissional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1- Recorrer a 
medidas do I.E.F.P. 
para contratação 

de pessoal 

3.1.1- Efetuar 
candidaturas a estágios 

e CEI e CEI+; 

Foram efetuadas e aprovadas 5 
candidaturas ao IEFP. Ver em 

pormenor o ponto VI.1 

3.1.2- Recorrer à 
medida "Trabalho 
socialmente útil"; 

Tivemos 3 senhoras integradas na 
medida, que davam apoio nos 

transportes das crianças.  

3.2- Produção 
própria de legumes 

que garanta 20% 

3.2.1- Garantir os ciclos 
de plantação dos vários 

produtos Hortícolas; 

A estufa produziu 3017.77Kg de 
Legumes frescos, o que significou 

uma poupança de 2800€. 
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3- Racionalizar 
e Rentabilizar 
os custos de 

funcionament
o 

das necessidades 
da Instituição. 

3.2.2- Elaborar a 
ementa de acordo com 
os produtos da época 

disponíveis. 

Em termos globais a estufa produziu 
16% dos legumes frescos das 
necessidades de consumo da 

Instituição. 

3.3- Contactos com 
empresas para 
beneficiar de 

excedentes de 
stock 

3.3.1- Efetuar os 
contatos para  
protocolos de 
colaboração 

Foram efetuados contactos, e tendo 
em conta os pedidos que as 

empresas recebem ficamos em lista 
de espera. 

3.4- Controlo de 
défice por atividade 

3.4.1- Relatórios 
mensais de execução 

por resposta 

Executado. São elaborados 
mensalmente vários documentos 

para apoio à gestão.  

3.4.2 - Orçamentos 
mensais por resposta 

3.4.3- Tolerância zero 
nas despesas extra 

orçamento 

3.5-Software de 
gestão de IPSS´S  

3.5.1- Implementação 
do Software de gestão 

na Instituição 

Foram adquiridos 2 módulos: gestão 
de tesouraria e Utentes à empresa 

TRS 

 
 
 
 

3.5.2-
Organizar/preparar um 

projeto para 
apresentar em sede de 

candidatura para 
aquisição de novos 

módulos do Software 
de gestão  

 
 
 

 
 

Não abriram candidaturas para o 
efeito. 

 
 
 
 

Processos 
Internos 

4-Desenvolver 
processos de 
boas práticas 
na área da 3ª 

idade de 
acordo com as 
necessidades 
e expectativas 

dos clientes 

4.1-Garantir a 
implementação de 

4 processos, no 
âmbito da 

certificação do 
nível C em termos 
de cumprimento 
dos critérios de 

qualidade da 
Segurança Social 

4.1.1- Elaborar 35% 
dos procedimentos de 
acordo com a norma 

Foi redefinida a matriz de processos. 
Em relação aos processos, os 

mesmos estão em processo final de 
elaboração. 

Foram aprofundados os 
procedimentos e instruções de 
trabalho relacionados com os 

processos de suporte: Compras e 
gestão de stocks; Gestão de Recursos 

Humanos e Gestão de Infra-
estruturas. 

4.1.2- Implementar 
cada procedimento de 

forma individual 

4.1.3- Monitorizar a 
implementação de 
cada procedimento 

individualmente 
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 Relacionados com os processos de 
suporte, foi trabalho o processo 

Utentes e actividades instrumentais  
 

4.2-Implementar 
uma filosofia de 

melhoria continua 

4.2.1- Reuniões 
mensais, por resposta 

social, para 
acompanhamento da 

implementação 

Executado. Foi desenvolvido uma 
nova política de gestão, com base na 
criação de responsáveis por sectores 

Perspetiva 
dos Clientes 

5- Garantir a 
satisfação dos 

clientes 

5.1- Promover 3 
atividades de 

acompanhamento 
individual dos 

idosos 

5.1.1- Uma visita 
domiciliária bimensal 

Foram realizadas visitas domiciliárias 
mediante necessidade, mas sem a 

periodicidade pensada. 

5.1.2- Contactos 
Semestrais 

(presencial/telefónica) 
aos familiares dos 

clientes 

Contactos efetuados  

5.1.3- 
Acompanhamento 

psicológico aos clientes 

Foi realizado sessões de 
acompanhamento em situação de 

crise a 7 idosos de ERPI e 1 de Centro 
de dia. Posteriormente será para ser 

realizado com carácter regular  

5.2 Realizar um 
programa de 

animação, que 
contemple 5 ateliês 

de trabalho 
específico de 

acordo com as 
capacidades/neces
sidades de cada um 

5.2.1- Ateliê de 
estimulação cognitiva 

Executado semanalmente: Bingo, 
abordagem à escrita; jogos 
didácticos, trabalhos manuais 
( pintura, costura) 

5.2.2- Atividades de 
carácter religioso: rezar 
o terço, acompanhar à 

eucaristia 

Executado semanalmente: rezar o 
terço 

5.2.3 - Atividades de 
caracter recreativo: 

festas, passeios, 
convívios e 
aniversários 

Executado semanalmente: 
comemoração dos aniversários; 
comemoração de datas festivas (ver 
em pormenor ponto III) 

