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Mensagem da Mesa Administrativa 

 

O contexto sócio-economico e político que o país vivencia coloca-nos perante um quadro de 

incertezas que implica um maior empenhamento ao nível da gestão.  

A evolução da instituição deverá assentar num modelo de gestão eficaz procurando a 

maximização da eficiência e da qualidade dos serviços ao utente.  

No seguimento do trabalho que tem sido desenvolvido, é agora de tempo de introduzirmos 

alterações significativas na abordagem ao utente, à sua individualidade e às suas necessidades.  

Por outro lado, este será um período de extrema importância para a vida da Instituição, pois 

aprovado o projeto para a nova Estrutura Residencial para Idosos, é agora tempo de passar a 

outra fase que é a de captar recursos financeiros para que a mesma se torne uma realidade, e 

uma realidade da qual Castro Marim precisa urgentemente pois estima-se que esta venha a 

proporcionar a criação de mais de 60 postos de trabalho. 

Porque os tempos assim o exigem, todo o trabalho deverá assentar no estabelecimento de 

parcerias estratégicas com todas as forças vivas do concelho: outras IPSS, Juntas de Freguesia, 

Câmara Municipal e demais organismos públicos. Entendemos o trabalho concertado e em rede 

fundamental para Castro Marim. 

O Provedor, 

 

José Manuel Cavaco Cabrita 
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CAPÍTULO I – Santa Casa da Misericórdia de Castro Marim: A Instituição 

 

 

Introdução 

 

Face à crise económica, financeira e política que o país atravessa, urge que todas as 

organizações, lucrativas e não lucrativas, procurem novas formas de estar e sobreviver. As 

Instituições Particulares de Solidariedade Social não são exceção, e deverão assumir uma 

postura auto crítica, conscientes de que a crise continuará a agravar as condições económicas e 

sociais da comunidade e farão seguramente emergir um Estado com cada vez menos recursos 

disponíveis para responder às necessidades de financiamento do setor solidário. 

As Instituições terão assim que conseguir manter um equilíbrio entre o objetivo da sua génese e 

o reforço da componente interna de financiamento das suas atividades, fazendo diminuir a sua 

dependência do Estado, sem comprometer a sua sustentabilidade imprescindível para a 

continuidade. 

Tendo por base este paradigma, cremos que encontrar novas formas de sustentabilidade 

implicará para a Instituição um reforço do empreendedorismo social baseado no conhecimento 

e na inovação, atentando a novas formas de financiamento que poderão emergir do novo 

Quadro Comunitário de Apoio. 

Foi com consciência desta nova realidade, que a Mesa Administrativa da Santa Casa da 

Misericórdia de Castro Marim elaborou o Plano de Atividades e Orçamento para o exercício 

económico de 2016, garantindo um conjunto de estratégias e dinâmicas capazes de contribuir 

para a concretização da sua VISÃO. 

 

VISÃO 

Pretendemos que os nossos idosos tenham uma vida digna e com qualidade e segurança e 

contribuir para a promoção da coesão social. 
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Sustentabilidade – Dificuldades impostas pelo contexto que vivemos 

 

Como foi já referido, vivemos num contexto socioeconómico de grande complexidade e de uma 

dificuldade crescente para um número cada vez mais significativo de famílias. Consciente das 

profundas alterações que a mudança de paradigma tem vindo a implicar, a Mesa Administrativa 

da Santa Casa da Misericórdia de Castro Marim, compromete-se, em 2016, a continuar a dar 

resposta às necessidades e expectativas dos nossos utentes, empenhando-se na melhoria 

contínua dos seus serviços e respondendo de forma integrada às necessidades dos que na 

nossa comunidade apresentam maior vulnerabilidade, não descurando contudo a importância 

que a sustentabilidade económica e financeira têm para concretizar a sua MISSÃO. 

