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A PALAVRA AO PROVEDOR 

 

Estamos a completar mais um mandato desta provedoria, mas, como toda esta Mesa 

Administrativa se candidatou a novo quadriénio, penso que não será a altura ideal para 

se fazer um balanço. Em março, aquando da apresentação de contas do exercício de 

2020, poderá ser oportuno fazê-lo, juntamente com uma descrição dos projetos 

concluídos com êxito, das realizações não previstas e das ambições não concretizadas. 

Neste momento pretendo falar-vos do modo como temos vindo a lutar contra uma 

pandemia que veio modificar por completo o nosso modo de viver e nos relacionarmos. 

Se no início do ano 2020 nos viessem dizer que tudo isto poderia acontecer, ninguém 

se acreditava. 

A nossa Misericórdia tem sido muito rigorosa na aplicação das regras que superiormente 

nos são impostas, e é por isso, presumo, que o escrupuloso cumprimento tem ajudado 

a que quase não tenha havido casos positivos, e, os poucos que apareceram não tiveram 

consequências trágicas. Houve sempre uma atuação célere, o que permitiu conseguir-

se evitar o contágio entre os nossos residentes. 

Por vezes esta nossa atuação não é muito bem compreendida, e também sabemos que 

as regras dimanadas da Direção Geral da Saúde acarretam sacrifícios aos nossos 

utentes seniores. Estar encerrado no lar, meses e meses a fio, é uma situação que 

ninguém enfrenta de ânimo leve e sem constrangimentos. 

Segundo as notícias que vamos ouvindo parece que lá para a Primavera a vida, dentro 

da nossa Instituição, poderá começar a desenrolar-se mais dentro dos parâmetros que 

anteriormente eram normais. Esperemos que sim, porque o cansaço começa a tomar 

conta de muitas cabeças e isso, dentro da Misericórdia, não pode acontecer. 

A Mesa Administrativa tem plena consciência desta realidade e juntamente com a 

Direção de Serviços acompanha a evolução e incentiva as nossas colaboradoras para o 

cumprimento permanente das recomendações das autoridades da Saúde. Felizmente 

assim tem acontecido e por isso já tivemos a oportunidade de louvar a dedicação das 

pessoas que connosco trabalham. 

A Administração da Santa Casa está-lhes muito grata por reconhecer que elas, com o 

seu dedicado trabalho, estão a honrar a nossa Instituição. 

Passando ao capítulo do futuro, que é mais propriamente a questão que hoje nos faz 

reunir, devo dizer-lhes que não me sinto amedrontado. Direi mesmo que olho para os 

próximos tempos com expectativa de podermos concretizar grandes realizações para a 

Misericórdia. 
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Nem poderia ser de outra forma. 

Vamos celebrar um século de vida e temos uma história ímpar, carregada de sucessos, 

que, no seu início, seriam quase inimagináveis. 

Quem tem este passado só pode ser otimista e continuar a acreditar que o futuro desta 

Instituição vai ser cada vez mais brilhante.  

Pretendemos celebrar o centenário dentro das melhores condições que a pandemia nos 

permitir. A Mesa Administrativa escolheu já o princípio de uma comissão que tem como 

primeiro elemento o “Irmão” Alberto Pacheco. A este, já se juntaram mais 

personalidades, escolhidas entre as mais conhecedoras da história da nossa 

Misericórdia. 

Atrás afirmei que o futuro da Misericórdia só pode ser brilhante. E assim tem de ser, 

porque há muita gente a sofrer e necessitada da nossa ajuda. 

Temos que abnegadamente continuar a trabalhar, unidos como até aqui, cada um a 

contribuir com o seu saber e capacidades para conseguirmos executar o ambicioso 

Plano de Atividades que os nossos técnicos hoje vos vão apresentar. 

Muitos dos investimentos que em anos passados aqui trouxemos, e que por falta de 

condições financeiras não foi possível concretizar, estou certo, verão a luz do dia no ano 

de 2021. Entre eles estarão a cozinha centralizada, as obras de beneficiação e 

melhoramento do Lar de Idosos de S. Manuel e do Abrigo Infantil das Laranjeiras, o posto 

de transformação de eletricidade e as medidas de eficiência energética. 

Mas não nos quedaremos por aí. Contámos conseguir realizar importantes 

investimentos, também no concelho de Oliveira de Azeméis, onde já contámos com 

polos nas freguesias de Fajões e Nogueira do Cravo. As candidaturas ao (Pares) 

Programa Alargamento das Redes de Estabelecimentos Sociais, estão em fase de 

conclusão e, se obtiverem parecer positivo, como esperamos, e o apoio da Câmara 

Municipal de Oliveira de Azeméis, o Lar Dra. Leonilda Matos verá a sua capacidade 

aumentada para 60 camas e o Lar Residencial do Pisão contará com mais seis camas. 

Todos estes investimentos têm uma dupla vertente. Por um lado, e como razão mais 

importante, vão permitir assistir a mais pessoas que se encontram em situações de 

carência. Visto por outra vertente, trata-se de investimentos que irão influenciar muito 

positivamente o equilíbrio económico da Misericórdia     

Sei que no seu conjunto temos um programa muito ambicioso para o próximo ano, mas 

também estou certo de que ele é realizável.  

Contamos com todos. 

Com os responsáveis autárquicos que sempre nos apoiaram. 
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Com as entidades financeiras imprescindíveis no financiamento. 

Com os nossos colaboradores que têm a trabalhosa missão de fazer os projetos 

avançarem. 

E finalmente com os “Irmãos”, pela confiança que em nós têm vindo a depositar e que é 

um incentivo para tentarmos fazer cada vez mais e melhor. 

Muito obrigado. 

José António de Araújo Pais Vieira 
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PLANO DE ATIVIDADES SOCIAIS DE 2021  
 

 

O ano de 2021 é o ano da centúria, a Santa Casa da Misericórdia de São João da Madeira 

completa 100 aniversários sobre a fundação e legitima o epíteto de “secular”, juntando 

a pátina do tempo aos valores da confiança e da credibilidade da diversidade e a 

qualidade do seu desempenho social. A data será solenemente assinalada com um 

programa de eventos a estabelecer em devido tempo, certamente dependente dos 

constrangimentos do contexto pandémico, mas com o zénite a ocorrer em 20 de outubro 

e 7 de dezembro de 2021, respetivamente o dia da homenagem ao Fundador e aos 

Beneméritos desta Irmandade de Misericórdia e o dia em que se completam 100 anos 

da publicação do seu primeiro Compromisso (estatutos). 

 

O ano de 2021 também enceta um novo mandato dos Órgãos Sociais, esperando-se a 

continuidade dos pilares estratégicos desenvolvidos nos últimos exercícios, entre eles o 

incremento de expressão geográfica da atividade social, sublinhando a natureza regional 

desta instituição sanjoanense. A centralidade comunitária da operação social (focada 

nos utentes e beneficiários e orientada para responder de forma qualitativamente 

superior aos novos e antigos problemas sociais da comunidade) e a sustentabilidade 

económico-financeira são os outros dois pilares no encalço dos quais se porfiará pelo 

quadriénio do mandato social. 

 

O ano de 2021 será ainda aquele em que se espera a materialidade de um conjunto de 

iniciativas de há muito ponderadas pela Mesa Administrativa, visando a qualificação da 

operação social e a geração de ganhos de eficiência na gestão de recursos, de que são 

exemplo os investimentos já iniciados na centralização de cozinhas e de instalação de 

sistema de segurança no edificado “Lar de Idosos São Manuel / Unidade de Cuidados 

Continuados”. Desses investimentos o orçamento dá a devida expressão e reporte. 
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Finalmente, o ano de 2021 deverá manter a intervenção nas áreas em que a instituição 

opera presentemente, a saber: 

• Ação Social: 

o Terceira idade, 

o Infância e Juventude, 

o Família e Comunidade, 

o Deficiência, 

• Educação: 

o Ensino pré-escolar, 

• Saúde: 

o Cuidados Continuados de Longa Duração e Manutenção 

Através das respostas sociais e frequência efetiva que se estima: 

o Terceira idade: 

▪ Lar de Idosos São Manuel (90) 

▪ Lar de Idosos Dra. Leonilda Matos (40) 

▪ Casa de Repouso Manuel Pais Vieira Júnior (60) 

▪ Centro de Dia de São João da Madeira (15) 

▪ Centro de Dia de Fajões (20) 

▪ Centro de Dia de Nogueira do Cravo (20) 

▪ Serviço de Apoio Domiciliário de Fajões (35) 

▪ Serviço de Apoio Domiciliário de Nogueira do Cravo (18) 

o Infância e Juventude: 

▪ Creche do Abrigo Infantil das Laranjeiras (60) 

▪ Creche do Centro Infantil (80) 

▪ Creche Alberto Pacheco (80) 

▪ Creche de Fajões (23) 

▪ Centro de Acolhimento Temporário Oliveira Júnior (30) 

▪ ATL – ABC (sede) (10) 

▪ ATL EB2 (30) 

▪ ATL EB1 Casaldelo (30) 

▪ ATL EB1 Conde Dias Garcia (35) 

▪ ATL EB1 Espadanal (50) 

▪ ATL EB1 Fontaínhas (50) 

▪ Atividades de Enriquecimento Curricular (250) 
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o Família e Comunidade: 

▪ Equipa de Intervenção Direta 

▪ Centro de Atendimento e Acompanhamento Social HIV+ 

▪ Centro Comunitário Porta Aberta 

▪ Centro Comunitário de Nogueira do Cravo 

▪ Cantina Social 

o Deficiência: 

▪ Lar Residencial do Pisão (24) 

▪ Centro de Atividades Ocupacionais (30) 

o Educação: 

▪ Ensino pré-escolar do Abrigo Infantil das Laranjeiras (60) 

▪ Ensino pré-escolar do Centro Infantil (100) 

▪ Ensino pré-escolar de Fajões (20) 

o Saúde: 

▪ Unidade Cuidados Continuados de Longa Duração e Manutenção 

Sidónio de Pinho Álvares Pardal (31) 

Esta atividade social deverá decorrer enquadrada por diversos acordos e protocolos, de 

que se respigam os mais relevantes: 

• Filiação na União das Misericórdias Portuguesas e Grupo Misericórdias Saúde. 

• Acordo de Empresa da Santa Casa da Misericórdia de Abrantes e Outras 

(Boletim de Trabalho e Emprego n.º 47/2001, de 22 de dezembro) e Acordo 

Coletivo de Trabalho da Santa Casa da Misericórdia de Abrantes e Outras 

(Boletim de Trabalho e Emprego n.º 38/2016, de 15 de outubro). 

• Contrato Misto Atípico de Gestão e Comodato com o Instituto de Segurança 

Social I.P., sobre o Centro Infantil de S. João da Madeira. 

• Acordos de Cooperação com Centro Distrital de Aveiro do Instituto de Segurança 

Social IP, sobre dois estabelecimentos residenciais de pessoas idosas, dois 

centros de dia, um serviço de apoio domiciliário (SAD), um centro de acolhimento 

temporário (CAT), quatro creches e três estabelecimentos de ensino pré-escolar, 

um centro de atividades de tempos livres clássico e cinco centros de atividades 

de tempos livres de pausas escolares com prolongamento de horário, uma 

equipa de intervenção direta, um centro de atendimento e acompanhamento 

psicossocial de portadores de HIV+ e famílias, um centro comunitário, um lar 

residencial e um centro de atividades ocupacionais. 
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• Acordos de Cooperação com o Centro Distrital de Aveiro do Instituto de 

Segurança Social IP e a Direção Regional de Educação do Norte sobre três 

estabelecimentos de ensino pré-escolar nos equipamentos sociais Abrigo Infantil 

das Laranjeiras, Centro Infantil e Fajões. 

• Acordo de Cooperação com o Centro Distrital de Aveiro do Instituto de 

Segurança Social I.P. e a Administração Regional de Saúde do Norte, sobre uma 

Unidade de Cuidados Continuados (UCC) de Longa Duração e Manutenção 

Sidónio de Pinho Álvares Pardal. 

• Contrato com SICAD para execução de projeto de integração socioprofissional 

de consumidores de substâncias em processo de recuperação, de S. João da 

Madeira e Oliveira de Azeméis – Trapézio com Rede II. 

• Acordo de Colaboração para prestação de serviços de uma Cantina Social, no 

âmbito do Programa de Emergência Alimentar. 

• Contrato de prestação de serviços com a Câmara Municipal de S. João da 

Madeira sobre Atividades de Enriquecimento Curricular em cinco EB1 do 

concelho. 

• Protocolo de Colaboração no Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais 

Carenciadas para distribuição de alimentos secos a 100 pessoas. 

• Contrato de Comodato e Gestão de Apartamento com Habitar E.M. 

 

Prevê-se ainda a manutenção da representação nas diversas comissões e conselhos 

diversos onde a instituição está presentemente, a saber: 

• Comissão Concelhia de Saúde de S. João da Madeira 

• Conselho Municipal de Educação de S. João da Madeira 

• Núcleo Executivo e Plenário da Rede Social de S. João da Madeira 

• Comissão Local de Ação Social da Rede Social de S. João da Madeira e Oliveira 

de Azeméis 

• Comissão Local de Acompanhamento do Rendimento Social de Inserção  

• Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo de S. João da Madeira e 

Oliveira de Azeméis 

• Centro Municipal de Operações de Emergência de Proteção Civil de S. João da 

Madeira e Oliveira de Azeméis 

No ponto seguinte, descreve-se a atividade planeada pelas próprias respostas sociais: 
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CASA DE REPOUSO MANUEL PAIS VIEIRA JÚNIOR 

 

O ano 2020 fica marcado pela pandemia pelo novo coronavírus – COVID 19, com as 

inúmeras adaptações institucionais que foram implementadas no sentido da proteção da 

população, particularmente do mais fragilizados, como são os residentes dos 

Equipamentos Residenciais para Pessoas Idosas.  

O início da pandemia em Portugal foi relativamente tardio por comparação com outros 

países geográfica e culturalmente próximos, nomeadamente, Espanha, França e Itália, 

com a declaração do Estado de Emergência no dia 19 de março, decretando o fecho 

das respostas sociais residenciais para idosos a visitas e limitando ao estrito necessário 

a entrada de pessoas nas estruturas. Apesar de termos tido um verão com um 

abaixamento significativo do número de casos de infeção, o que nos permitiu abrir a 

casa a visitas em regime muito restrito e em função das diretrizes da Direção Geral de 

Saúde, o final do ano, com a aproximação do inverno, é revelador de uma situação 

deveras preocupante, com implicações obvias para o ano que se avizinha.  

Desta forma, o plano de atividades para 2021 irá refletir toda a situação referida, por um 

lado, porque muito do que foi planeado não pôde ser cumprido; e por outro, porque o 

confinamento a que os idosos foram e ainda estão sujeitos implicam alterações nas 

dinâmicas institucionais. 

 

NATUREZA E LOCALIZAÇÃO 

A Casa de Repouso “Manuel Pais Vieira Júnior” é uma estrutura residencial para idosos 

que celebrará 30 anos de funcionamento no ano 2021. Não tendo acordo de cooperação 

com a Segurança Social, a população residente, proveniente de todo o país, e solventes 

economicamente, embora socialmente vulnerável e/ou fisicamente incapaz ao próprio 

cuidado. Os residentes adquirem o usufruto de uma fração residencial, através da 

outorga de contratos de ocupação vitalícia, ocupada em regime de residência 

permanente ou periódica, e beneficiando da prestação de serviços assistenciais e 

pessoais. Dispõe de 55 frações residenciais – 32 suites e 23 quartos – assim como de 

diversos espaços comuns dedicados à alimentação, lazer e recreio. 

Tendo capacidade máxima para 83 utentes, estes distribuem-se da seguinte forma (à 

data da redação deste plano): 

• Utentes residentes: 54 utentes 

• Utentes em regime de estadia: 5 utentes 

• Utentes não residentes: 7 utentes 
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PROPOSTA DE ATIVIDADES 

Conforme referenciado no Relatório de Atividades, 2020 registou uma revisão do modelo 

de negócio, decorrente, principalmente da alteração do perfil de pessoas que nos 

procuram. Mais dependentes ou fragilizadas, as pessoas que ingressam exigem outro 

tipo de intervenção e obriga-nos a qualificar a prestação de serviços no sentido de nos 

mantermos atualizados e capazes de fazer face à concorrência de outras estruturas 

privadas que vão surgindo em geografias muito próximas.  

A reflexão realizada pressupõe uma estrutura física que se adeque cada vez melhor às 

necessidades dos residentes; oferta de serviços diferenciados e qualificação dos nossos 

recursos humanos. Assim sendo, propomos atividades ditas regulares que garantam o 

bom funcionamento da Casa de Repouso; atividades que queremos diferenciadoras e 

alguns investimentos. 

 

• Atividades Regulares: 

o Entrevista e Visita Guiada às Instalações; 

o Acolhimento do Utente; 

o Consultas Médicas e de Enfermagem; 

o Serviços de Cuidados Pessoais e Hoteleiros; 

o Qualidade Ambiental do Espaço Físico: Higiene e Segurança; 

o Atividades de Suporte à Gestão; 

o Atividades de Animação Social; 

o Voluntariado; 

o Ações de Formação aos Funcionários; 

o Avaliação de desempenho. 

 

• Atividades de acompanhamento social do utente. 