5.2.4 - Atividades 
desportivas e de 

reabilitação 

Executado semanalmente: 
Caminhadas, treino e campeonato de 
Boccia 

5.2.5 - Ateliês de 
cuidado pessoal e 

Imagem 

Executado semanalmente: 
Cuidados de manicura e cabeleireiro  

5.3- Garantir que 
80% dos clientes 
participem em 

todas as 
actividades que são 

direcionadas de 
acordo com o seu 

PDI 

5.3.1- Realizar uma 
avaliação 

multidisciplinar e 
revisão de PDI 

Foi executado trimestralmente a 
revisão multidisciplinar dos PI. 
Além disso, foram realizadas 

reuniões semanais, 
multidisciplinares, trabalhando os 
casos mais complexos. Avaliando e 

propondo alternativas.  

5.3.2- Elaborar um 
plano de atividades, 
agrupando os idosos 

de acordo com as suas 
especificidades 



 

28 
 

 5.3.3 - Fazer avaliações 
diárias e análises aos 

desvios, apresentando 
alterações a efetuar na 

atividade 
imediatamente a 

seguir 

Aprendizage
m e 

Inovação 

6 - Optimizar 
recursos e 

respostas para 
proporcionar 
serviços de 
qualidade à 
população 

6.1- Melhoria da 
qualidade dos 

serviços prestados 

6.1.1- Aplicar 
anualmente o 

inquérito de avaliação 
da satisfação a todos 

os clientes 

Não executado.  
Tínhamos contrato o apoio de um 

consultor para esse serviço. No 
entanto, como não foi possível 

conclui-lo, essa medida irá transitar 
para o próximo ano.  

6.1.2- Implementação 
de duas sugestões de 

melhoria, por resposta 

6.2- Dinamizar o 
projeto "Alimentos 

com Alma" 

6.2.1- Elaborar o plano 
de atividades individual 

Executado. Os idosos, 
principalmente os que tem 

problemas mentais, mas com 
capacidade de locomoção, gostam 

muito do espaço da estufa. 

6.2.2- Efetuar o 
acompanhamento dos 

idosos até á Estufa 

6.2.3- Dinamizar a 
atividade/ produtos 

6.3- Promover a 
utilização de um 

Técnico de 
estimulação 

cognitiva 
direcionada para 

utentes 
dependentes e 
portadores de 

deficiência. 

6.3.1- Efetuar uma 
análise dos currículos 

apresentados 

Não executado. 
 
 

6.3.2- Apresentar 
candidatura/ 

oferta de contratação 

6.4- Divulgar a ação 
da Instituição e 

simultaneamente 
promover a 

inscrição de novos 
clientes 

6.4.1- Participação em 
iniciativas regionais de 
promoção dos serviços 

Executado : 
Participamos na feira social de 
Castelo de Paiva, na Expomontemuro 
e na Feira dos produtos locais de 
Souselo; 
Inscrevemo-nos na plataforma 
online: LaresOnline para divulgação 
dos serviços e captação de clientes 

6.5 - Plano de 
Marketing para a 

Creche 

6.5.1 - Dar 
continuidade á 

divulgação dos serviços 
em vários formatos; 

Executado. Além da divulgação das 
actividades nas redes sociais e nas 

feiras, iniciou-se outro novo serviço: 
OTL para as pausas letivas.  

6.5.2- Promover 
novamente o contacto 

com as famílias com 
crianças em idade de 

frequentar; 
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6.5.3 - Dinamizar a 
"Semana Aberta"; 

6.5.4 - Criar novos 
produtos para serem 

comercializados; 

6.6 - Promover 
dinâmicas de 
formação e 

desenvolvimento 
para a comunidade 

6.6.1- Workshops/ 
 Seminários 

Não executado  

7-Optimizar o 
Sistema de 
Gestão de 

Pessoas 

7.1- Alinhar o perfil 
dos colaboradores 
com a Missão e a 

Visão da Instituição 

7.1.1 - Reuniões 
mensais por resposta 

social 

Executado. Foi desenvolvido uma 
nova política de gestão, com base na 
criação de responsáveis por sectores 

7.2 - Desenvolver 
um sistema de 
avaliação de 
desempenho 

7.2.1- Desenvolver o 
sistema; aplicar os 

instrumentos; avaliar 
os resultados 

Executado. Foi contratada a empresa 
BeeConsulting para o apoio no 

desenvolvimento de um sistema de 
avaliação do desempenho. 

7.3-Diligenciar para 
a realização de 
programa de 

formação, com um 
mínimo de 35 

horas/ colaborador. 

7.3.1-Aplicar o 
diagnóstico de 
necessidades 

formativas; elaborar o 
plano de formação; 
contactar entidades 

formadoras ou 
programar formação 

interna 

Executado  
 Apresentamos um volume de 
formação de 1758h e fizemos 
candidatura ao cheque formação. 
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Demonstrações 

Financeiras do Ano de 

2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