 

MISSÃO 

 

A Santa Casa da Misericórdia de Castro Marim tem como Missão proteger e apoiar os cidadãos 

naturais ou residentes do concelho de Castro Marim, desde a infância à velhice, através de 

respostas sociais que promovam a melhoria contínua da qualidade de vida. Contamos com 

recursos humanos responsáveis e solidários para a prestação de um serviço que responda à 

satisfação das necessidades sentidas e expectativas do utente. Sustentamos a importância das 

parcerias, numa abordagem sistémica, pluri e interdisciplinar no envolvimento comunitário e no 

cumprimento de normas e legislação. 

 

A Mesa Administrativa encara a sustentabilidade da Santa Casa da Misericórdia de Castro 

Marim como objetivo primordial para alcançar todos os outros objetivos, sem desvirtuar a 

identidade da Instituição, consciente dos seus VALORES. 

 

VALORES 
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Ética- Desenvolver a nossa atividade de forma responsável, leal, cooperante, com base em 

práticas equitativas e assegurando a confidencialidade dos dados e dos processos, consolidado 

a confiança dos nossos colaboradores, utentes, famílias e da comunidade; 

Respeito- reconhecer e valorizar os direitos e deveres dos utentes, famílias e colaboradores, 

agindo em conformidade; 

Rigor- Analisar e implementar as soluções mais adequadas a cada um dos nossos utentes com 

total respeito pela sua individualidade; 

Responsabilidade- Decidir e atuar em conformidade com a Visão, Missão e Valores da 

Instituição; 

Solidariedade/ Valores Cristãos- Atender às necessidades de proteção dos utentes, famílias e da 

comunidade, auxiliando nos momentos difíceis, num espirito de partilha e disponibilidade; 

Transparência- Administrar com rigor as atividades de forma que as práticas, decisões e 

funcionamento sejam comunicadas de forma clara e concisa. 
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Modelo Organizacional e de Gestão 

 

O modelo organizacional e de gestão da Santa Casa da Misericórdia de Castro Marim foi 

constituído com base na seguinte estrutura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As mudanças introduzidas na estrutura organizacional da Instituição têm resultado num 

processo de melhoria contínua, por força de um esforço significativo na contratação de 

recursos humanos qualificados, da melhoria dos processos internos e organização do trabalho, 

pelo reforço das parcerias e da cooperação, por uma maior focalização nas necessidades 

individuais e expetativas dos utentes, pelo incremento de novos métodos de planeamento, 

desenvolvimento e avaliação das atividades. 

 

REQUISITOS: 

Legais, Estatutários, de Utentes, de Famílias, Normativos e de outras partes interessadas 

MISSÃO, VISÃO, VALORES 

GESTÃO E 

MELHORIA 

PROVISÃO 

DE 

RECURSOS 

 RESPOSTAS SOCIAIS 

 AÇÃO SOCIAL E 

INTERVENÇÃO 

COMUNITÁRIA 

 SAÚDE E 

REABILITAÇÃO 

 PROJETOS 

SATISFAÇÃO DE REQUISITOS: 

Legais, Estatutários, de Utentes, de Famílias, Normativos e 

de outras partes interessadas 
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Análise Contextual 

 

A elaboração do Plano de Atividades para 2016 resulta da análise de múltiplos fatores externos 

e internos da Instituição. 

Foi usada a ferramenta de diagnóstico organizacional – Análise SWOT – forças/ fraquezas/ 

oportunidades/ ameaças, cujo resultado se apresenta: 

FORÇAS FRAQUEZAS 

Ligação positiva com a comunidade local e com as 
Entidades Públicas e Privadas Locais; 

Gestão financeira eficaz; 

Gestão de topo envolvida, empenhada e presente;  

Colaboradores motivados, versáteis e 
competentes; 

Crescente envolvimento de familiares nas 
atividades; 

Avaliação periódica dos serviços francamente 
positiva; 

Melhorias na organização do trabalho; 

Melhorias nas instalações; 

Prestação de outros serviços abertos à 
comunidade. 

Reconhecimento da qualidade do trabalho 
desenvolvido por parte de todos os stakeholders. 