A idade avançada dos nossos residentes, o isolamento social a que muitos estão votados 

são indicadores da necessidade de haver um acompanhamento destes em algumas 

atividades sociais que mitiguem o isolamento, estimulem as capacidades cognitivas e 

retardem a demência. Conversar e passear tornam-se essenciais para o bem-estar 

físico e mental dos nossos residentes. Na mesma linha, pensamos organizar, com os 

utentes que precisem e queiram, ir às compras com eles (atividades de apoio pessoal), 

promovendo a autonomia e a acuidade mental. Para tal, contamos com um reforço no 

quadro de pessoal para o sector da animação.  
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O contacto com os familiares e amigos é imprescindível. Porém, dadas as circunstâncias 

causadas pela pandemia, o isolamento veio limitar o convívio físico e acentuar muitas 

situações de solidão. Como tal, é extremamente importante apoiar emocionalmente o 

idoso através de chamadas telefónicas ou outros meios de comunicação que estejam 

disponíveis, nomeadamente através de videochamadas. 

 

• Atividades de Saúde e bem-estar. 

Com a idade, as funções psicomotoras são afetadas; perde-se a capacidade de detetar 

informação espacial que auxilia no equilíbrio. Manter a capacidade de desempenhar 

atividades diversas no dia-a-dia pode contribuir para a saúde mental e física. A 

fisioterapia apresenta um grande contributo para o envelhecimento saudável, 

facilitando este processo, tendo como objetivo a manutenção e/ou restauração da 

função e capacitando a atividade e independência do idoso. Sendo um serviço com 

procura crescente, propomos a criação de um espaço dedicado a este fim, com algum 

material considerado essencial, por forma a potenciar o trabalho da fisioterapeuta. 

Pretende-se ainda aproveitar os espaços exteriores que a Casa possui para algum 

trabalho ao ar livre, como são exemplo, exercícios de mobilidade, fortalecimento 

muscular, treino de equilíbrio e marcha, correção postural, entre outros. Importa referir, 

nestas atividades exteriores, os benefícios do sol que para além de ter um grande 

contributo positivo a nível psicológico, tem também um papel determinante na produção 

da vitamina D que é essencial para o ser humano. 

Para complementar a fisioterapia e no sentido de prevenir o entorpecimento das 

articulações daqueles mais dependentes e fomentar o bem-estar físico dos residentes, 

pensamos em implementar um projeto desenhado por uma das ajudantes familiares 

desta Casa que propõe fazer massagem de reabilitação e relaxamento. O 

acompanhamento ao nível motor no dia-a-dia do idoso reduz o stress, a depressão, a 

ansiedade e alivia a dor. As massagens terão, desta forma, um efeito terapêutico 

importante, incrementando o bem-estar físico e emocional.   

Ainda no domínio da saúde e bem-estar, pensamos reforçar a estimulação cognitiva, 

abrindo o leque das atividades propostas e o grupo de pessoas abrangidas. Uma vez 

mais, queremos aproveitar o espaço exterior como palco para o nosso trabalho, sempre 

que o tempo o permitir.  

Com estas atividades fechamos o círculo do bem-estar mental e físico dos nossos 

residentes. 
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LAR DE IDOSOS SÃO MANUEL 

 

Caracterização da Resposta 

O Lar de Idosos São Manuel (ERPI) destina-se a residência permanente ou temporária 

de pessoas idosas, com idade igual ou superior a 65 anos, em situações de 

vulnerabilidade pessoal, social e económica, residentes no concelho de S. João da 

Madeira ou freguesias limítrofes. Concretamente os serviços prestados são hoteleiros 

(alojamento, alimentação, tratamento de roupas), incluindo cuidados pessoais, clínicos, 

medicamentosos e de enfermagem e uma vigilância 24 horas por dia. Funciona através 

de um acordo de cooperação típico com o Centro Distrital de Aveiro do Instituto de 

Segurança Social IP e da comparticipação familiar e de utentes, variável consoante os 

seus respetivos níveis de rendimento. 

 

Utentes 

O equipamento tem capacidade para 90 utentes, sendo expectável a plena ocupação. 

Os objetivos de intervenção mantêm-se, nomeadamente no que concerne á 

humanização de prestação de cuidados elementares ao bem-estar e saúde dos utentes, 

bem como os procedimentos referentes á elaboração e avaliação dos Planos Individuais 

e respetiva comunicação e articulação com a família de referência. Tendo presente que 

o próximo ano poderá ter alguns constrangimentos devido á pandemia Covid-19, 

pretende-se que as atividades de animação sócio cultural (referenciadas em mapa anual 

próprio) sejam planeadas e desenvolvidas, indo ao encontro, na medida do possível, das 

necessidades e expectativas dos residentes, com o tema central “A união faz a força- 

juntos pela força do Amor!” 

 

Recursos Humanos 

Ao nível de recursos humanos será expectável a manutenção do quadro de pessoal. 

Para benefício do quadro de pessoal ao serviço da terceira idade e em ano de grande 

exigência, devido à pandemia, propomos a realização de atividades de diminuição do 

stress associado ao trabalho, como uma aula semanal de relaxamento e /ou Pilates.  

 

Atividades de Desenvolvimento Individual / Grupal 

Num ano atípico e face à pandemia global a nossa maior força é estarmos afastados. 

Porém separados estamos mais unidos do que nunca. E neste sentido, as atividades 
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planeadas além de darem continuidade aos objetivos dos anos transatos, pretendem 

promover a proximidade dos utentes e famílias/amigos, diminuindo o impacto da 

pandemia na perceção de suporte social e familiar. Por um lado, pretendemos retomar 

as atividades que têm como principais objetivos estimular as capacidades cognitivas e 

físicas do idoso institucionalizado bem como promover o seu bem-estar. Atividades 

como trabalhos manuais, atelier de beleza, atividades de estimulação cognitiva e 

sensorial e comemoração de efemérides são agora adaptadas a uma nova realidade, 

quer pela constituição de grupos mais pequenos, quer pela realização das atividades em 

espaços mais amplos e arejados, garantindo o distanciamento social. Será pertinente 

recomeçar com as aulas de música e ginástica sénior, com o regresso dos professores 

das referidas atividades, cumprindo todas as regras, nomeadamente utilização dos EPI 

e pelo distanciamento social.  

Por outro lado, existe a alocação de recursos humanos e materiais para encurtar a 

distância às famílias. Neste sentido, pretende-se assegurar as visitas quinzenais aos 

utentes e famílias de acordo com as normas da DGS, assim como a realização de 

videochamadas sempre que solicitado ou pertinente. Por vezes, estes recursos são 

importantes ferramentas na comemoração de efemérides com o envolvimento das 

famílias (por exemplo, o dia dos afetos!) 

 

No âmbito da Psicologia, os objetivos mantêm-se, com destaque para a elaboração do 

plano Individual de Intervenção com base na avaliação psicológica de todos os utentes, 

para a consulta Individual e de estimulação cognitiva individual e para a gestão de 

conflitos. No âmbito da formação, pretende-se a organização de um espaço de discussão 

e apresentação de temáticas pertinentes, no âmbito do envelhecimento ativo, bem como 

estruturação de sessões de informação e formação para técnicos, colaboradores e 

comunidade. 

 

CENTRO DE DIA DE SÃO JOÃO DA MADEIRA 

O Centro de Dia destina-se ao acolhimento diurno de pessoas idosas, com idade igual 

ou superior a 65 anos, apoiando-as em atividades assistenciais, ocupacionais e de 

saúde, combatendo o isolamento e promovendo o envelhecimento ativo. Funciona 

através de um acordo de cooperação típico com o Centro Distrital de Aveiro do Instituto 

de Segurança Social IP e da comparticipação de utentes, variável consoante os seus 

respetivos níveis de rendimento. Em 2021 deverá retomar a atividade regular suspensa 
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pelo contexto pandémico em 16 de março de 2020, destinando-se a 15 utentes. Nesse 

ano serão implementadas as recomendações da ação inspetiva de que foi objeto em 

fevereiro de 2019, pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. 

 

 

LAR DE IDOSOS DRA. LEONILDA MATOS 

As respostas sociais para a terceira idade que integram o complexo social de Fajões são 

o Lar de Idosos Dra. Leonilda Matos, Serviço de Apoio Domiciliário e Centro de Dia. No 

total, prestamos serviços a cerca de 100 idosos por mês. 

 

UTENTES 

As três respostas sociais têm Acordos de Cooperação celebrados com o Instituto da 

Segurança Social, onde estão previstas as seguintes capacidades: 

• ERPI “Dr.ª Leonilda Matos”: 40 utentes; 

• Centro de Dia: 25 utentes; 

• Serviço de Apoio Domiciliário: 35 utentes. 

Tendo em conta a pandemia, o Centro de Dia reabriu em 12 de outubro de 2020 em 

instalação nova, isolada da ERPI, pois esta era umas das exigências da Direção Geral de 

Saúde (DGS) para a reabertura. A capacidade das respostas mantém-se igual, sofrendo 

alterações nas regras e procedimentos em resposta à situação pandémica.  

 

RECURSOS HUMANOS 

Prevê-se a manutenção dos recursos humanos outorgados nos acordos de cooperação. 

 

ATIVIDADES 

Apesar de a ERPI e o Centro de Dia estarem em edificados diferentes, o plano de 

atividades é semelhante e por isso apresento-o de forma idêntica para as três respostas 

sociais da terceira idade do Complexo Social de Fajões. Todas as atividades que se vão 

realizar em 2021 serão organizadas de forma a cumprir todas as regras, nomeadamente 

os distanciamentos entre utentes para evitar ajuntamentos, reforçar as regras de 

higienização, entre outras regras. Este plano está organizado de acordo com as 

seguintes categorias:  

a) ATELIERS: têm como objetivo valorizar as competências, saberes e cultura dos 

idosos. Assim temos planeado desenvolver o atelier de expressão plástica, 
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estimulação cognitiva e sensorial, costura, culinária e leitura, duas vezes por 

semana, cada um deles, com exceção da costura e culinária que se realizam uma 

vez por mês. 

b) ANIMAÇÃO MUSICAL: Proporcionar momentos de convívio, diversão e exploração 

das emoções através da música. Prevê-se a dinamização de uma aula, uma vez 

por semana. Enquanto a ERPI não tiver entrada de pessoas externas, as 

atividades musicais ficaram ao encargo da animadora das respostas sociais.  

c) ANIMAÇÃO FÍSICA E MOTORA: têm como objetivo, proporcionar atividades físicas 

agradáveis com vista à manutenção e preservação das capacidades físicas e 

motoras. São realizadas as modalidades de ginástica, hidroginástica e boccia, 

cada uma delas uma vez por semana. A ginástica é uma atividade que continua 

a ser realizada, mas com a particularidade de os utentes não partilharem os 

materiais. A hidroginástica será uma atividade que permanecerá suspensa.  

d) ANIMAÇÃO RELIGIOSA: visa satisfazer necessidades de culto religioso, expresso 

pelos utentes. Dinamizado pela animadora e pelos utentes, a oração do terço, 

uma vez por semana. 

e) COMEMORAÇÃO DAS DATAS FESTIVAS: prevemos celebrar aniversários, Carnaval, 

Páscoa, dia do Pai, dia da Mãe, dia dos Avós, dia do Idoso, Magusto e Natal. 

f) ANIMAÇÃO INTERINSTITUCIONAL: atividade realizada no âmbito da participação na 

rede de animação interinstitucional do município de Oliveira de Azeméis, que 

prevê a realização de uma atividade mensal conjunta. Para 2021 estuda se a 

possibilidade de o município realizar atividades interinstitucionais através do 

ZOOM ou de outro método interativo.  

g) ANIMAÇÃO INTERGERACIONAL: atividade dinamizada pela articulação entre as várias 

respostas do complexo social de Fajões, prevendo-se a realização de uma 

atividade mensal conjunta. No próximo ano, seria interessante alargar este tipo 

de atividade às outras respostas infantojuvenis da Misericórdia, para se promover 

a socialização entre as diversas respostas desta instituição.  

h) PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA “AZEMÉIS ATIVO”: trata-se de uma 

atividade da responsabilidade da Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis, cujo 

programa se inicia em fevereiro de cada ano e consiste na realização de torneios 

desportivos, vocacionados para terceira idade, envolvendo todas as freguesias e 

instituições do concelho.  

i) PASSEIOS E SAÍDAS AO EXtERIOR: são atividades a realizar sobretudo no verão, com 

objetivo de proporcionar o convívio e lazer entre os participantes, bem como o 
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contacto com o meio ambiente. Assim, planeamos realizar piqueniques, semana 

balnear e visitas a locais de culto católico, eventualmente o Santuário de Fátima. 

j) PROJETO “AO ENCONTRO DOS DESEJOS”: trata-se de, em sede de Plano Individual, 

auscultar os utentes sobre vontades e desejos que gostariam de realizar. 

 

ÁREA DE INTERVENÇÃO DA TERCEIRA IDADE – COMPLEXO SOCIAL DE NOGUEIRA DO CRAVO 

As respostas sociais para a terceira idade que integram o complexo social de Nogueira 

do Cravo são o Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário, a funcionar na Rua Eng.º 

Fernando David Soares, em Nogueira do Cravo. 

 

UTENTES 

As três respostas sociais têm Acordos de Cooperação celebrados com o Instituto da 

Segurança Social, onde estão previstas as seguintes capacidades: 

• Centro de Dia: 20 utentes; 

• Serviço de Apoio Domiciliário: 18 utentes. 

 

RECURSOS HUMANOS 

Prevê-se a manutenção dos recursos humanos transitados do Centro Social e Paroquial 

de Nogueira do Cravo, designadamente, uma técnica de superior de Serviço Social, uma 

animadora sociocultural, quatro ajudantes de ação direta, uma cozinheira, uma ajudante 

de cozinha, e uma trabalhadora auxiliar de serviços gerais. 

 

ATIVIDADES 

Considerando que o próprio Centro Social e Paroquial de Nogueira do Cravo apresenta 

ainda um plano de atividades para 2021, enquanto aguarda a transmissão das respostas 

sociais para esta Misericórdia, cumprir-se-á com as atividades programadas naquele 

conquanto se coadunem com o propósito assistencial das respostas sociais. 

 

 

ABRIGO INFANTIL DAS LARANJEIRAS (AIL)  

 

CRECHE 

UTENTES 

60 utentes, frequência abrangida por Acordo de Cooperação com a Segurança Social. 
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RECURSOS HUMANOS 

- Diretora Técnica e Pedagógica (a) – 1 

- Educadoras de Infância – 4 

- Ajudantes de Ação Educativa- 7 

- Auxiliar de Serviços Gerais –1                         1   - Professor de ginástica (a)- 1 

- Ajudante de cozinha (a) -1                               1- Professor de música (a) - 1 

 (a) Pessoal comum ao Pré-escolar.  

 

ATIVIDADES A DESENVOLVER:  

1. Apresentação da equipa responsável pela criança e entrevista com o encarregado 

de educação (EE), sobre as normas de funcionamento da valência, com fotos das 

salas e atividades realizadas no ano anterior, mostradas no momento da entrevista. 

2. Atendimento individual a cada encarregado de educação pela educadora com a 

respetiva distância de segurança, no equipamento ou através da plataforma PIU; 

3. Acolhimento das crianças de uma forma afável, segundo as normas da DGS; 

4. Informação sistemática aos pais sobre o processo evolutivo da criança numa 

partilha de cuidados e responsabilidades em todo o processo evolutivo da criança; 

5. Dar continuidade à colaboração com a Equipa Local de Intervenção Precoce do 

Norte (ELI – NORTE), no despiste de qualquer inadaptação ou deficiência 

encaminhando adequadamente as situações detetadas. 

6. Atendimento a EE será feito através da plataforma PIU;  

7. Contactos formais e informais aos EE através da caderneta digital do utente. 

8. Vigilância/acompanhamento das crianças oriundas de agregados familiares em 

precariedade social e/ou económica, encaminhando as situações detetadas. 

9. Promover a aquisição de competências que a criança ainda não adquiriu face à sua 

idade, bem como, promover a manutenção das competências já adquiridas  

10. Celebrar todas as datas festivas de acordo com o Plano Anual de Atividades do AIL, 

do Projeto Pedagógico de Creche e do Projeto Educativo. 

 

PRÉ-ESCOLAR 

UTENTES: 

60 utentes, frequência abrangida por Acordo de Cooperação com a Segurança Social. 

 

RECURSOS HUMANOS 
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▪ 1 Coordenadora Técnica e Pedagógica (a)     

▪ 3 Educadoras de Infância     

▪ 3 Ajudantes de Ação Educativa   

▪ 1 Auxiliar de Serviços Gerais                     

▪ 1 Ajudante de cozinha (a)         

▪ 6 Professores de atividades extracurriculares 

(a) Pessoal comum à Creche;  

 

ATIVIDADES A DESENVOLVER:   

1. Receção da criança aquando da entrada no infantário, acolhendo de forma afetiva 

cada uma delas. segundo as novas normas da DGS;  

2. Apresentação da equipa responsável pela criança e entrevista com o encarregado 

de educação, sobre as normas de funcionamento da valência, com fotos das salas 

e atividades realizadas no ano anterior durante a entrevista 

3. Atendimento individual a cada encarregado de educação pela educadora com a 

respetiva distância de segurança, no hall do equipamento ou através da 

plataforma PIU;  

4. Promover o desenvolvimento pessoal e social da criança, valorizando as suas 

características individuais, através de uma oferta educativa adequada às suas 

necessidades.  