Impossibilidade de aumentar o número de vagas 
em Lar e Centro de Dia e respetivo Acordo de 
Cooperação; 

Apoio financeiro insuficiente por parte de 
Entidades Locais; 

Recursos Humanos com poucas qualificações 
técnicas; 

Viaturas de Apoio Domiciliário obsoletas 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

Processo de Avaliação de satisfação 
implementado; 

Quadro Técnico multidisciplinar; 

Protocolo de Empregabilidade com a Autarquia; 

Quadro Comunitário de Apoio 2014-2020; 

Estrutura Residencial para Idosos portadores de 
Doença de Alzheimer aprovado. 

Motivação dos Recursos Humanos para Formação 
e Inovação Tecnológica; 

Modernização Tecnológica em curso 

Recessão económica; 

Aumento do desemprego; 

Redução do rendimento das famílias; 

Redução no rendimento dos idosos; 

Redução dos apoios financeiros e governamentais 
para as respostas socais. 

Instabilidade política 

Atraso na abertura do Quadro Comunitário 
Portugal 2020 
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Posicionamento Estratégico  

 

Com base na análise SWOT e, enquadrado na Missão e Visão da Santa Casa da Misericórdia de 

Castro Marim, foram definidos os seguintes objetivos estratégicos: 

OE1. Atingir um modelo sustentável e equilibrado de funcionamento; 

OE2. Garantir a prestação de serviços de qualidade ao utente; 

OE3. Melhorar os processos internos de trabalho; 

OE4. Promover a otimização dos Recursos existentes, numa perspetiva de valorização das 

pessoas e de promoção de uma cultura de inovação organizacional; 

OE5. Reforçar a imagem da Instituição junto de todas as partes interessadas; 

OE6. Promover o desenvolvimento comunitário e o reforço da igualdade de oportunidades 

numa dinâmica de parceria e de trabalho em rede com entidades públicas e privadas. 

 

 

A Mesa Administrativa para 2016 assume a persecução dos objetivos operacionais cuja 

concretização irá possibilitar o cumprimento do Plano Estratégico definido para o triénio. 

À semelhança do previsto no Plano de Atividades de 2015, surge como uma prioridade a adoção 

de um conjunto de opções estratégicas que permitam à Santa Casa da Misericórdia de Castro 

Marim atingir um modelo sustentável de funcionamento. 

Atendendo à atual conjuntura financeira, é ainda primordial uma gestão eficaz dos 

financiamentos públicos, de modo transparente e responsável. 

No que respeita à qualidade dos serviços prestados aos utentes é necessário desenvolver 

políticas de atuação que potenciem a melhoria contínua, pois estamos crentes que a melhor 

forma de nos munirmos de argumentos e de estimularmos a resiliência face às adversidades 

que se nos colocam diariamente é, sem dúvida, pela via da melhoria continua. 
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CAPÍTULO II – Metas e Dinâmicas Operacionais 

 

O Plano de Atividades 2016 integra um conjunto de objetivos operacionais transversais às 

diversas áreas de intervenção e cuja concretização possibilitará o cumprimento dos objetivos 

plurianuais definidos. São apresentados os objetivos operacionais para 2016, enquadrados nos 

objetivos estratégicos, os respetivos indicadores e metas. 

 

 

Respostas Sociais 

 

Estrutura Residencial para Idosos 

A Resposta Social-Estrutura Residencial para Idosos destina-se ao alojamento coletivo de 

carácter permanente e/ou temporário, para idosos que estão em situação de perda de 

autonomia e/ou situação de dependência, como por inexistência/incapacidade de retaguarda 

familiar que assegure os cuidados. 

Atualmente, nesta resposta a frequência é de 50 utentes sendo que apenas são 

comparticipados pela Segurança Social 45, no entanto, em 2016 estimamos continuar a 

desenvolver diligências no sentido de proceder à revisão de acordos de cooperação passando 

de 45 para 50 utentes em Acordo de Cooperação. 

 

Centro de Dia 

O Centro de Dia da Santa Casa da Misericórdia de Castro Marim funciona no edifício da 

Estrutura Residencial para Idosos, esta resposta social procura dar apoio a idosos que ainda 

apresentam alguma autonomia para permanecer no domicílio no período noturno, mas que 

denotam algumas dificuldades na realização de algumas atividades funcionais e instrumentais 

da vida quotidiana. 

A Resposta Social de Centro de Dia abrange atualmente cerca de 20 utentes, sendo que apenas 

9 estão abrangidos pelo Acordo de Cooperação, no entanto, prevê-se a revisão do Acordo de 

Cooperação aumentando de 9 para 20 utentes abrangidos pela Segurança Social. 
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Serviço de Apoio Domiciliário 

A Resposta Social do Serviço de Apoio Domiciliário é uma resposta social cuja prestação de 

serviços ocorre no domicílio habitual do utente em situação de dependência/incapacidade e 

inexistência e/ou incapacidade da retaguarda familiar. 

No Serviço de Apoio Domiciliário estão abrangidos por Acordo de Cooperação 43 utentes, no 

entanto, a frequência das respostas é de 51 utentes em castro Marim.  

Consciente do crescimento da população idosa, um concelho isolado social e geograficamente e 

com todas as dificuldades inerentes a satisfação das necessidades básicas, o Serviço de Apoio 

Domiciliário é uma das apostas da Instituição procurando inovar e diferenciar-se com a 

prestação de novos serviços e atividades que vão ao encontro das prementes necessidades dos 

idosos deste concelho. 

 

OE2. Garantir a prestação de serviços de qualidade ao utente; 

Objetivo Operacional Atividades a desenvolver Indicador Meta 

Implementar ações que facilitem o 

processo de integração institucional. 

 

 

 

 

 

Elaborar/ Atualizar Planos Individuais 

com base nas necessidades e 

expetativas individuais 

 

 

 

 

Melhorar a prestação de cuidados de 

Implementar a Metodologia de 

Cuidados de Gineste e Marescotti 

“HUmanitude” 

Criar um manual e um programa de 

Acolhimento 

Constituição de uma equipa de 

acolhimento 

Monitorizar as necessidades e 

potencialidades de cada utente 

 

Promover atividades que potenciem a 

interação: Instituição-Utente-

Familiares 

 

Participação direta ou indireta do 

utente e seus familiares na elaboração 

dos planos 

 

 

Manter programa de higiene do utente 

Primeiras duas etapas 

da implementação 

concluídas 

Manual e programa de 

acolhimento 

Equipa de acolhimento 

Relatório de 

acolhimento 

 

Nº de Atividades 

 

 

Planos elaborados 

 

 

Taxa de cumprimento 

dos objetivos do PI 

Taxa de execução das 

atividades por 

12 meses 

 

1º Trimestre 

 

1º Trimestre 

 

1 Mês após a 

integração 

1 Atividade bimensal 

 

Planos elaborados até 

45 dias após a 

integração; 

Planos revistos 

Trimestralmente 

70% 

 

75% 
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higiene pessoal e de cuidados de 

imagem aos utentes de todas as 

respostas sociais 

 

 

Prestar apoio psicossocial; 

 

 

Garantir a prestação de cuidados de 

saúde individualizados; 

 

e de gestão da incontinência 

 

Melhorar ao nível da prevenção da 

incontinência 

 

Realização de visitas técnicas de 

monitorização a fim de aferir novas 

necessidades; 

Apoio psicossocial nas diferentes fases 

do processo de integração/adaptação 

 

Manter Plano Individual de Saúde 

atualizado 

programa 

Avaliação 

individualizada do 

programa 

 

Plano de Cuidados 

Individual 

Registo de 

Atendimento 

 

 

Plano de Individual de 

Saúde 

50% de melhoria 

20% de redução de 

custos e tempo com 

higienes e produtos de 

incontinência 

100% Processos 

completos 

50% de utentes a 

receber apoio 

psicossocial 

 