5. Contribuir para a igualdade de oportunidades no acesso à escola e para o sucesso 

da aprendizagem. 

6. Promover e incentivar o relacionamento intergeracional através de visitas à janela 

do Lar de Idosos, dias festivos do nosso plano anual de atividades. 

7. Celebrar todas as datas festivas de acordo com o Plano Anual de Atividades do 

AIL, sempre que seja possível, do Projeto Curricular de Sala do Pré-escolar e do 

Projeto Educativo da instituição que vai ter a continuidade de mais um ano, visto 

não ter sido possível realizar este projeto devido ao encerramento dos 

equipamentos infantis em março e abril de 2020. 

 

CENTRO INFANTIL 

 

NATUREZA E LOCALIZAÇÃO 

O Centro Infantil é propriedade do Instituto de Segurança Social IP e funciona desde 

janeiro de 1973. Por acordo outorgado em julho de 1990, transitou à gestão desta 
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Misericórdia. Incluem-se no Centro Infantil uma resposta social de Creche destinada a 

crianças de ambos os sexos, com idades compreendidas entre os 4 e os 36 meses, 

tendo capacidade para 80 crianças. A resposta social de ensino Pré-Escolar (EEPE), 

integra a rede nacional de ensino pré-escolar e destina-se a crianças com idades dos 3 

aos 6 anos, tendo capacidade para 100 crianças. Ambas merecem a outorga de acordos 

de cooperação com os organismos tutelares das respetivas áreas de intervenção. O 

Centro Infantil localiza-se na Rua Camilo Castelo Branco n.º 141, em São João da 

Madeira e funciona todo o ano, incluindo o mês de agosto, das 7h30 às 19h. 

 

1. UTENTES: 

• Manter o número de utentes acordados pelo Acordo de Cooperação; 

• Esclarecer os EE sobre os serviços prestados; 

• Desenvolver relações estreitas e de confiança com os EE, com base na partilha 

de responsabilidades e no envolvimento dos mesmos na vida do Centro Infantil; 

• Acolher de forma afável, apelativa e cuidada as novas crianças e acompanhar de 

forma personalizada a integração e o desenvolvimento das mesmas; 

• Proporcionar o atendimento individualizado da criança num clima de segurança 

afetiva e física que contribua para o desenvolvimento global; 

• Organizar e assegurar o desenvolvimento de atividades lúdico-pedagógicas e de 

expressão, de acordo com a faixa etária, género e características individuais e 

grupais das crianças; 

• Apoiar as crianças nas atividades diárias, de forma personalizada e nos cuidados 

de higiene e imagem; 

• Organizar a receção e a entrega das crianças com todas as medidas de higiene 

e segurança face às medidas em vigor da DGS; 

• Reforçar cuidados higiénicos prestados nas rotinas diárias; 

• Privilegiar a via digital para comunicar com os EE; 

• Colaborar no despiste precoce de qualquer inadaptação, deficiência e/ou 

precocidade e promover à melhor orientação e encaminhamento da criança. 

• Proceder à avaliação da satisfação dos EE.  

 

2. RECURSOS HUMANOS:  

• Manter os profissionais em número suficiente e com a formação e experiência 

adequadas para prestar um serviço de qualidade;  
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• Gerir os recursos humanos de forma a prever substituições na eventualidade de 

absentismo por doença ou necessidade de isolamento 

• Ajudar os colaboradores a gerirem as relações profissionais, de forma a melhorar 

a comunicação entre eles; 

• Fomentar a aprendizagem e reciclagem dos conhecimentos e das práticas 

educativas, proporcionando formação (interna e externa) aos funcionários, 

aumentando as suas competências;   

• Proporcionar estágios a Ajudantes de Ação Educativa de Escolas Profissionais. 

 

EQUIPA TÉCNICA 

O Centro Infantil mantém um quadro de profissionais contratados pela Misericórdia num 

total de 30 pessoas para 2021. A Equipa Técnica é composta por uma Diretora Técnica 

e Pedagógica, oito Educadoras de Infância, uma Agente de Educação, 14 Ajudantes de 

Ação Educativa, cinco Auxiliares de Serviços Gerais e 1 Auxiliar de Cozinha. 

 

ATIVIDADES: 

Atividade 1 - Atendimento dos Encarregados de Educação 

Ações:  

• Acolhimento e entrega da documentação; 

• Elaboração de contrato de prestação de serviços;  

• Reuniões presenciais ou digitais com os Encarregados de Educação; 

 

Atividade 2 - Acompanhamento e avaliação do desenvolvimento da criança 

Ações:  

• Elaboração do Projeto Educativo /Plano Curricular ou Pedagógico de sala 

• Elaboração do Plano Anual de Atividades (PAA) e avaliação  

• Elaboração dos PI (Plano Individuais) e respetiva avaliação 

• Prestação sistemática e informal de informações aos Encarregados de 

Educação (EE) sobre o processo evolutivo da criança – Ficha de avaliação 

de diagnóstico/PI/Avaliação PI/ /Atendimento individualizado com os EE.  

 

Atividade 3 - Comemoração de efemérides 

Ações:  

• Dia de Reis, Dia da Amizade, Festa de Carnaval/Desfile Carnaval (Escolas 

de S. João da Madeira), Celebração da Páscoa, Dia da Terra, Dia Mundial 
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da Criança, Praia, Desfolhada/Vindimas, Dia do Animal, Comemoração do 

S. Martinho, Festa do Halloween, Festa de Natal, Atividades do Projeto 

Educativo Municipal 

 

Atividade 4 - Atividades de acompanhamento e representação institucional 

Ações:  

• Participação da equipa educativa em Ações de Formação/workshops 

• Divulgar o Centro Infantil através das redes sociais disponíveis 

• Preparar notícias para a comunicação social e site da Misericórdia 

 

Atividade 5 - Sinalização de crianças com NEE 

Ações:  

• Diagnóstico e elaboração de uma ficha de saúde infantil 

• Diálogo com os EE sobre o processo evolutivo da criança 

• Formações às colaboradoras para a implementação de boas-práticas na 

inclusão destas crianças 

• Referenciação à equipa da ELI 

 

Atividade 6 - Atividades extracurriculares 

Ações:  

Creche 

• Ginástica, Música, Karaté e Dança 

Pré-escolar 

• Ginástica, Música, Karaté, Dança, Costura, Ciências Experimentais, “FÊ 

não é efe”, e Ioga 

 

Atividade 7 - Fomentar a aprendizagem e reciclagem de conhecimentos de 

colaboradores  

Ações:  

• Formações de boas práticas na prestação de cuidados individualizados  

• Reuniões periódicas com as Ajudantes da Ação Educativa e com as 

Trabalhadoras Auxiliares de Serviços Gerais 

• Reuniões semanais com a equipa docente 

 

Atividade 8 - Inquéritos de satisfação dos clientes e das colaboradoras 
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Atividade 9 – Avaliação de Desempenho das Colaboradoras   

 

Atividade 10 – Aplicação das medidas preventivas da pandemia COVID-19   

Ações:  

• Motivar e formar toda a equipa do CI; 

• Manter atualizado o plano de contingência; 

• Reforçar o plano de limpeza e de higienização das instalações. 

 

É no Projeto Educativo que podemos encontrar a orientação que nos permite construir 

o caminho para atingir de forma consciente as metas a que nos propomos. E é desta 

forma que no Centro Infantil a rota foi traçada, com destino ao sucesso individual de 

cada criança, tendo sempre presente as atitudes e os valores que nos tornam seres 

sociais, com espírito crítico, respeitando o espaço de cada um.  

 

No triénio 2017-2020 a ÁREA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE encontra-se a desenvolver um 

projeto educativo intitulado: “O arco-íris vou descobrir…”, que visa proporcionar 

atividades pedagógicas, que motivem e despertem interesses, para que as crianças 

adquiram um desenvolvimento harmonioso. No ano letivo de 2020/2021 daremos 

continuidade ao tema do ano letivo anterior que, face à pandemia, não concretizamos 

na totalidade. Assim sendo daremos continuidade ao mesmo tema de forma a 

concretizar as dinâmicas estabelecidas. O tema a abordar será “Amarelo e Violeta…ao 

encontro de quem sou (Eu, a minha família, amigos, a minha cidade, ,…)!” 

 

Plano desafiante e incógnito face ao que estamos a viver! Há que aceitar e reinventar 

novas práticas! 

 

CRECHE ALBERTO PACHECO 

A resposta social Creche, em articulação permanente com as famílias, contempla a 

promoção do desenvolvimento integral da criança, dos 12 aos 36 meses, em clima de 

segurança afetivo e físico, acompanhando e estimulando o seu processo evolutivo, 

através de práticas adequadas para cada faixa etária. 

UTENTES 

No ano de 2021, a Creche Alberto Pacheco (CAP) prosseguirá uma frequência efetiva 

de acordo com a capacidade definida para o equipamento, de 84 crianças. A frequência 
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comparticipada por Acordo de Cooperação com Centro Distrital de Aveiro do Instituto 

de Segurança Social IP é de 60 utentes. 

 

RECURSOS HUMANOS 

A CAP conta com um quadro de pessoal adequado às necessidades, constituído por 

uma Diretora Técnica/ Educadora de Infância, três outras Educadoras de Infância, uma 

Ajudante de Cozinha, duas Auxiliares de Serviços Gerais e 11 Ajudantes de Ação 

Educativa. 

 

ATIVIDADES 

Atividade 1 – Elaboração de um projeto educativo – É um documento que envolve, 

ativamente, todos os intervenientes educativos: crianças, educadores, pais/famílias e 

comunidade envolvente. Este documento contemplará também as linhas orientadoras 

do trabalho pedagógico a desenvolver no triénio 2017-2020, sob o tema “O Arco-Íris vou 

descobrir”. Durante o ano de 2019 / 2020 o Projeto teve como subtema: “Amarelo e 

Violeta…ao encontro de quem sou”. Este ano letivo, devido à pandemia e fecho da 

Creche, não foi concluído o Projeto. Por isso, este ano vamos finalizá-lo. 

Atividade 2 – Reuniões virtuais compostas pelas seguintes ações: acolhimento inicial, 

onde é enviada toda a documentação necessária para inscrição da criança; elaboração 

de contratos de prestação de serviços com utentes. 

Atividade 3 – Acompanhamento e avaliação do desenvolvimento da criança – tem como 

ações: elaboração do Projeto Pedagógico de Creche; elaboração do Plano de Atividades 

Anual; Planificação semanal com avaliação das atividades realizadas individualmente; 

elaboração dos PI'S (Planos Individuais). 

Atividade 4 – Participação da Equipa Educativa em Ações de Formação interna /externa 

e em Atividades da Comunidade O objetivo é formar os agentes educativos direcionando 

a aprendizagem para práticas educativas ainda não abordadas ou até mesmo reciclagem 

de conhecimentos. Divulgar a Creche através de atividades viradas para a Comunidade 

e Encarregados de Educação (Ex: Cidade no Jardim, Projetos Ambientais, Projetos da 

Câmara Municipal, Desfile de Carnaval, Marchas da Cidade, Festas Temáticas de Dias 

Festivos…), caso se possam realizar. 

Atividade 5 – Sinalização de crianças com necessidades educativas especiais (NEE) 

Tem como objetivo a sinalização da criança à Equipa de Intervenção Precoce. 

Atividade 6 – Atividades Extracurriculares (AEC) – Ginástica, a Música e a Dança. O 

objetivo das AEC é o de promover o desenvolvimento global e a prática de atividades 
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desportivas, formativas e de lazer. Enquanto a situação pandémica se mantiver as AEC 

não se vão realizar. 

Atividade 7 – Comemoração de datas festivas com trabalhos de expressão lúdico 

pedagógicas diversas, de acordo com o plano anual de atividades e projeto pedagógico. 

Atividade 8 – Sistema de Avaliação de Desempenho – Avaliar as ações e 

comportamento do Colaborador para aumentar a qualidade do seu desempenho. 

 

 

CRECHE E PRÉ-ESCOLAR DE FAJÕES 

Atividade 1 – Receção e acolhimento das crianças que vão frequentar as Valências 

Infantis.  Objetivo: Promover o desenvolvimento da socialização. Serem capazes de se 

relacionar com os adultos e com as crianças da Instituição. 

Atividade 2 – Organização e decoração das salas de atividades e espaços comuns. 

Objetivo: Embelezar a Instituição. Dar a conhecer às crianças como a Instituição está 

organizada. 

Atividade 3 – Desfolhada. Objetivo:  Recriar e dar a conhecer tradições populares. 

Atividade 4 – Saída ao exterior para observar a natureza e as alterações trazidas pelo 

Outono. Objetivo: Fomentar o desenvolvimento da descoberta do ambiente natural.  

Observar as alterações na natureza trazidas pela estação do ano. 

Atividade 5 – Comemoração do Dia do Idoso – entrega de lembranças elaboradas pelas 

crianças. Objetivo: Fortalecer o convívio entre diferentes gerações adaptada à nova 

realidade vivida por todos. 

Atividade 6 – Magusto de S. Martinho. Objetivo: Avivar costumes populares. 

Atividade 7 – Dia Nacional do Pijama. Objetivo: Sensibilizar para os Direitos da Criança. 

Atividade 8 – Iniciação das preparações natalícias (enfeite de salas, preparação da Festa 

de Natal, elaboração dos convites e dos postais de Natal). Objetivo: Promover o 

desenvolvimento da criatividade e da imaginação. Vivenciar o espírito natalício. 

Atividade 9 – Concurso de escrita de Natal (prosa ou poesia). Objetivo: envolvimento 

parental e fomento da leitura e da escrita. 

Atividade 10 – Festa de Natal, com almoço e vinda do Pai-Natal. Objetivo: Sensibilizar 

para os valores humanos da quadra natalícia. 

Atividade 11 – Comemoração do “Dia Mundial do Braille”. Objetivo: Sensibilizar para 

outras formas de comunicação. 

Atividade 12 – Cantares dos Reis. Objetivo: Incentivar para a interação em grupo, o 

convívio e o enriquecimento cultural entre os grupos de pré-escolar e creche. 
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Atividade 13 – Saída ao exterior para observar a natureza e as alterações trazidas pelo 

Inverno. Objetivo: Fomentar o desenvolvimento da descoberta do ambiente natural. 

Observar as alterações na natureza trazidas pela estação do ano. 

Atividade 14 – Comemoração do “Dia de S. Valentim”. Objetivo: Valorizar sentimentos 

de amizade. 

Atividade 15 – Preparação do Carnaval (decoração das salas, realização de máscaras). 

Objetivo: Estimular e promover a convivência de grupo. 

Atividade 16 – Saída ao exterior para observar a natureza e as alterações trazidas pela 

Primavera. Objetivo: Fomentar o desenvolvimento da descoberta do ambiente natural.  

Observar as alterações na natureza trazidas pela estação do ano. 

Atividade 17 – Comemoração do “Dia do pai” com envio de lembrança.  Objetivo: 

Alicerçar a cooperação e estimular o sentimento de amor e amizade entre pais e filhos. 

Atividade 18 – Comemoração do “Dia Mundial da Árvore” com poesia alusiva ao tema.  

Objetivo: Sensibilizar para as diferentes formas de escrita. 

Atividade 19 – Comemoração do “Dia Internacional do livro infantil” com a elaboração 

de um livro. Objetivo: Contatar com o código escrito.  

Atividade 20 – Comemoração da Páscoa, com a realização de uma cesta para levar as 

amêndoas e os ovos de Páscoa. Objetivo: Favorecer composições executadas pelas 

próprias crianças.  

Atividade 21 – Caça aos ovos da Páscoa. Objetivo: Descobrir os ovos escondidos.  

Atividade 22 – Comemoração do “Dia da mãe” com envio de lembrança . 

Atividade 23 – Comemoração do Dia Internacional da Família. Objetivo: Descobrir a sua 

própria família e demonstrar a sua importância. 

Atividade 24 – Comemoração do Dia Mundial da Criança: Lembrança para as crianças 

e aluguer de um insuflável. Objetivo: Promover a socialização e o desenvolvimento da 

coordenação geral do corpo. 

Atividade 25 – Comemoração dos Santos Populares, com a decoração das salas e a 

realização das Marchas Populares. Objetivo: Vivenciar tradições.  

Atividade 26 – Saída ao exterior para observar a natureza e as alterações de Verão. 

 

 

CENTROS DE ATIVIDADES DE TEMPOS LIVRES “ARTES & TRAQUINICES” 

 

1. UTENTES: 
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 Frequência 

comparticipada 
Inscritos 

Frequência 

efetiva 

Casaldelo 30 43 30 

Condes * 50 26 + 37 20 + 35 

Espadanal 50 45 40 

Fontaínhas 25 36 34 

Ludoteca 30 27 27 

*Carquejido + Condes 

 

2. RECURSOS HUMANOS:  

          EQUIPA TÉCNICA 

A Equipa técnica da Rede de CATL “Artes e Traquinices” é composta por uma Técnica 

que acumula a função de Direção Técnica e 15 Técnicos de ATL. 

 

3. ATIVIDADES: 

Atividade 1 – Projeto educativo: o ano letivo de 2019-2020 sofreu um interregno, sem 

que todas as atividades a que nos propusemos pudessem ser realizadas, portanto 

durante o ano letivo 2020-2021, as respostas sociais de Infância e Juventude 

continuarão o desenvolvimento do tema de “Amarelo e Violeta…ao encontro de quem 

sou”, tendo como objetivos: 

• Promover o respeito entre pares promovendo a cidadania (saber esperar pela sua 

vez, ouvir o outro...); 

• Envolver e sensibilizar para a construção de referências e interiorização valores 

(estéticos, espirituais, cívicos e morais); 

• Incentivar a responsabilidade, estimular a socialização e a cooperação;  

• Encorajar a criança a tomar decisões e assumir a responsabilidade das mesmas; 

• Sensibilizar as crianças para uma atitude de respeito entre gerações envolvendo os 

encarregados de educação e restantes familiares. 

 

Atividade 2- Atendimento dos EE; é composta pelas seguintes ações:  

• Acolhimento inicial, onde é entregue toda a documentação necessária para a 

permanência da criança na valência;  

• Reuniões virtuais/articulação/contactos mensais com equipa técnica.  

• Envolver as famílias, remotamente, nas atividades da Rede CATL. 
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Atividade 3 – Acompanhamento e avaliação do estado de desenvolvimento da criança 

– tem como ação o preenchimento dos PDI (Perfil de Desenvolvimento Individual) e 

avaliação das atividades realizadas.  

  

Atividade 4 – Planificação e realização de atividades lúdico pedagógicas; 

(Tendo em conta as limitações impostas atualmente pela Covid-19, a realização destas 

atividades estará dependente da evolução da situação pandémica). 

• Acompanhamento e dinamização de atividades de apoio ao estudo; 

• Comemoração de datas festivas (Halloween, Magusto, Natal, Páscoa, Dia da Terra, 

Dia Mundial da Criança, Dia do Pai/Mãe/Avós, entre outras);  

• Realização de diversas atividades relacionadas com o tema: Covid-19;  

• Participação em projetos da comunidade (caso se realizem); 

 

Atividade 5 – Programação/realização de plano de atividades coletivas a serem 

realizadas nas pausas letivas e férias de verão; 

 

Atividade 6 – Elaboração de Planos de Atividades (AEC de Expressões, Artes Plásticas 

e Dança / Clube em Movimento) a apresentar à Câmara Municipal e Agrupamentos de 

Escolas João da Silva Correia e Oliveira Júnior. Na sequência de protocolo assinado, 

para o ano letivo 2020-2021, com a Câmara Municipal de São João da Madeira, a Santa 

Casa da Misericórdia, através de uma bolsa de 17 professores, irá lecionar a Atividade 

Extracurricular (AEC) de “Expressões, Artes Plásticas e Dança” e o “Clube em 

Movimento” em cinco Escolas Básicas de 1º Ciclo do Concelho (Espadanal, Condes, 

Carquejido, Fontainhas e Casaldelo) com uma carga horária semanal de 80 horas. 

 

 

CENTRO DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO “OLIVEIRA JÚNIOR” 

 

O Centro de Acolhimento Temporário “Oliveira Júnior”, em funcionamento desde 06 de 

janeiro de 1992, é um equipamento social pertencente a Santa Casa da Misericórdia de 

São João da Madeira, sito na Rua Manuel Luís Leite Júnior, nº 777, 3700-183 São João 

da Madeira. Destina-se ao acolhimento de crianças/jovens em risco de ambos dos sexos, 

com idades entre os 6 e os 14 anos, oriundas de meios familiares disfuncionais e em 

risco psicossocial. O desempenho da resposta social assenta em dois princípios: (i) a 

proteção que disponibiliza à criança ou jovem que necessita de integrar este recurso, 



 

28 

como um contexto substitutivo ao seu contexto familiar; (ii) a temporalidade, uma vez 

que esta medida de proteção tem de ser sempre enquadrada no tempo de intervenção, 

daí o seu carácter temporário. 

 

A. UTENTES 

O acordo celebrado com o Instituto da Segurança Social prevê o acolhimento de 30 

crianças. Atualmente estão acolhidas 19 crianças entre os 4 e os 14 anos.  

 

B. RECURSOS HUMANOS 

Prevê-se a manutenção dos recursos humanos previstos no Acordo de Cooperação com 

o Centro Distrital de Aveiro do Instituto de Segurança Social IP. 

 

C. ATIVIDADES 

PROJETO PEDAGÓGICO PARA O ANO 2021 

O projeto pedagógico de 2021 denomina-se “Nós no Planeta” e que tem como objetivo 

a adoção de um estilo de vida mais ecológico e sustentável aplicado às práticas diárias. 

Este projeto pedagógico pretende fomentar a consciência crítica em relação à pegada 

ecológica de cada um de nós no planeta, promovendo a alteração de comportamentos, 

sem comprometer o futuro das próximas gerações.  

a) Atividades quotidianas: Promover o cuidado e zelar pelo bem-estar pessoal, 

espaço individual e treinar competências de vida diárias. 

b) Atividades Socioeducativas: Acompanhar, de forma individualizada, o processo 

escolar das crianças/jovens, promovendo a motivação para o seu processo de 

aprendizagem, sucesso escolar e hábitos de estudo. 

c) Atividades de Educação para a Saúde: Sensibilizar e educar as crianças para a 

importância de um estilo de vida saudável. Promover o acompanhamento clínico 

das crianças, na perspetiva da prevenção e do tratamento de doenças físicas 

e/ou psíquicas. 

d) Atividades de Apoio complementar: Promover a comunicação e a informação 

entre os técnicos intervenientes, melhorando o conhecimento do processo, 

definindo estratégias de intervenção e criando sinergias para a rápida definição 

do projeto de vida da criança.  

e) Elaborar o Plano Sócio Educativo Individual (PSEI): com o envolvimento da 

criança, na definição do seu projeto de vida, sempre que se entenda que existe 

maturidade da criança para o efeito. Promover o desenvolvimento da própria 
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identidade, ajudando a criança a reconstruir a sua história de vida, dando-lhe um 

sentido de continuidade, bem como a integração de todas as experiências vividas 

desde a sua infância. 

f) Atividades com famílias: Promover reuniões e atendimentos com as famílias. 

Acompanhar as visitas das famílias às crianças na Casa de Acolhimento para 

avaliação da qualidade da interação entre a criança e a família. Realizar visitas 

domiciliárias. 

 

Todas as atividades ter-se-ão de inserir num contexto de segurança sanitária de acordo 

com as diretrizes das entidades competentes para o combate a Pandemia da Covid19. 

 

CENTRO DE ATIVIDADES DE TEMPOS LIVRES “ABC” 

 

O CATL – ABC (Aprender, Brincar, Crescer) funciona desde 1993, visando promover a 

formação integral das crianças acolhidas no Centro de Acolhimento Temporário Oliveira 

Júnior, com grande relevo para o acompanhamento e orientação escolar. A resposta 

social prevê atividades integradas num projeto de sociopedagógico em que as crianças 

através de atividades individuais ou coletivas consolidem conhecimento, vivenciem 

experiências gratificantes, brinquem e interajam de uma forma positiva entre si e com a 

comunidade. 

 

UTENTES 

O acordo de cooperação do ATL “ABC” foi revisto em setembro de 2016, sendo a 

frequência comparticipada pelo Instituto da Segurança Social de 30 crianças. 

 

RECURSOS HUMANOS 

Prevê-se a manutenção dos recursos humanos previstos no quadro de pessoal. 

 

ATIVIDADES 

a. Acompanhamento escolar: Promover o sucesso escolar das crianças, dando 

grande importância à elaboração dos trabalhos de casa, esclarecimento de 

dúvidas, organização e preparação de aulas e testes. Promover estratégias de 

motivação da criança para a aprendizagem e para o desenvolvimento de atitudes 

positivas face à escola. 
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b. Desporto (Ginástica, natação, futebol): Promover a atividade física e desportiva e 

promover a individualização e pertença a um grupo.  

c. “Vamos criar”: Estimular a criatividade, imaginação e sociabilidade, ao mesmo 

tempo que permite à criança o manuseamento de materiais de origem diversa. 

Estas atividades serão desenvolvidas de acordo com projeto pedagógico.  

d. Ateliers gastronómicos: Estimular o conhecimento da cultura gastronómica. 

e. “O que é importante para mim”: Promover o conhecimento de si mesmo, das 

suas necessidades. Valorizar capacidades específicas e talentos diversificados. 

Promover o desenvolvimento de competências pessoais e sociais (tomada de 

decisão, resiliência à frustração, individualização, valores de cidadania); 

f. Promover o enriquecimento pessoal, cultural e recreativo: celebrar festas 

tradicionais da cultura portuguesa entre outros programas de cariz cultural e 

recreativo. Fomentar o interesse e o conhecimento pelo meio onde está inserido, 

comemorando datas festivas, feriados nacionais civis e religiosos. Promover a 

comemoração do aniversário das crianças. Promover o convívio entre crianças/ 

jovens e a comunidade através de iniciativas conjuntas com as associações e 

empresas de São João da Madeira, valorizando a relação com a comunidade. 

Desenvolver a capacidade de comunicação oral e escrita, estimulando o gosto 

pela leitura e cultura. 

g. Aulas de Música: Promover a concentração, relaxamento, perseverança, 

paciência, autoconfiança e competências sociais. 

 

Todas as atividades ter-se-ão de inserir num contexto de segurança sanitária de acordo 

com as diretrizes das entidades competentes para o combate à Pandemia da COVID-19. 

 

 

CENTRO COMUNITÁRIO “PORTA ABERTA” 

 

O Centro Comunitário iniciou funcionamento em maio 2000, dando sequência ao 

programa de intervenção comunitária “Ser Criança”. A resposta social centra-se num 

trabalho integrado e sistémico, constituindo uma resposta polivalente, que visa o reforço 

da capacidade de integração e participação social dos indivíduos e famílias, combatendo 

trajetórias de exclusão. A intervenção é multidisciplinar e em rede, implicando parceiros 

e serviços de intervenção social. Apoia famílias e indivíduos provenientes da zona Sul 

do concelho de São João da Madeira. 



 

31 

 

Recursos Humanos 

Equipa Multidisciplinar (técnicos de Serviço Social e Psicologia, e Ajudantes Familiares).  

 

Atividades 

Atendimento e acompanhamento de Ação Social/RSI 

Atendimento e acompanhamento de processos, contratualização e visitas domiciliárias. 

Utilização da aplicação informática “ASIP”. 

Atendimento e acompanhamento psicológico 

Atendimento, avaliação, diagnóstico e elaboração do plano de intervenção. 

Apoio Alimentar 

Aquisição, recolha de donativos provenientes de superfície comerciais do concelho, 

participação em programas de ajuda alimentar (Banco alimentar na luta contra a fome- 

parceiros, POAPMC- entidade mediadora, Cantina Social- entidade gestora).      

Banco de Recursos 

Lavandaria, balneário social, rouparia. 

Desenvolvimento e capacitação pessoal 

Planeamento e gestão do orçamento familiar, organização do lar, workshops, 

dinamização do atelier “Entre Mulheres”. Comemoração de datas festivas. 

Acompanhamento a outros serviços  

CAT, consultas, casas abrigo, ERPI, LIJ, ACES, Hospitais. 

Apoios Pecuniários   

PAF, CMSJM, subsídios eventuais SS, apoio económico SCM SJM. 

Parcerias  

CMSJM, MERCADONA, Lidl, Continente, CPCJ, Banco Alimentar, POAPMC.  

Pedidos externos  

CPCJ, Ministério Público, PSP, LNES, DGRS, EMAT, Hospitais, SS, CMSJM, outras 

instituições de caracter social.  

Representações    

NLI, NLAS, CPCJ, Banco de Recursos, POAPMC. 

Gestão da resposta social e atividades administrativas 

Construção de instrumentos e organização de ficheiros, planos/relatórios de atividades 

anuais, reuniões de equipa, análises estatísticas da atividade do serviço, registo e 

gestão do fundo fixo de caixa, elaboração de mapas, gestão e aquisição de material de 

desgaste e produtos de limpeza. 
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Promoção institucional 

Participação/presença “Cidade do jardim”. 

 

Observação: Devido à situação pandémica atual é previsível um aumento significativo 

do número de famílias em acompanhamento.   

 

CENTRO COMUNITÁRIO DE NOGUEIRA DO CRAVO 

 

RECURSOS HUMANOS 

Prevê-se a manutenção dos recursos humanos transitados do Centro Social e Paroquial 

de Nogueira do Cravo, designadamente, uma técnica de superior de Serviço Social e 

uma ajudante familiar. 

 

ATIVIDADES 

Manter-se-ão as atividades do Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social e do 

PO APMC, distribuição de alimentos secos, e a Cantina Social, para sete beneficiários 

 

TRILHO 

 

EQUIPA DE INTERVENÇÃO DIRETA (EID) 

 

1. UTENTES: 

a) A EID não tem uma capacidade limitada de utentes, mas prevê-se que sejam 

atendidos: 20 a 25 utentes para primeiras consultas; 80 a 100 utentes em consultas 

de seguimento; 65 Familiares e/ou significativos. 

 

b) Projeto “Trapézio com Rede III”: 70 cidadãos com CAD, 49 familiares, 17/30 

instituições/Técnicos; 15 entidades empregadoras; 20 outros agentes 

económicos e sociais, nas diferentes ações previstas. 

 

Execução da continuidade do projeto, de 01/04/2019 a 30/04/2021 de acordo com o 

contrato de financiamento referente ao Projeto de Reinserção “Trapézio com Rede III”, 

no âmbito do PORI (Plano Operacional de Respostas Integradas) - intervenção no 

território de Oliveira de Azeméis, São João da Madeira e Sta. Maria da Feira. 
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2. RECURSOS HUMANOS:  

A Equipa técnica é composta por uma Técnica Superior de Serviço Social, uma 

Psicóloga e uma Auxiliar de Serviços Gerais. A resposta social partilha uma Auxiliar de 

Serviços Gerais com as respostas sociais CAAP HIV+ e CCPA. 

 

 

3. ATIVIDADES: 

Atividade 1 - Atendimento e Acompanhamento Psicossocial a cidadãos com CAD: 

Acolhimento dos utentes; Atendimento psicológico e social a utentes e famílias; 

Elaboração de relatórios/informações sociais (RSI, CPCJ, habitação social, ET, DGRS, 

CDT, etc.); Representação no NLAS; Elaboração de contratos com utentes; Gestão verba 

de atribuições pecuniárias; Encaminhamento para entidades de diferentes áreas; Visitas 

domiciliárias; Acompanhamento de utentes a instituições/serviços (Hospitais, CT, UD, 

ET, Empresas, ….) e Reuniões/articulação/contactos com outras entidades/técnicos.  

Atividade 2 - Reinserção socioprofissional do cidadão com CAD: Criar parcerias com 

entidades na área da reinserção profissional e social; Encaminhamento para entidades 

de diferentes áreas (emprego, ação social, reinserção social, …); reuniões/ articulação/ 

contactos com outras entidades/ técnicos/ empresas;  

Atividade 3 - Apartamento de Autonomização: Acompanhamento e manutenção do 

Apartamento de Autonomização, dirigido a cidadãos com CAD em situação de extrema 

vulnerabilidade e exclusão social e habitacional.   

Atividade 4 - Senta.Com – restaurante social: Reabertura do funcionamento de espaço 

de refeições (almoço e jantar) para cidadãos em situação de extrema vulnerabilidade 

social e habitacional, em parceria com o Município no âmbito do OPM 2019 e do Centro 

Humanitário da Cruz Vermelha de SJM.  

Atividade 5 – Projeto Trapézio com Rede III: Execução das ações do projeto de 

reinserção N/AV/011/32C/02, denominado “Trapézio com Rede III”, com execução de 

01/04/2019 a 30/04/2021 (continuidade) de acordo com o contrato de atribuição do 

financiamento público PORI para o território de OAZ/SJM/SMF. Ações: Espaço 

Capacitar(te), Espaço Ocupar(te); Espaço Psicossocial; Sensibilização para Agentes 

Económicos e Sociais. 

Atividade 6 – Interlocução da ENIPSSA – Criação de rede de intervenção local; 

Elaboração, Coordenação, Dinamização e Monitorização do Plano; identificação e 

mobilização dos recursos fundamentais à execução do plano; gerir a informação a nível 

concelhio e articular com a estrutura nacional responsável pela ENIPSSA; produzir e 

disseminar conhecimento sobre o fenómeno no concelho; assegurar a articulação com 
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as entidades de ação social; proceder à avaliação diagnóstica, no conhecimento 

institucional da situação e aprofundamento com o próprio; reportar e atualizar o Sistema 

de Informação; proceder ao atendimento de primeira linha, realizando a triagem e o pré 

diagnóstico da situação sinalizada; proceder à identificação e designação do Gestor de 

Caso; promover a implementação do Plano de Inserção. 

Atividade 7 – Elaborar candidaturas a programas de financiamento. Esta atividade tem 

como objetivo operacionalizar projetos de economia social e colmatar necessidades da 

população alvo de intervenção. Sem periodicidade definida.  