90% Processos 

completos 

 

 

OE3. Melhorar os processos internos de trabalho; 

Objetivo Operacional Atividades a desenvolver Indicador Meta 

Implementar a Metodologia de 

Cuidados de Gineste e Marescotti 

“Humanitude” 

 

 

 

Garantir gestão eficaz de ocorrências 

e melhorar a comunicação interna 

 

 

Sessões de esclarecimento acerca da 

implementação da qualidade 

Avaliação da satisfação de utentes, 

familiares e colaboradores 

 

 

Otimização de nova plataforma 

informática de registo de ocorrência e 

passagem de turno 

 

 Sessões de 

esclarecimento 

Questionário de 

avaliação 

 

 

Taxa de utilização da 

plataforma 

47 Participantes 

 

90% taxa de satisfação 

 

 

95% 

 

 

 

 

 

OE5. Reforçar a imagem da Instituição junto de todas as partes interessadas; 
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Objetivo Operacional Atividades a desenvolver Indicador Meta 

Melhorar a imagem da Instituição 

junto de utentes, familiares e 

comunidade em geral 

Implementar um Plano de 

Comunicação e Marketing que 

corresponda às necessidades 

diagnosticadas 

Reestruturar a página da Instituição na 

Internet 

Manter a divulgação das atividades 

desenvolvidas nas redes sociais  

 

 

Maximizar o protocolo de comunicação 

com o familiar responsável pelo utente 

 

Implementar sistema de gestão de 

reclamações 

 

Estabelecer parcerias de investigação e 

desenvolvimento (UALG) que 

promovam conhecimento e conceção 

de novos projetos 

Existência de um Plano 

de Comunicação e 

Marketing  

Grau de execução do 

Plano Comunicação e 

Marketing 

Página reestruturada 

Atualizações Facebook 

 

Taxa de execução do 

Protocolo 

 

 

Sistema implementado 

 

 

Parceria estabelecida 

1º Trimestre 

 

 

80% 

1º Trimestre 

Diário 

 

 

95% 

 

 

1º Trimestre 

 

 

1º Semestre 
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Animação e ocupação de tempos livres 

 

Embora não consideremos a Animação e a Ocupação de tempos livres dos utentes como um 

processo-chave autónomo, não podemos deixar de lhe atribuir uma importância primordial, 

porquanto contribuiu de forma decisiva para a qualidade de vida e envelhecimento ativo dos 

nossos utentes, motivo pelo qual entendemos ser importante contemplar no Plano Anual de 

Atividades o conjunto de atividades e estratégias a implementar ao longo do ano. 

 

A animação sociocultural na terceira idade tem como grande objetivo a promoção de atividades 

com vista a ocupar os tempos livres de forma saudável, dinâmica e criativa, beneficiando a 

comunicação e a relação interpessoal através da organização de iniciativas que favoreçam a 

participação ativa de cada individuo no seu próprio desenvolvimento, melhorando diretamente 

a sua qualidade de vida e retardando/minimizando situações de dependência 

física/incapacidades.  

Neste seguimento, segundo Ander-Egg, compete ao Animador Sociocultural e ao Educador 

Social incrementar na pessoa idosa a vontade de participar ativamente em práticas que 

desenvolvam as suas capacidades físicas e cognitivas, incentivando a necessidade pessoal de 

uma educação permanente.   

Desta forma, é de salientar que é dever do Animador e Educador Social potenciar a integração 

na Instituição através da dinamização de iniciativas de âmbito físico, intelectual, cognitivo, 

social, cultural, lúdico, recreativo e desportivo não esquecendo que: 

- Cada pessoa apresenta características pessoais, contextos culturais, valores, gostos, 

limitações, competências, potencialidades, valores e religiões distintas que devem ser 

respeitadas; 

- As iniciativas organizadas deverão ir ao encontro das diferentes características individuais 

descritas acima, estabelecendo bases para que os conhecimentos sejam partilhados de forma 

enriquecedora e autónoma, estimulando assim o convívio social.   
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Plano Anual das Atividades Socioculturais 

 

 

Objetivo orientador 
- Promover a autonomia e o aumento da qualidade de vida dos utentes, através de 

atividades de desenvolvimento pessoal e de vida quotidiana inerentes a vários âmbitos, 
nomeadamente lúdico-recreativo, desportivo, intelectual-cognitivo e sociocultural.  