Atividade 8 – Atividades de intervenção e articulação comunitária: Atividades dirigidas 

à comunidade (Tertúlias, concursos, distribuição de materiais informativos, conferências, 

congresso, comemoração de dias temáticos, …); Elaboração de material e de 

documentação de divulgação e comunicação institucional; Realizar comunicações para 

reuniões, encontros técnicos, notícias para a comunicação social; Reuniões/ articulação/ 

contactos com outras entidades/ técnicos; Comemoração de dias temáticos com 

destaque para a participação do Grupo de Teatro Trilho En(cena) no Festival de Teatro 

de São João da Madeira, entre outros. 

Atividade 9 – Atividades de acompanhamento e representação institucional: CPCJ; 

Rede Social (grupos de trabalho); Banco Local de Voluntariado; Participação em 

Congressos e Conferências, quer como participantes quer como palestrantes; Divulgar 

o Trilho através de atividades viradas para a comunidade (Tertúlias, congresso, 

comemoração de dias temáticos, …); Elaboração de material e de documentação de 

divulgação e comunicação institucional; Preparar/ Realizar comunicações para reuniões, 

encontros técnicos, notícias de divulgação na comunicação social. 

Atividade 10 – Gestão e atividades administrativas: Construção de instrumentos de 

trabalho e organização de ficheiros; Elaboração de relatórios e planos de atividades 

anuais; Preenchimento e envio de mapas mensais estatísticos de atendimentos, situação 

dos sem-abrigo, apoios económicos atribuídos; Gerir e adquirir material de desgaste e 

produtos de limpeza; Reuniões de Direções técnicas; Análise estatística da atividade do 

Trilho e caraterização dos utentes; Reportar anomalias e necessidades do espaço físico 

para a manutenção do edifício; Registo e gestão do Fundo Fixo de Caixa, requisições de 

transporte, quilómetros; Atendimento telefónico, organização das agendas e receção de 

utentes; Reuniões da Equipa Multidisciplinar. 

 

Nota: As atividades previstas estarão dependentes da adaptação necessária à 

situação pandémica atual. 
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CENTRO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL (CAAPP) A DOENTES HIV+ 

 

1. UTENTES: 

a) O CAAP-VIH não tem uma capacidade limitada de utentes, mas prevê-se que 

sejam atendidos: até 3 utentes para primeiras consultas; 10 a 15 utentes em 

consultas de seguimento; até 10 familiares e/ou significativos. 

b) Projeto “Trapézio com Rede III”: 70 cidadãos com CAD, 49 familiares, 17/30 

instituições/Técnicos; 15 entidades empregadoras; 20 outros agentes 

económicos e sociais, nas diferentes ações previstas. 

 

Execução do projeto, de 01/04/2019 a 30/04/2021 (continuidade) de acordo com o 

contrato de financiamento referente ao Projeto de Reinserção “Trapézio com Rede III”, 

no âmbito do PORI (Plano Operacional de Respostas Integradas) - intervenção no 

território de Oliveira de Azeméis, São João da Madeira e Santa Maria da Feira. 

 

c) Elaborar candidaturas que se afigurem pertinentes para operacionalizar 

projetos de economia social e colmatar necessidades da população alvo de 

intervenção. 

 

2. RECURSOS HUMANOS:  

A Equipa técnica do CAAP é composta por uma Psicóloga e partilha uma Auxiliar de Serviços 

Gerais com as respostas sociais EID e CCPA. 

 

3. ATIVIDADES: (replica a Equipa de Intervenção Direta) 

 

LAR RESIDENCIAL DO PISÃO 

 

Estrutura de alojamento e apoio para os cidadãos portadores de deficiência, tendo em 

consideração a aproximação e manutenção da rede social de apoio, seja familiar, da 

comunidade ou de origem. O Lar Residencial do Pisão acolhe 24 utentes e encontra-se 

com lotação completa. Mediante o planeamento e desenvolvimento de atividades lúdico-

pedagógicas, e com a finalidade de estimular as competências e capacidades, sempre 

atendendo às idiossincrasias de cada um; pretende favorecer a autonomia e bem-estar 

dos utentes, através da promoção de estratégias de reforço da autoestima, valorização 

e autonomia pessoal e social.  
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1. Caracterização da população: 

Tem capacidade para 24 pessoas portadoras de deficiência.  

 

2. Idades – No género feminino prevalece o estrato etário 37-46 anos, e no género 

masculino o estrato 47-56 anos: 

 

Género Utentes 16-26 27-36 37-46 47-56 57-66 

Feminino 12 1 0 5 3 3 

Masculino 12 0 2 2 5 3 

TOTAL 24 1 2 7 8 6 

 

3. Patologias – Prevalece o atraso mental grave: 

Patologias Nº 

Atraso mental grave 18 

Atraso mental ligeiro/ moderado 6 

 
24 

 

4. Origem geográfica – A maior parte provém do distrito de Aveiro: 

Concelho Nº Utentes 

S. João da Madeira 2 

Oliveira de Azeméis 3 

Aveiro 2 

Santa Maria da Feira 6 

Vale de Cambra 1 

Vila Nova de Gaia 2 

Águeda 1 

Estarreja 2 

Albergaria à Velha 3 

Oliveira do Bairro 1 

Ovar 1 

Total 24 
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Nas atividades para o ano de 2021 prevê-se assegurar:   

▪ Alojamento (temporário ou permanente); 

▪ Apoio no desempenho das atividades de vida diária - Alojamento; 

▪ Alimentação adequada às necessidades dos residentes; 

▪ Cuidados de higiene pessoal, cuidados de conforto e cuidados de imagem; 

▪ Participação na organização e gestão da vida diária e na promoção do exercício 

da autonomia; 

▪ Cumprimento dos planos individuais de medicação e cuidados de saúde; 

▪ Animação sociocultural (celebração das datas festivas). 

▪ Os utentes do Lar Residencial do Pisão encontram-se inseridos no Centro de 

Atividades Ocupacionais de Fajões.  

 

 

CENTRO DE ATIVIDADES OCUPACIONAIS (CAO) 

 

 
“Despir os preconceitos, vestir a Inclusão”  

                  

 O Plano de Atividades contempla uma breve apresentação do CAO, a sua Missão, Visão, 

Valores e Políticas, apresentando as atividades que serão desenvolvidas ao longo do ano 

2021. A planificação e a prestação de serviços consideram sempre a adequação às 

capacidades e necessidades dos clientes, assim como suas famílias, respeitando os seus 

direitos e deveres, diariamente. Este, por se tratar de um instrumento orientador, poderá 

sofrer alterações relativamente ao planeado anteriormente. 

 

Caraterização 

Em fevereiro de 2018, a Misericórdia de adquiriu o insolvente Centro Social Dr.ª Leonilda 

Aurora da Silva Matos, transformando-o no Complexo Social de Fajões, cujo apoio à 

comunidade se verifica através das respostas sociais lar de idosos, centro de dia, serviço 
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de apoio domiciliário, creche e ensino pré-escolar. No que concerne à deficiência, o 

Complexo Social de Fajões dispõe do Lar Residencial do Pisão e do Centro de Atividades 

Ocupacionais, que visa apoiar 30 clientes com deficiência intelectual. O CAO iniciou 

atividade em novembro de 2019, como uma resposta social destinada a cidadãos 

portadores de deficiência intelectual, com idade igual ou superior a 16 anos, de ambos 

os sexos. Tem como objetivo criar condições para o desenvolvimento e manutenção de 

competências da pessoa com deficiência no âmbito socio-emocional, psicológico, 

cognitivo e social, maximizando a sua autonomia e procurando o seu bem-estar, 

desenvolvimento pessoal e inclusão social. Trata-se de uma resposta dinâmica e 

funcional capaz de proporcionar à pessoa com deficiência o exercício de funções 

socialmente úteis (na perspetiva de uma eventual integração, se possível, no regime do 

emprego protegido) e estritamente ocupacionais, por forma a manter os clientes ativos 

e interessados, favorecendo o seu equilíbrio biopsicossocial. As atividades são 

apresentadas de forma personalizada, adequadas às caraterísticas, capacidades, 

potencialidades e projeto de vida individual do cliente. O CAO funcionará ao longo do 

ano, com uma interrupção de 15 dias no mês de agosto para manutenção do espaço e 

tem capacidade para abranger 30 clientes.  

 

Caraterização dos Utentes 

O grupo é constituído por 30 clientes, 14 do sexo feminino e 16 do sexo masculino, 

com idades compreendidas entre os 19 e 65 anos, com diferentes quadros de 

diagnóstico de deficiência intelectual e multideficiências. 

 

 F M 

Média ≅ 45 anos ≅ 46 anos 

Média geral ≅ 45 anos 

 

 

UNIDADE DE CUIDADOS CONTINUADOS “SIDÓNIO PARDAL” 

 

NATUREZA E OBJETIVOS 

A Unidade de Cuidados Continuados de Longa Duração e Manutenção (UCC) tem 

capacidade de 31 camas, das quais, 29 estão integradas na Rede Nacional de Cuidados 

Continuados e duas a funcionar em regime privado. Destina-se a pessoas com doenças 

ou processos crónicos, com diferentes níveis de dependência e graus de complexidade, 
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que não reúnam condições para serem cuidadas em casa ou na instituição ou 

estabelecimento onde residem. Presta apoio social e cuidados de saúde de manutenção 

que previnam e retardem o agravamento da situação de dependência, favorecendo o 

conforto e a qualidade de vida. A UCC pode ainda ter internamentos até de 90 dias por 

ano, quando há necessidade de descanso do cuidador.  

 

RECURSOS HUMANOS 

A equipa multidisciplinar é constituída pelos seguintes profissionais: 

Categoria Profissional Nº 

Diretora Técnica 1 

Médico 3 

Enfermeira chefe + Enfermeiro 1 + 9 

Técnica de Serviço Social 1 

Fisioterapeuta 1 

Terapeuta Ocupacional 1 

Psicóloga 1 

Animadora Sociocultural  1 

Nutricionista 1 

Administrativa 1 

Ajudantes de Lar 14 

Auxiliar de Serviços Gerais 2 

 

ATIVIDADES 

No que diz respeito às atividades de animação sociocultural o objetivo é proporcionar 

uma oferta de atividades que vá de encontro às necessidades do público-alvo, avaliadas 

em sede de plano individual de intervenção. Assim, o plano de atividades para 2021 tem 

como objetivo manter e, logo que possível, retomar as atividades que foram reduzidas 

(quer em número de participantes, quer na diversidade das mesmas) a partir de março 

de 2019, devido à pandemia Covid-19. Assim, planemos desenvolver: 

 

Área  Objetivos Atividades Periodicidade 

 

 

-Promover a interação grupal Bingo 1 x por semana 
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Lúdico-

Recreativas 

- Estimular a criatividade e formas 

de expressão; 

- Estimular a concentração e a 

atenção; 

- Potenciar a coordenação dos 

membros 

 

Jogos 

lúdicos 

1x por semana 

Trabalhos 

Manuais 

3 x por semana 

Intelectuais

/ 

Formativas 

- Estimular a memória e o 

raciocínio;  

- Desenvolver habilidades 

referentes à organização de 

informações; 

- Desenvolver o treino na formação 

de palavras 

Hora do 

Conto 

1 x por semana 

Estimulaçã

o cognitiva 

2 x por semana 

Sociais Promover a partilha de sentimentos 

e emoções; 

-Estimular a interação grupal 

Dinâmicas 

de Grupo 

1 x 

por 

sema

na 

Suspensa devido 

à Pandemia 

COVD-19 

Proporcionar o convívio entre 

utentes e seus familiares; 

Comemorar e relembrar a 

importância de datas mais 

significativas da vida pessoal e 

social 

Comemora

ção dos 

Aniversário

s 

No dia do aniversário do 

utente 

Carnaval, 

Páscoa, 

Magusto, 

Natal e 

Santos 

populares 

Ao longo do Ano 

Criar situações de surpresa e 

divertimento; 

 

Palhaços 

Visitadores 

2 x 

por 

mês 

Suspensa devido 

à Pandemia 

COVD-19 

Estimular a interação social; 

 

Intervenção 

assistida 

por animais 

1 x 

por 

mês 

Suspensa devido à 

Pandemia COVD-

19 

Estimular o sensorial; 

Estimulação Cognitiva 

Atelier de 

Música 

1xpor 

eman

a 

Suspensa devido à 

Pandemia COVD-

19 
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Para além do conjunto de atividades desenvolvidas pelos técnicos da área psicossocial, 

a Unidade disponibiliza a todos os seus utentes um conjunto de terapias – fisioterapia, 

terapia ocupacional e da fala - prescritas em função da avaliação clínica de cada utente 

e integradas no plano de intervenção individual. 

 

 

S. João da Madeira, 18 de novembro de 2020 

 

 

A Mesa Administrativa 

 

José António de Araújo Pais Vieira, Provedor 

 

Francisco Nelson Pereira Lopes, Vice-Provedor 

 

Carlos Henrique da Silva Reis, Secretário 

 

Manuel António Pereira Pinho, Tesoureiro 

 

Joaquim Manuel Gonçalves Milheiro, Mesário 

 

João Carlos Costa Ferreira Silva, Mesário 

 

José Carlos Silva Gomes, Mesário 

 

Álvaro Fernando Nobre Gouveia, suplente 

 

Maria de Fátima Pereira Moreira dos Santos Roldão, suplente 

 

Jorge Daniel Guimarães Valverde, suplente 
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ORÇAMENTO 2021 
 

 

ENQUADRAMENTO 

 

No ano em que a Santa Casa da Misericórdia de São João da Madeira chega ao século 

a instituição renova-se, emulando no ano de 2021 o dinamismo de que deu provas por 

todo o curso da primeira centúria. A renovação começa nos Órgãos Sociais, que iniciam 

um novo mandato quadrienal, e segue na atividade social, que se estende e se qualifica, 

porfiando um desempenho cada vez mais abrangente e sustentável. Estes objetivos 

deverão ter materialidade em 2021, conforme estimam o orçamento de exploração e 

investimentos, concorrendo para esse efeito as seguintes medidas: 

a) A aquisição das instalações da Fábrica da Igreja Paroquial de Nogueira do Cravo 

e a transmissão das respostas sociais do Centro Social e Paroquial de Nogueira 

do Cravo, processo que se estima esteja concluído no 1.º trimestre de 2021. 

b) A execução dos projetos aprovados no âmbito do programa operacional “Norte 

2020”, designados “Qualificação de Lar de Idosos São Manuel” e “+ Eficiência: 

Cozinhas centralizadas”, projetos que se estimam implementados até ao final do 

1.º quadrimestre de 2021. 

c) A instalação de um posto de transformação de eletricidade (de Média Tensão 

para Baixa Tensão Especial) e a renovação dos quadros elétricos dos edifícios 

do complexo social principal, execução que deverá estar concluída até ao final 

do 1.º semestre de 2021. 

d) A execução dos projetos candidatados ao programa operacional “Norte 2020”, 

sobre eficiência energética e conforto térmico (painéis fotovoltaicos, iluminação 

LED, substituição de coberturas e caixilharias em edifícios, …), e que envolverão 

os edifícios do complexo social principal, projetos que se estima concluídos no 

encerramento do exercício de 2021. 
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e) A execução de dois projetos a candidatar ao PARES – Programa de Alargamento 

da Rede de Equipamentos Sociais ainda neste ano de 2020, visando o aumento 

da capacidade do Lar de Idosos Dra. Leonilda Matos e do Lar Residencial do 

Pisão, projetos que deverão ser aprovados em 2021, iniciando-se a execução. 

Estes investimentos entroncam em ponderações estratégicas que a Mesa Administrativa 

de há muito vem considerando, culminando agora, em 2021. Neste ano, o orçamento de 

exploração repercute já ganhos de sustentabilidade decorrente da execução daqueles 

listados nas alíneas a), b) e c), embora esses ganhos sejam ainda marginais pois o seu 

retorno não terá impacto na globalidade do exercício. 

 

Todo o esforço de investimento verificar-se-á num exercício no qual, em concomitância, 

os impactos da pandemia COVID-19 deverão persistir, sendo que alguns se perenizarão. 

As condições de instalação e funcionamento dos equipamentos residenciais de idosos 

serão (certamente) foco de atenção da tutela, exigindo maiores recursos em saúde. Já 

com este intuito, prevê-se o aumento da segurança na administração medicamentosa 

pelo outsourcing da preparação das unidoses e reforço de horas de enfermagem em 

Lares de Idosos. A continuação do contexto pandémico em situação de alto-risco pelo 

decurso do 1.º semestre de 2021 é outra premissa ao orçamento de exploração, com 

implicação nas receitas e despesas operacionais, acima de tudo, na prestação de 

serviços, nos gastos com pessoal e com saúde de utentes. 

 

O centenário, os investimentos (quer aqueles a executar quer aqueles que se encerram 

no ano e dos quais se esperam ganhos de eficácia nos indicadores de atividade social, 

e de eficiência nos indicadores económico-financeiros) e a pandemia são, pois, três 

eixos-maiores que marcarão a atividade da Misericórdia em 2021. Um quarto eixo-maior 

remete para a dimensão formal da apresentação de contas, a prossecução do ajustar do 

reporte de gastos das respostas sociais à sua operação efetiva. No orçamento emula-se 

a alocação de recursos humanos estabelecida nos acordos de cooperação com a tutela, 

opção que concorre para aquele propósito de ajustamento e que, consequentemente, 

faz baixar os gastos com a Administração Social, recuando os gastos a imputar no fecho 

do exercício, além de que subtrai centros de custo contabilístico, designadamente a 

cozinha infantojuvenil, a cozinha de Fajões, e os serviços administrativos de Fajões. 
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ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO DE 2021 
MEMÓRIA DESCRITIVA 

 

Principais indicadores: 

▪ RLE previsional negativo de € 89.487  

▪ Meios-libertos positivos de € 260.344 

▪ EBITDA positivo de € 297.744 

Face ao último exercício económico-financeiro encerrado, de 2019, todos os principais 

indicadores da demonstração de resultados melhoram, sendo a melhoria mais 

expressiva no resultado líquido, que se estima seja de € 50.301, quedando-se aquele 

abaixo dos € 90.000 negativos. 

Cumprindo o procedimento habitual, o orçamento de exploração para 2021 foi estimado 

partindo da execução acumulada a agosto de 2020, extrapolada ao final do exercício, 

aplicando-se sobre este desempenho o impacto de pressupostos macroeconómicos e 

de medidas tomadas pela gestão, como impera num orçamento que não pretende 

apenas ser um documento de autorização de despesa mas também um guião para a 

gestão estratégica da Misericórdia.  

Vejamos: 

 

PRESSUPOSTOS MACROECONÓMICOS 

▪ Inflação: 0% 

▪ Remuneração Mínima Nacional Garantida, € 663,75 

2021 2019 var abs var %

Prestação de Serviços  +           3 428 727 €         3 212 866 €              215 861 € 6,7%

Subsídios, doações e legados à exploração  +           3 499 061 €         3 207 146 €              291 915 € 9,1%

CMVMC  -                          -   €                        -   €                         -   € n.a.

FSE  -           2 129 835 €         2 227 852 € -              98 018 € -4,4%

Gastos com o pessoal  -           4 738 016 €         4 238 352 €              499 664 € 11,8%

Outros rendimentos e ganhos  +              237 807 €            337 195 € -              99 388 € -29,5%

Outros gastos e perdas  -                          -   €               32 719 € -              32 719 € -100,0%

EBITDA              297 744 €            258 283 €                39 462 € 15,3%

Amortizações  -              349 831 €            344 504 €                  5 327 € 1,5%

Resultado Operacional -              52 087 € -            86 222 €                34 135 € 13,7%

Juros e rendimentos similares obtidos  +                          -   €                        -   €                         -   € n.a.

Juros e gastos similares suportados  -                37 400 €               53 567 € -              16 167 € -30,2%

Resultados antes de impostos -              89 487 € -          139 789 €                50 301 € -36,0%

Imposto sobre o rendimento do período                          -   €                        -   €                         -   € n.a.

Resultado líquido do período -              89 487 € -          139 789 €                50 301 € -36,0%

cash-flow 260 344 €               204 716 €             55 628 €                27,2%

RENDIMENTOS E GASTOS
PERÍODOS
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▪ Atualização de reformas e pensões abaixo de € 635 em € 10 

▪ Acordos de Cooperação (AC):  

o Atualização de tabelas em 2% excecionando deste aumento as respostas 

sociais atípicas e os estabelecimentos de ensino pré-escolar. 

o Revisão do AC do CAT com o aumento da comparticipação pública para 

€ 910,16 por criança/ mês. 

o Manutenção dos demais AC e da respetiva frequência comparticipada. 

▪ EURIBOR: consideração taxa negativa a 6 meses (em 11-nov-2020 era de -0,507%) 

logo sem impacto na taxa de juro dos contratos de financiamento existentes, com a 

formação do juro limitada ao spread e as comissões fixas sobre capital em dívida. 

 

PRESSUPOSTOS DA GESTÃO 

▪ Continuidade do projeto “Trapézio com Rede III” para além de abril de 2021 (termo 

do atual contrato); 

▪ Continuidade dos recursos sociais “Apartamento de Autonomização”, “Lavandaria 

e Balneário Social” e abertura do “Refeitório Social a partir de abril de 2021; 

▪ Atividades de Enriquecimento Curricular no ano letivo 2021/2022; 

▪ Continuidade do POAPMC – Programa Operacional Apoio a Pessoas Carenciadas, 

de distribuição de alimentos secos, com extensão do número de apoiados para 130 

pessoas (+20), e uma comparticipação pública de € 1,80/ mês por pessoa. 

▪ Cantina Social com o apoio da Câmara Municipal de São João da Madeira. 

▪ Continuação prestação de serviços de AEC no ano letivo 2021/2022. 

▪ Proveitos diferidos (valor equivalente ao ano 2020):    € 219.289 

▪ PEDEP 2019-2020:       € 85.079 

▪ Vagas Sociais:        € 30.008 

▪ Câmara Municipal de SJM – subsídios (registados “donativos autarquia”): 

o Qualificação Lar de Idosos São Manuel:    € 32.670 

o Centros de Atividades Tempos Livres:   €   3.000 

o Campo de Férias:      €   1.000 

o Cantina Social (11.500 refeições):    € 28.750 

▪ Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis (registados “donativos autarquia”): 

o Apoio ao investimento PARES:     € 15.525 

… 

A abordagem das principais contas-razão revela um crescimento da: 
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➢ Prestação de Serviços: Crescimento de 6,7%, ou seja, € 215.861. Destes, as 

respostas sociais de Nogueira do Cravo e o Centro de Atividades Ocupacionais 

aditam € 115.500. O remanescente encontra-se nos equipamentos residenciais 

da área da terceira idade, que incrementam cerca de € 105.000 (cerca de 6%), 

face a 2019. 

➢ Subsídios à Exploração: Crescimento de 9,1%, ou seja, € 291.915. Destes, as 

respostas sociais de Nogueira do Cravo e o Centro de Atividades Ocupacionais 

aditam € 175.500. O remanescente repercute a atualização da comparticipação 

pública para o Centro de Acolhimento Temporário por revisão do acordo de 

cooperação (€ 45.000), e a atualização das tabelas relativas a estes acordos com 

a Segurança Social em 2%, sobre os 3,5% verificados em 2020. 

➢ Fornecimentos e serviços externos: Recuo de 4,4%, € 98.000, face a 2019 por 

alteração do vínculo contratual de seis prestadores de serviços, subtração de 

horas de enfermagem na preparação medicamentosa, contratação de energia 

em média tensão (no 2.º semestre), e recuo de benefícios processados a 

utentes. 

➢ Gastos com Pessoal: Crescimento de 11,8%, quase € 500.000 face a 2019, por 

integração das respostas sociais de Nogueira do Cravo e Centro de Atividades 

Ocupacionais, que aditam cerca de € 200.000; aumento da remuneração mínima 

garantida de 10,6% (entre 2019 e 2021, ou seja, € 63,75); e integração de cinco 

prestadores de serviço em regime de trabalho subordinado. 

… 

Como a demonstração de resultados consolidada enuncia, para 2021 estimam-se 

resultados melhores do que aqueles no fecho de 2019, generalizado às diversas áreas 

de intervenção social, à exceção da “família e comunidade”, “saúde” e “projetos”.  

Estes resultados consideram a imputação de gastos centralizados. 

 

2019 2021 Var Abs Var %

TERCEIRA IDADE -74 956 -67 507 7 449 -9,9%

INFÂNCIA E JUVENTUDE -241 181 -120 844 120 337 -49,9%

FAMÍLIA E COMUNIDADE 77 549 9 708 -67 841 -87,5%

DEFICIÊNCIA 92 428 104 079 11 652 12,6%

SAÚDE -17 744 -52 415 -34 671 195,4%

IRMANDADE 14 893 41 857 26 965 181,1%

PROGRAMAS/PROJETOS 9 223 -4 366 -13 589 -147,3%

-139 789 -89 487 

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS - ÁREAS DE INTERVENÇÃO
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Em 2019, a “família e comunidade” beneficiou de um subsídio atribuído pelo Orçamento 

Participativo Municipal; a “saúde” ainda não repercutia a contratação do pessoal de 

enfermagem em regime de trabalho subordinado; e a área de “projetos” registava o 

saldo positivo do fecho do Trapézio com Rede II.  

A melhoria estimada para 2021 assenta: 

➢ Terceira Idade: Melhoria de 10% por impacto de € 19.957 das respostas sociais 

de Nogueira do Cravo e do Lar de Idosos Dra. Leonilda Matos, Casa de Repouso 

e SAD de Fajões, todos acima dos € 20.000, suficientes para compensar a pioria 

estimada para o Lar de Idosos São Manuel e Centro de Dia de São João da 

Madeira. O primeiro repercute o fim das remições e o inerente recuo dos 

proveitos diferidos, e o agravamento de gastos com pessoal e em saúde. O 

Centro de Dia evidencia o novo modelo de distribuição de gastos, alocando o 

quadro de pessoal previsto em acordo de cooperação. 

➢ Infância e Juventude: Recupera o resultado líquido negativo em 50%, efeito da 

melhoria da execução económico-financeira em todos os equipamentos sociais. 

A área beneficia do recuo dos gastos centralizados em mais de € 200.000 pois 

estes foram maioritariamente imputados às respostas sociais residenciais. Para 

além deste fator, as comparticipações públicas para o Centro de Acolhimento 

Temporário são as que resultam da revisão do acordo de cooperação aprovado 

em dezembro de 2019 no âmbito do PROCOOP. Finalmente, incrementa-se a 

atividade nas AEC, operação que melhora o resultado positivo. 

➢ Deficiência: Melhoria de 12,6% por impacto da abertura do Centro de Atividades 

Ocupacionais. Em 2019 este efeito apenas se repercute no último trimestre do 

exercício. 

 

AÇÃO SOCIAL SAÚDE IRMANDADE
ADMINISTRAÇÃO 

SOCIAL

DESCRIÇÂO 2021 2021 2021 2021 2021

Custo Merc. Vendidas e Matérias Consumidas 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Fornecimentos e Serviços Externos 1 699 217 € 312 125 € 38 722 € 79 770 € 2 129 835 €

Gastos com Pessoal 4 069 422 € 387 921 € 0 € 280 673 € 4 738 016 €

Amortizacoes 232 317 € 45 897 € 70 042 € 1 575 € 349 831 €

Outros Gastos e Perdas 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Gastos e Perdas de Financiamento 0 € 0 € 37 400 € 0 € 37 400 €

Total Custos e Perdas 6 000 956 € 745 944 € 146 164 € 362 019 € 7 255 082 €

Prestação de Servicos 2 712 543 € 716 184 € 0 € 0 € 3 428 727 €

Subsidios, Doações e Legados à Exploracao 3 499 061 € 0 € 0 € 0 € 3 499 061 €

Outros Rendimentos e Ganhos 23 603 € 21 086 € 193 118 € 0 € 237 807 €

Total Proveitos e Ganhos 6 235 207 € 737 270 € 193 118 € 0 € 7 165 595 €

Resultados Líquidos do Exercício 234 251 € -8 674 € 46 954 € -362 019 € -89 487 €

cash-flow  (meios libertos líquidos) 466 568 € 37 223 € 116 996 € -360 443 € 260 344 €

Gastos Centralizados 522 725 € 52 957 € 8 588 € 0 €

RLE após imput Gastos Centralizados -288 474 € -61 631 € 38 366 € 0 € -311 739 €

ÁREAS DE INTERVENÇÃO SOCIAL - CONSOLIDADO
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Conservações e Reparações 

 

Neste documento apresentam-se os quadros que descrevem por centros de custo as 

Conservações e Reparações desenhadas para execução em 2021. As conservações e 

reparações listadas refletem as necessidades básicas para manutenção dos edifícios, 

equipamentos e veículos, traduzidos ao longo do ano em reparações de instalações 

elétricas, mecânicas, abastecimento de água, saneamento, equipamentos, veículos e 

reparações diversas. Vejamos: 

TERCEIRA IDADE
INFÂNCIA E 

JUVENTUDE

FAMÍLIA E 

COMUNIDADE
DEFIICÊNCIA SAÚDE

INTERVENÇAO 

SOCIAL

DESCRIÇÂO 2021 2021 2021 2021 2021 2021

Custo Merc. Vendidas e Matérias Consumidas 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Fornecimentos e Serviços Externos 1 005 447 € 464 357 € 93 835 € 135 578 € 312 125 € 2 011 343 €

Gastos com Pessoal 1 803 444 € 1 661 300 € 219 696 € 384 982 € 387 921 € 4 457 343 €

Amortizacoes 102 201 € 96 240 € 12 487 € 21 388 € 45 897 € 278 214 €

Outros Gastos e Perdas 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Gastos e Perdas de Financiamento 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Total Custos e Perdas 2 911 092 € 2 221 896 € 326 019 € 541 949 € 745 944 € 6 746 900 €

Prestação de Servicos 2 007 808 € 510 372 € 43 800 € 150 564 € 716 184 € 3 428 727 €

Subsidios, Doações e Legados à Exploracao 988 709 € 1 697 826 € 298 164 € 514 362 € 0 € 3 499 061 €

Outros Rendimentos e Ganhos 9 552 € 14 052 € 0 € 0 € 21 086 € 44 689 €

Total Proveitos e Ganhos 3 006 068 € 2 222 249 € 341 964 € 664 925 € 737 270 € 6 972 477 €

Resultados Líquidos do Exercício 94 976 € 353 € 15 945 € 122 977 € -8 674 € 225 577 €

cash-flow  (meios libertos líquidos) 197 177 € 96 592 € 28 433 € 144 365 € 37 223 € 503 791 €

Gastos Centralizados 222 465 € 231 614 € 10 178 € 58 467 € 52 957 €

RLE após imput Gastos Centralizados -127 489 € -231 261 € 5 767 € 64 509 € -61 631 € -350 105 €

ÁREAS DE INTERVENÇÃO SOCIAL

SERVIÇOS 

ADMINISTRATIVOS
LAVANDARIA MANUTENÇÃO

ADMINISTRAÇÃO 

SOCIAL

DESCRIÇÂO 2021 2021 2021 2021

Custo Merc. Vendidas e Matérias Consumidas 0 € 0 € 0 € 0 €

Fornecimentos e Serviços Externos 50 750 € 28 520 € 500 € 79 770 €

Gastos com Pessoal 163 311 € 91 566 € 25 796 € 280 673 €

Amortizacoes 0 € 1 575 € 0 € 1 575 €

Outros Gastos e Perdas 0 € 0 € 0 € 0 €

Gastos e Perdas de Financiamento 0 € 0 € 0 € 0 €

Total Custos e Perdas 214 061 € 121 662 € 26 296 € 362 019 €

Prestação de Servicos 0 € 0 € 0 € 0 €

Subsidios, Doações e Legados à Exploracao 0 € 0 € 0 € 0 €

Outros Rendimentos e Ganhos 0 € 0 € 0 € 0 €

Total Proveitos e Ganhos 0 € 0 € 0 € 0 €

Resultados Líquidos do Exercício -214 061 € -121 662 € -26 296 € -362 019 €

cash-flow  (meios libertos líquidos) -214 061 € -120 086 € -26 296 € -360 443 €

Gastos Centralizados 0 € 0 € 0 €

RLE após imput Gastos Centralizados -214 061 € -121 662 € -26 296 € -362 019 €

ADMNISTRAÇÃO SOCIAL
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Custo

ERPI C. Dia SJM diversos 12.937 €            

ERPI C. Dia Fajões diversos 11.071 €            

Casa de Repouso diversos 25.534 €            

SAD Fajões diversos 1.050 €               

SAD Nog. Cravo diversos 2.300 €               

Centro Dia/SAAS Nog. Cravo diversos 4.450 €               

Abrigo Infantil das Laranjeiras diversos 4.050 €               

Centro Infantil diversos 5.640 €               

Creche "Alberto Pacheco" / ATL EB2 diversos 5.345 €               

Creche Fajões diversos 3.500 €               

Centro de Acolhimento de Menores / ATL ABC diversos 5.199 €               

ATL Casaldelo diversos 800 €                  

ATL Conde Dias Garcia diversos 2.350 €               

ATL Espadanal diversos 1.800 €               

Lar Residencial Pisão diversos 8.547 €               

CAO diversos 4.600 €               

CCPA diversos 4.900 €               

Trilho diversos 3.995 €               

Unidade de Cuidados Continuados diversos 11.726 €            

Administração Social, Cozinhas e Lavandaria diversos 10.800 €            

130.595 €       

124.423 €       

ORÇAMENTO - CONSERV. E REPARAÇÕES 2021

ORÇAMENTO 2020

TOTAL CONSERVAÇÕES E REPARAÇÕES
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ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS DE 2021 
MEMÓRIA DESCRITIVA 

 

O orçamento de investimentos para 2021 prevê € 1.618.632 de despesas de capital, dos 

quais € 127.731 financiados por esforço próprio, sendo que o orçamento de exploração 

de 2021 regista um subsídio da Câmara Municipal de S. João da Madeira que desoneram 

este esforço para € 95.061 (designadamente, € 32.670 de apoio aos investimentos na 

centralização de cozinhas e qualificação do Lar de Idosos São Manuel).  

O remanescente será financiado por apoios comunitários e através da cessão de 

créditos com eficiência energética.  

A listagem de investimentos considerou: 

▪ Execução do projeto de centralização de cozinhas do complexo social principal, 

candidatado ao “Aviso n.º NORTE-42-2019-45 / Equipamentos Sociais” (50% da 

obra, aquisição de equipamento, instalação de elevador monta-pratos e 

aquisição de carrinha); 

▪ Execução de medidas de eficiência energética previstas na candidatura ao 

“Aviso n.º Norte-03-2019-38 / Eficiência Energética nos Equipamentos Sociais”; 

▪ Execução do projeto SCIE dos edifícios do Abrigo Infantil das Laranjeiras e Lar 

de Idosos/ UCC, adequando-os às normas de segurança contra incêndio (50% 

do investimento total); 

▪ Ampliação do Lar de Idosos Dr.ª Leonilda Matos, de 40 para 60 camas, prevista 

candidatura ao Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais — 

3.ª Geração (PARES 3.0) “Despacho n.º 9952/2020, de 15 de outubro); 

▪ Ampliação do Lar Residencial do Pisão, de 24 para 30 camas, prevista 

candidatura ao Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais — 

3.ª Geração (PARES 3.0) “Despacho n.º 9952/2020, de 15 de outubro); 

▪ Instalação de PT para aquisição de energia em MT (principal complexo 

assistencial). 

Em resumo:  
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Por equipamento social: 

 
… em detalhe: 

 

 

 

DESPESAS DE CAPITAL descritivo valor unit total

Edifícios e Outras Construções diversos n.a. 1.579.106

Equipamento Básico diversos n.a. 0

Equipamento Social e Administrativo diversos n.a. 0

Outras Imobilizações Corpóreas diversos n.a. 21.076

Imobilizações Incorpóreas diversos n.a. 18.450

1.618.632

RECEITAS DE CAPITAL descritivo valor unit total

P. O. Norte 2020 - n.a. 867.176

Modelo Negócio ESCO (VPS) - n.a. 205.600

PARES 3.0 - n.a. 418.125

Financiamentos próprios - n.a. 127.731

1.618.632

investimento

ERPI C. Dia SJM diversos 262.858

ERPI C. Dia Fajões diversos 446.000

Casa de Repouso diversos 98.634

Abrigo Infantil das Laranjeiras diversos 199.612

Lar Residencial Pisão diversos 111.500

Administração Social, Cozinhas e Lavandaria diversos 500.028

1.618.632

EQUIPAMENTOS

TOTAL INVESTIMENTOS

ERPI C. Dia SJM                     descritivo Qt invest

Edifícios e Outras Construções

adequação do edifício às normas de segurança contra 

incêndio 1 70.852,76

Edifícios e Outras Construções

substituição de caixilharias de alumínio, com vidro duplo e 

corte térmico 1 86.423,65

Edifícios e Outras Construções

cobertura em painel metálico tipo sandwich com isolamento 

térmico e caleiras de vedação 1 88.630,24

Edifícios e Outras Construções substituição iluminação convencional por sistemas led 1 16.951,35

262.857,99

ERPI C. Dia Fajões             descritivo Qt invest

Edifícios e Outras Construções ampliação lar idosos de 40 para 60 camas 1 446.000,00

446.000,00

CASA DE REPOUSO                                   descritivo Qt invest

Edifícios e Outras Construções

cobertura em painel metálico tipo sandwich com isolamento 

térmico e caleiras de vedação 1 83.042,97

Edifícios e Outras Construções substituição iluminação convencional por sistemas led 1 15.591,05

98.634,02
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São João da Madeira, 18 de novembro de 2020 

A Mesa Administrativa 

 

José António de Araújo Pais Vieira, Provedor 

 

Francisco Nelson Pereira Lopes, Vice-Provedor 

 

Carlos Henrique da Silva Reis, Secretário 

 

Manuel António Pereira Pinho, Tesoureiro 

 

Joaquim Manuel Gonçalves Milheiro, Mesário 

 

João Carlos Costa Ferreira Silva, Mesário 

 

José Carlos Silva Gomes, Mesário 

 

Álvaro Fernando Nobre Gouveia, suplente 

 

Maria de Fátima Pereira Moreira dos Santos Roldão, suplente 

 

Jorge Daniel Guimarães Valverde, suplente 

 

 

 

ABRIGO INFANTIL LARANJEIRAS descritivo Qt invest

Edifícios e Outras Construções

cobertura em painel metálico tipo sandwich com isolamento 

térmico e caleiras de vedação 1 70.809,19

Edifícios e Outras Construções

substituição de caixilharias de alumínio, com vidro duplo e 

corte térmico 1 69.509,10

Edifícios e Outras Construções substituição iluminação convencional por sistemas led 1 1.852,02

Edifícios e Outras Construções instalação bomba calor para aquecimento 1 27.875,00

Edifícios e Outras Construções

adequação do edifício às normas de segurança contra 

incêndio - instalação de sistema de detecção inçêndio 1 29.566,46

199.611,76

Lar Residencial Pisão descritivo Qt invest

Edifícios e Outras Construções ampliação lar residencial de 24 para 30 camas 1 111.500,00

111.500,00

ADM. SOCIAL, COZINHAS E 

LAVANDARIA descritivo Qt invest

Edifícios e Outras Construções

instalação de posto de transformação de MT em BTE + 

gerador complexo assistencial SJM 1 139.306,99

Edifícios e Outras Construções centralização das unidades de cozinha 1 154.865,24

Outras Imobilizações Corpóreas aquisição de veículo para transporte de refeições 1 21.075,68

Edifícios e Outras Construções instalação de central fotovoltaica (complexo assistencial) 1 166.330,13

Imobilizações Incorpóreas sistema gestão e controlo de energia 1 18.450,00

500.028,03
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RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL  
 

1. O orçamento é a expressão numérica das opções de gestão corrente, estratégica e de 

investimento do órgão de gestão. Instrumento por excelência da gestão por objetivos, 

resulta de um processo de planeamento com vista à realização de um certo número de 

finalidades e dos recursos a utilizar para os alcançar, - fixados de forma bem 

determinada - suscetíveis de acompanhamento, controlo e avaliação da gestão. 

2. Numa conjuntura económica, financeira e social particularmente adversa, decorrente 

dos impactos ocasionados pelo surto pandémico COVID-19 de âmbito mundial, o 

orçamento proposto pela Mesa Administrativa para o ano de 2021 propõe-se contribuir, 

embora marginalmente, para a sustentabilidade financeira da Instituição. Apresenta 

proveitos e ganhos no total de 7.165.595 euros e custos e perdas no total de 7.255.082 

euros. Estima um resultado líquido negativo de 89.487 euros e meios libertos líquidos 

positivos no valor de 260.344 euros. 

3. O orçamento de investimentos para o ano de 2021 considera um total de 1.618.632 

euros, valor muito significativo considerando a debilidade da situação financeira da 

Instituição e a conjuntura referida no ponto anterior. Todavia, o esforço próprio será de 

apenas 127.731 euros, já que, o remanescente será financiado com recurso aos apoios 

comunitários. Também os ganhos de sustentabilidade esperados decorrentes da 

execução dos investimentos foram objeto de análise e ponderação na decisão de Mesa 

Administrativa. 

4. Considerando as análises e trabalhos efetuados e, ainda, as informações obtidas através 

dos contactos estabelecidos com o Provedor e com o Director de Serviços e Técnicos 

Superiores dos Serviços Administrativos, os quais, nos facultaram os elementos e 

esclarecimentos solicitados, somos de parecer que o Orçamento para 2021, a 

apresentar pela Mesa Administrativa a 4 de Dezembro de 2020, deve merecer a 

aprovação da Assembleia Geral. 

S. João da Madeira, 24 de novembro de 2020 

Daniel Bastos da Silva, Presidente 

Nuno Alexandre Ferreira Fernandes, Secretário  

César Augusto Bastos Santos, Secretário 
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ANEXO I 

Demonstração de Resultados por Respostas Sociais  

 

 

 

 

LAR DE IDOSOS S. 

MANUEL

LAR DE IDOSOS 

DRA. LEONILDA 

MATOS

CASA REPOUSO

DESCRIÇÂO 2021 2021 2021

Custo Merc. Vendidas e Matérias Consumidas - €                              - €                              - €                              

Fornecimentos e Serviços Externos 401 345 €                225 649 €                291 672 €                

Gastos com Pessoal 656 685 €                333 040 €                501 044 €                

Amortizacoes 39 750 €                   4 042 €                     57 960 €                   

Outros Gastos e Perdas - €                              - €                              - €                              

Gastos e Perdas de Financiamento - €                              - €                              - €                              

Total Custos e Perdas 1 097 780 €             562 732 €                850 676 €                

Prestação de Servicos 685 205 €                362 315 €                763 920 €                

Subsidios, Doações e Legados à Exploracao 476 935 €                219 245 €                - €                              

Outros Rendimentos e Ganhos 3 011 €                     - €                              6 540 €                     

Total Proveitos e Ganhos 1 165 151 €             581 561 €                770 460 €                

Resultados Líquidos do Exercício 67 371 €                   18 829 €                   80 216 €-                   

cash-flow  (meios libertos líquidos) 107 121 €                22 871 €                   22 256 €-                   

Gastos Centralizados 65 658 €                   32 998 €                   49 882 €                   

RLE após imput Gastos Centralizados 1 713 €                     14 169 €-                   130 098 €-                

TERCEIRA IDADE

CENTRO DE DIA 

SJM

CENTRO DE DIA 

FAJÕES

CENTRO DE DIA 

NOGUEIRA DO 

CRAVO

DESCRIÇÂO 2021 2021 2021

Custo Merc. Vendidas e Matérias Consumidas - €                              - €                              - €                              

Fornecimentos e Serviços Externos 1 294 €                     4 412 €                     27 806 €                   

Gastos com Pessoal 57 034 €                   49 249 €                   51 162 €                   

Amortizacoes - €                              449 €                        - €                              

Outros Gastos e Perdas - €                              - €                              - €                              

Gastos e Perdas de Financiamento - €                              - €                              - €                              

Total Custos e Perdas 58 328 €                   54 110 €                   78 968 €                   

Prestação de Servicos 20 375 €                   35 082 €                   36 348 €                   

Subsidios, Doações e Legados à Exploracao 14 836 €                   29 672 €                   28 189 €                   

Outros Rendimentos e Ganhos - €                              - €                              - €                              

Total Proveitos e Ganhos 35 211 €                   64 754 €                   64 537 €                   

Resultados Líquidos do Exercício 23 116 €-                   10 644 €                   14 431 €-                   

cash-flow  (meios libertos líquidos) 23 116 €-                   11 093 €                   14 431 €-                   

Gastos Centralizados 2 034 €                     1 887 €                     2 754 €                     

RLE após imput Gastos Centralizados 25 150 €-                   8 758 €                     17 184 €-                   

TERCEIRA IDADE
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SAD FAJÕES
SAD NOGUEIRA DO 

CRAVO

DESCRIÇÂO 2021 2021

Custo Merc. Vendidas e Matérias Consumidas - €                              - €                              

Fornecimentos e Serviços Externos 23 820 €                   29 449 €                   

Gastos com Pessoal 100 931 €                54 299 €                   

Amortizacoes - €                              - €                              

Outros Gastos e Perdas - €                              - €                              

Gastos e Perdas de Financiamento - €                              - €                              

Total Custos e Perdas 124 751 €                83 748 €                   

Prestação de Servicos 55 413 €                   49 149 €                   

Subsidios, Doações e Legados à Exploracao 145 172 €                74 660 €                   

Outros Rendimentos e Ganhos - €                              - €                              

Total Proveitos e Ganhos 200 585 €                123 809 €                

Resultados Líquidos do Exercício 75 833 €                   40 061 €                   

cash-flow  (meios libertos líquidos) 75 833 €                   40 061 €                   

Gastos Centralizados 4 350 €                     2 920 €                     

RLE após imput Gastos Centralizados 71 483 €                   37 141 €                   

TERCEIRA IDADE

ABRIGO INFANTIL 

DAS LARANJEIRAS
CENTRO INFANTIL

CRECHE ALBERTO 

PACHECO

DESCRIÇÂO 2021 2021 2021

Custo Merc. Vendidas e Matérias Consumidas 0 € 0 € 0 €

Fornecimentos e Serviços Externos 80 429 € 99 503 € 50 351 €

Gastos com Pessoal 422 798 € 565 656 € 240 600 €

Amortizacoes 10 514 € 186 € 35 172 €

Outros Gastos e Perdas 0 € 0 € 0 €

Gastos e Perdas de Financiamento 0 € 0 € 0 €

Total Custos e Perdas 513 741 € 665 345 € 326 123 €

Prestação de Servicos 105 497 € 180 728 € 87 629 €

Subsidios, Doações e Legados à Exploracao 381 606 € 495 139 € 214 921 €

Outros Rendimentos e Ganhos 840 € 1 260 € 10 482 €

Total Proveitos e Ganhos 487 942 € 677 127 € 313 032 €

Resultados Líquidos do Exercício -25 799 € 11 782 € -13 091 €

cash-flow  (meios libertos líquidos) -15 285 € 11 967 € 22 081 €

Gastos Centralizados 30 125 € 39 015 € 19 123 €

RLE após imput Gastos Centralizados -55 924 € -27 233 € -32 214 €

INFÂNCIA E JUVENTUDE
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INFÂNCIA FAJÕES

CENTRO 

ACOLHIMENTO 

TEMPORÁRIO

CATL + AEC

DESCRIÇÂO 2021 2021 2021

Custo Merc. Vendidas e Matérias Consumidas 0 € 0 € 0 €

Fornecimentos e Serviços Externos 24 907 € 79 809 € 129 358 €

Gastos com Pessoal 159 044 € 241 922 € 31 279 €

Amortizacoes 3 353 € 12 454 € 34 561 €

Outros Gastos e Perdas 0 € 0 € 0 €

Gastos e Perdas de Financiamento 0 € 0 € 0 €

Total Custos e Perdas 187 305 € 334 185 € 195 197 €

Prestação de Servicos 41 024 € 0 € 95 495 €

Subsidios, Doações e Legados à Exploracao 122 250 € 327 658 € 156 252 €

Outros Rendimentos e Ganhos 280 € 0 € 1 190 €

Total Proveitos e Ganhos 163 554 € 327 658 € 252 937 €

Resultados Líquidos do Exercício -23 751 € -6 528 € 57 739 €

cash-flow  (meios libertos líquidos) -20 397 € 5 926 € 92 300 €

Gastos Centralizados 6 531 € 19 596 € 6 806 €

RLE após imput Gastos Centralizados -30 282 € -26 124 € 50 933 €

INFÂNCIA E JUVENTUDE

CENTRO 

COMUNITÁRIO SJM

CENTRO 

COMUNITÁRIO 

NOGUEIRA DO 

CRAVO

DESCRIÇÂO 2021 2021

Custo Merc. Vendidas e Matérias Consumidas 0 € 0 €

Fornecimentos e Serviços Externos 11 625 € 2 225 €

Gastos com Pessoal 67 407 € 33 756 €

Amortizacoes 825 € 0 €

Outros Gastos e Perdas 0 € 0 €

Gastos e Perdas de Financiamento 0 € 0 €

Total Custos e Perdas 79 857 € 35 981 €

Prestação de Servicos 0 € 0 €

Subsidios, Doações e Legados à Exploracao 91 660 € 37 200 €

Outros Rendimentos e Ganhos 0 € 0 €

Total Proveitos e Ganhos 91 660 € 37 200 €

Resultados Líquidos do Exercício 11 803 € 1 219 €

cash-flow  (meios libertos líquidos) 12 629 € 1 219 €

Gastos Centralizados 2 784,57 €               1 254,62 €               

RLE após imput Gastos Centralizados 9 018,60 €               35,15 €-                     

FAMIÍLIA E COMUNIDADE
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EID - TRILHO CANTINA SOCIAL
TRAPÉZIO COM 

REDE III

DESCRIÇÂO 2021 2021 2021

Custo Merc. Vendidas e Matérias Consumidas 0 € 0 € 0 €

Fornecimentos e Serviços Externos 21 095 € 54 200 € 4 690 €

Gastos com Pessoal 82 340 € 17 423 € 18 771 €

Amortizacoes 2 694 € 8 969 € 0 €

Outros Gastos e Perdas 0 € 0 € 0 €

Gastos e Perdas de Financiamento 0 € 0 € 0 €

Total Custos e Perdas 106 129 € 80 592 € 23 461 €

Prestação de Servicos 0 € 43 800 € 0 €

Subsidios, Doações e Legados à Exploracao 110 554 € 28 750 € 30 000 €

Outros Rendimentos e Ganhos 0 € 0 € 0 €

Total Proveitos e Ganhos 110 554 € 72 550 € 30 000 €

Resultados Líquidos do Exercício 4 426 € -8 042 € 6 539 €

cash-flow  (meios libertos líquidos) 7 119 € 927 € 6 539 €

Gastos Centralizados 3 700,64 €           2 045,74 €           818,07 €               

RLE após imput Gastos Centralizados 724,93 €               10 087,79 €-         5 720,83 €           

FAMIÍLIA E COMUNIDADE

LAR RESIDENCIAL 

PISÃO

CENTRO 

ATIVIDADES 

OCUPACIONAIS

DESCRIÇÂO 2021 2021

Custo Merc. Vendidas e Matérias Consumidas - €                              - €                              

Fornecimentos e Serviços Externos 106 042 € 29 536 €

Gastos com Pessoal 240 826 € 144 156 €

Amortizacoes 10 138 € 11 250 €

Outros Gastos e Perdas 0 € 0 €

Gastos e Perdas de Financiamento 0 € 0 €

Total Custos e Perdas 357 006 € 184 942 €

Prestação de Servicos 85 984 € 64 580 €

Subsidios, Doações e Legados à Exploracao 323 189 € 191 173 €

Outros Rendimentos e Ganhos 0 € 0 €

Total Proveitos e Ganhos 409 173 € 255 753 €

Resultados Líquidos do Exercício 52 166 € 70 810 €

cash-flow  (meios libertos líquidos) 62 305 € 82 060 €

Gastos Centralizados 12 449 € 6 449 €

RLE após imput Gastos Centralizados 39 718 € 64 362 €

DEFICIÊNCIA
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UCC

DESCRIÇÂO 2021

Custo Merc. Vendidas e Matérias Consumidas 0 €

Fornecimentos e Serviços Externos 312 125 €

Gastos com Pessoal 387 921 €

Amortizacoes 45 897 €

Outros Gastos e Perdas 0 €

Gastos e Perdas de Financiamento 0 €

Total Custos e Perdas 745 944 €

Prestação de Servicos 716 184 €

Subsidios, Doações e Legados à Exploracao 0 €

Outros Rendimentos e Ganhos 21 086 €

Total Proveitos e Ganhos 737 270 €

Resultados Líquidos do Exercício -8 674 €

cash-flow  (meios libertos líquidos) 37 223 €

Gastos Centralizados 43 741 €

RLE após imput Gastos Centralizados -52 415 €

SAÚDE

SERVIÇOS 

ADMINISTRATIVOS
LAVANDARIA MANUTENÇÃO

DESCRIÇÂO 2021 2021 2021

Custo Merc. Vendidas e Matérias Consumidas 0 € 0 € 0 €

Fornecimentos e Serviços Externos 50 750 € 28 520 € 500 €

Gastos com Pessoal 163 311 € 91 566 € 25 796 €

Amortizacoes 0 € 1 575 € 0 €

Outros Gastos e Perdas 0 € 0 € 0 €

Gastos e Perdas de Financiamento 0 € 0 € 0 €

Total Custos e Perdas 214 061 € 121 662 € 26 296 €

Prestação de Servicos 0 € 0 € 0 €

Subsidios, Doações e Legados à Exploracao 0 € 0 € 0 €

Outros Rendimentos e Ganhos 0 € 0 € 0 €

Total Proveitos e Ganhos 0 € 0 € 0 €

Resultados Líquidos do Exercício -214 061 € -121 662 € -26 296 €

cash-flow  (meios libertos líquidos) -214 061 € -120 086 € -26 296 €

Gastos Centralizados 0 € 0 € 0 €

RLE após imput Gastos Centralizados -214 061 € -121 662 € -26 296 €

ADMNISTRAÇÃO SOCIAL
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ANEXO II 

Comparação Orçamental 2020-2021  

 

 

 

 

ANEXO III 

Conservações e Reparações por equipamento social 

 

ORCAMENTO ORCAMENTO 

DESCRIÇÂO 2020 2021 var abs var

Custo Merc. Vendidas e Matérias Consumidas 0 € 0 € - €                        n.a.

Fornecimentos e Serviços Externos 2 105 940 € 2 129 835 € 23 895 €              1,1%

Gastos com Pessoal 4 468 497 € 4 738 016 € 269 519 €            6,0%

Amortizações 360 600 € 349 831 € 10 769 €-              -3,0%

Outros Gastos e Perdas 2 700 € 0 € 2 700 €-                -100,0%

Gastos e Perdas de Financiamento 67 811 € 37 400 € 30 411 €-              -44,8%

Total Custos e Perdas 7 005 548 € 7 255 082 € 249 534 €            3,6%

Vendas 0 € 0 € - €                        n.a.

Prestação de Serviços 3 289 404 € 3 428 727 € 139 323 €            4,2%

Subsidios, Doações e Legados à Exploracao 3 288 602 € 3 499 061 € 210 459 €            6,4%

Outros Rendimentos e Ganhos 334 125 € 237 807 € 96 318 €-              -28,8%

Total Proveitos e Ganhos 6 912 131 € 7 165 595 € 253 464 €            3,7%

Resultados Líquidos do Exercício -93 417 € -89 487 € 3 930 €                -4,2%

cash-flow  (meios libertos líquidos) 267 183 € 260 344 €

EBIDTA 334 994 € 297 744 €

ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO - 2021

ERPI SJM / C DIA                                     descritivo Qt valor unit total

Edifícios e Outras Construções reparações edifícios 1 1.250,00 1.250,00

Edifícios e Outras Construções reparações instalações eléctricas e comunicações 1 1.500,00 1.500,00

Edifícios e Outras Construções

reparações de instalações abastecimento água e 

saneamento 1 1.000,00 1.000,00

Outras reparações reparações diversas, incluindo equipamentos 1 1.250,00 1.250,00

Instalações e Equipamentos manutenção periódica elevadores 1 1.680,80 1.680,80

Instalações e Equipamentos limpeza sistemas exaustão da cozinha 1 590,40 590,40

Instalações e Equipamentos manutenção sistemas climatização AVAC 1 1.896,66 1.896,66

Instalações e Equipamentos manutenção sistemas solar térmico 1 369,00 369,00

Instalações e Equipamentos manutenção sistemas detecção incêndio 1 1.250,00 1.250,00

Veículos manutenção/gestão veículos 1 2.150,00 2.150,00

12.936,86
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ERPI FAJÕES / C DIA descritivo Qt valor unit total

Edifícios e Outras Construções reparações edifícios 1 1.000,00 1.000,00

Edifícios e Outras Construções reparações instalações eléctricas e comunicações 1 1.250,00 1.250,00

Edifícios e Outras Construções

reparações de instalações abastecimento água e 

saneamento 1 750,00 750,00

Outras reparações reparações diversas, incluindo equipamentos 1 750,00 750,00

Instalações e Equipamentos manutenção periódica elevadores 1 1.180,80 1.180,80

Instalações e Equipamentos limpeza sistemas exaustão da cozinha 1 590,40 590,40

Instalações e Equipamentos manutenção sistemas climatização AVAC 1 1.000,00 1.000,00

Instalações e Equipamentos manutenção sistemas solar térmico 1 750,00 750,00

Instalações e Equipamentos manutenção sistemas detecção incêndio 1 1.000,00 1.000,00

Veículos manutenção/gestão veículos 1 2.800,00 2.800,00

11.071,20

CASA DE REPOUSO                                   descritivo Qt valor unit total

Edifícios e Outras Construções

reparações edifícios, incluindo restauro exterior zona 

envolvente da Sala de Estar, Sala de Refeições e entrada 

principal 1 7.500,00 7.500,00

Edifícios e Outras Construções reparações instalações eléctricas e comunicações 1 1.250,00 1.250,00

Edifícios e Outras Construções

reparações de instalações abastecimento água e 

saneamento 1 1.000,00 1.000,00

Outras reparações reparações diversas, incluindo equipamentos 1 1.250,00 1.250,00

Edifícios e Outras Construções

recuperação e pintura interior de quartos e suites, e 

substituição de banheiras por bases de duche 3 2.275,50 6.826,50

Instalações e Equipamentos manutenção periódica elevadores 1 1.533,20 1.533,20

Instalações e Equipamentos limpeza sistemas exaustão da cozinha 1 516,60 516,60

Instalações e Equipamentos revisão quadro geral aquecimento - caldeiras 1 2.287,80 2.287,80

Instalações e Equipamentos manutenção sistemas detecção incêndio 1 1.220,00 1.220,00

Veículos manutenção/gestão veículos 1 2.150,00 2.150,00

25.534,10

SAD Fajões descritivo Qt valor unit total

Outras reparações reparações diversas, incluindo equipamentos 1 500,00 500,00

Veículos manutenção veículos 1 550,00 550,00

1.050,00

SAD Nog. Cravo descritivo Qt valor unit total

Outras reparações reparações diversas, incluindo equipamentos 1 500,00 500,00

Veículos manutenção/gestão veículos 1 1.800,00 1.800,00

2.300,00
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C. Dia/SAAS Nog. Cravo descritivo Qt valor unit total

Edifícios e Outras Construções reparações edifícios 1 750,00 750,00

Edifícios e Outras Construções reparações instalações eléctricas e comunicações 1 500,00 500,00

Edifícios e Outras Construções

reparações de instalações abastecimento água e 

saneamento 1 500,00 500,00

Outras reparações reparações diversas, incluindo equipamentos 1 500,00 500,00

Instalações e Equipamentos manutenção sistemas detecção incêndio 1 400,00 400,00

Veículos manutenção/gestão veículos 1 1.800,00 1.800,00

4.450,00

ABRIGO INFANTIL LARANJEIRAS descritivo Qt valor unit total

Edifícios e Outras Construções reparações edifícios 1 750,00 750,00

Edifícios e Outras Construções reparações instalações eléctricas e comunicações 1 750,00 750,00

Edifícios e Outras Construções

reparações de instalações abastecimento água e 

saneamento 1 1 000,00 1 000,00

Outras reparações reparações diversas, incluindo equipamentos 1 750,00 750,00

Instalações e Equipamentos manutenção sistemas detecção incêndio 1 800,00 800,00

4 050,00

CENTRO INFANTIL                               descritivo Qt valor unit total

Edifícios e Outras Construções reparações edifícios 1 1 250,00 1 250,00

Edifícios e Outras Construções reparações instalações eléctricas e comunicações 1 750,00 750,00

Edifícios e Outras Construções

reparações de instalações abastecimento água e 

saneamento 1 1 000,00 1 000,00

Instalações e Equipamentos certificação periódica rede abastecimento gás natural 1 750,00 750,00

Outras reparações reparações diversas, incluindo equipamentos 1 500,00 500,00

Instalações e Equipamentos limpeza sistemas exaustão da cozinha 1 590,40 590,40

Instalações e Equipamentos manutenção sistemas detecção incêndio 1 800,00 800,00

5 640,40

CRECHE "Alberto Pacheco" / EB2 descritivo Qt valor unit total

Edifícios e Outras Construções reparações edifícios 1 750,00 750,00

Edifícios e Outras Construções

reparações instalações eléctricas e comunicações, 

incluindo reforço iluminação exterior da entrada com 1 1 250,00 1 250,00

Edifícios e Outras Construções

reparações de instalações abastecimento água e 

saneamento 1 1 000,00 1 000,00

Outras reparações reparações diversas, incluindo equipamentos 1 750,00 750,00

Instalações e Equipamentos limpeza sistemas exaustão da cozinha 1 615,00 615,00

Instalações e Equipamentos manutenção sistemas detecção incêndio 1 980,00 980,00

5 345,00
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CRECHE FAJÕES descritivo Qt valor unit total

Edifícios e Outras Construções reparações edifícios 1 750,00 750,00

Edifícios e Outras Construções

reparações de instalações abastecimento água e 

saneamento 1 750,00 750,00

Edifícios e Outras Construções reparações instalações eléctricas e comunicações 1 750,00 750,00

Outras reparações reparações diversas, incluindo equipamentos 1 500,00 500,00

Instalações e Equipamentos manutenção sistemas detecção incêndio 1 750,00 750,00

3 500,00

CAT / ATL ABC descritivo Qt valor unit total

Edifícios e Outras Construções reparações edifícios 1 750,00 750,00

Edifícios e Outras Construções reparações instalações eléctricas e comunicações 1 500,00 500,00

Edifícios e Outras Construções

reparações de instalações abastecimento água e 

saneamento 1 750,00 750,00

Outras reparações reparações diversas, incluindo equipamentos 1 500,00 500,00

Instalações e Equipamentos manutenção sistemas solar térmico 1 307,50 307,50

Instalações e Equipamentos limpeza sistemas exaustão da cozinha 1 516,60 516,60

Instalações e Equipamentos manutenção sistemas detecção incêndio 1 575,00 575,00

Veículos manutenção/gestão veículos 1 1.300,00 1.300,00

5.199,10

ATL CASALDELO descritivo qt valor unit total

Edifícios e Outras Construções reparações edifícios 1 150,00 150,00

Edifícios e Outras Construções reparações instalações eléctricas e comunicações 1 150,00 150,00

Edifícios e Outras Construções reparações de instalações abastecimento água e saneamento 1 150,00 150,00

Outras reparações reparações diversas, incluindo equipamentos 1 350,00 350,00

800,00

ATL CONDE DIAS GARCIA descritivo qt valor unit total

Edifícios e Outras Construções reparações edifícios 1 1 500,00 1 500,00

Edifícios e Outras Construções reparações instalações eléctricas e comunicações 1 250,00 250,00

Edifícios e Outras Construções reparações de instalações abastecimento água e saneamento 1 250,00 250,00

Outras reparações reparações diversas, incluindo equipamentos 1 350,00 350,00

2 350,00

ATL ESPADANAL descritivo qt valor unit total

Edifícios e Outras Construções reparações edifícios 1 1 000,00 1 000,00

Edifícios e Outras Construções reparações instalações eléctricas e comunicações 1 250,00 250,00

Edifícios e Outras Construções reparações de instalações abastecimento água e saneamento 1 200,00 200,00

Outras reparações reparações diversas, incluindo equipamentos 1 350,00 350,00

1 800,00
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LAR RESIDENCIAL PISÃO descritivo Qt valor unit total

Edifícios e Outras Construções reparações edifícios 1 750,00 750,00

Edifícios e Outras Construções reparações instalações eléctricas e comunicações 1 750,00 750,00

Edifícios e Outras Construções

reparações de instalações abastecimento água e 

saneamento 1 500,00 500,00

Outras reparações reparações diversas, incluindo equipamentos 1 750,00 750,00

Instalações e Equipamentos certificação periódica rede abastecimento gás natural 1 250,00 250,00

Instalações e Equipamentos limpeza sistemas exaustão da cozinha 1 615,00 615,00

Instalações e Equipamentos manutenção sistemas climatização AVAC 1 4.182,00 4.182,00

Instalações e Equipamentos manutenção sistemas detecção incêndio 1 750,00 750,00

8.547,00

CAO descritivo Qt valor unit total

Edifícios e Outras Construções reparações edifícios 1 500,00 500,00

Edifícios e Outras Construções reparações instalações eléctricas e comunicações 1 350,00 350,00

Edifícios e Outras Construções

reparações de instalações abastecimento água e 

saneamento 1 350,00 350,00

Outras reparações reparações diversas, incluindo equipamentos 1 250,00 250,00

Instalações e Equipamentos manutenção sistemas detecção incêndio 1 350,00 350,00

Veículos manutenção/gestão veículos 1 2.800,00 2.800,00

4.600,00

UNIDADE DE CUIDADOS 

CONTINUADOS descritivo Qt valor unit total

Edifícios e Outras Construções

reparações edifícios, incluindo substituição de 

pavimento em 2 enfermarias 1 3 210,00 3 210,00

Edifícios e Outras Construções reparações instalações eléctricas e comunicações 1 750,00 750,00

Edifícios e Outras Construções

reparações de instalações abastecimento água e 

saneamento 1 1 000,00 1 000,00

Outras reparações reparações diversas, incluindo equipamentos 1 750,00 750,00

Instalações e Equipamentos manutenção sistemas climatização AVAC 1 1 264,44 1 264,44

Instalações e Equipamentos manutenção periódica elevadores 1 1 180,80 1 180,80

Instalações e Equipamentos manutenção rede gases medicinais 1 2 871,16 2 871,16

Instalações e Equipamentos manutenção sistemas detecção incêndio 1 700,00 700,00

11 726,40
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CCPA descritivo Qt valor unit total

Edifícios e Outras Construções

reparações edifícios, incluindo pintura do espaço de 

armazenagem de géneros, reparação fachada e 

instalação de corrimão de acesso aos balneários 1 3.000,00 3.000,00

Edifícios e Outras Construções reparações instalações eléctricas e comunicações 1 500,00 500,00

Edifícios e Outras Construções

reparações de instalações abastecimento água e 

saneamento 1 500,00 500,00

Outras reparações reparações diversas, incluindo equipamentos 1 250,00 250,00

Veículos manutenção/gestão veículos 1 650,00 650,00

4.900,00

Trilho descritivo Qt valor unit total

Edifícios e Outras Construções reparações edifícios 1 750,00 750,00

Edifícios e Outras Construções reparações instalações eléctricas e comunicações 1 250,00 250,00

Edifícios e Outras Construções

reparações de instalações abastecimento água e 

saneamento 1 250,00 250,00

Outras reparações reparações diversas, incluindo equipamentos 1 250,00 250,00

Edifícios e Outras Construções reparação pavimento tacos madeira - Piso 1 1 1.845,00 1.845,00

Veículos manutenção/gestão veículos 1 650,00 650,00

3.995,00

ADM. SOCIAL, COZINHAS E 

LAVANDARIA descritivo Qt valor unit total

Edifícios e Outras Construções reparações edifícios 1 750,00 750,00

Edifícios e Outras Construções reparações instalações eléctricas e comunicações 1 500,00 500,00

Edifícios e Outras Construções

reparações de instalações abastecimento água e 

saneamento 1 1.250,00 1.250,00

Outras Reparações reparações diversas, incluindo equipamentos 1 1.500,00 1.500,00

Instalações e Equipamentos

manutenção sistemas detecção incêndio - RIA complexo 

assistencial SJM 1 1.000,00 1.000,00

Veículos manutenção/gestão veículos 1 1.300,00 1.300,00

Outras Reparações manutenção equipamentos lavandaria 1 4.500,00 4.500,00

10.800,00