Áreas de Intervenção Objetivos específicos Indicadores Metas 

Atividades lúdico-recreativas 

- Desenvolver a criatividade e a 
imaginação através de várias formas de 

expressão artística; 
- Favorecer a motricidade fina e 

coordenação mente-mãos; 
- Aumentar a autoestima e a 

autoconfiança; 
- Incentivar o trabalho em equipa, coesão 
e enriquecimento de qualidades grupais. 

 
 

-Nº de participantes 
- Nº de atividades 

semanais 
 

 
 

- 30 participantes 
semanais 

- 3 atividades 
semanais 

-Jogos tradicionais 
- Jardinagem/trabalhos na 
horta 
- Trabalhos manuais 
- Atelier de culinária 
- Jogos de mesa 
- Comemoração de datas 
festivas 
- Sessões de estética 
- Sessões fotográficas 
- Atividades quotidianas 
(cortar batatas, dobrar 
guardanapos…) 

Atividades desportivas - Combater o sedentarismo; 
- Minimizar situações de stress e sintomas 

depressivos; 
- Desenvolver as capacidades físicas e 

diminuir as limitações psicossomáticas; 
- Favorecer o desenvolvimento 

psicomotor, o aumento do autodomínio e 
equilíbrio; 

- Minimizar situações de dependência 
física/incapacidades. 

 
 

-Nº de participantes 
- Nº de atividades 

semanais 
 

 
- 30 participantes 

semanais 
 

- 4 atividades 
semanais 

 
 
-Caminhadas 
- Ginástica 
- Exercícios de manutenção 
- Hidroginástica 

Atividades intelectual – 
cognitivas 

- Retardar/estagnar perdas de memória, 
através do aumento da atividade cerebral; 
- Prevenir/retardar o surgimento de 
doenças degenerativas de origem 
cognitiva e atrasar a perda de acuidade e 
velocidade perspetiva; 
-Adquirir e partilhar diferentes e novos 
conhecimentos; 
 - Promover a consciência da utilidade e 
autoestima; 
- Estimular a reflexão e a opinião critica; 
- Valorizar o conhecimento cultural 
adquirido pelos utentes ao longo da vida.  
 

 
 
 
 
 
 
 

-Nº de participantes 
- Nº de atividades 

semanais 
 

 
 
 
 
 
 

- 30 participantes 
- 2 atividades 

semanais 

- Expressão oral e escrita 
- Jogos de memória 
- Jogos de perguntas e 
respostas 
- Jogos de provérbios, 
adivinhas, quadras e cultura 
tradicional 
- Realização de fichas de 
contas e problemas do 
quotidiano 
- Leitura e realização de 
histórias de vida 
- Sessões de informática 

Atividades socioculturais  
- Estimular o convívio social; 
- Promover o contacto com o exterior, 

 
 
 

 
 
 

- Excursões 
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- Sessões de cinema 
- Rastreios 
- Eucaristias  
- Bailes 
- Visita a outras 
Instituições/entidades  

novas realidades e novas experiências; 
- Estreitar laços entre a Instituição e a 
comunidade local;  
- Minimizar situações de isolamento social 
e geográfico. 
 

-Nº de participantes 
- Nº de atividades 

mensais 
 

- 30 participantes 
- 2 atividades mensais 
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Atividades de Ocupação Semanais 

    *Todas as atividades são suscetíveis a alterações  

 
 
 
 
 
 

Manhã 

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

 Caminhada ao 
Exterior 

(dependendo 
das condições 

climatéricas) 
 

Jogos Tradicionais 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Tratamento de Imagem 
(Manicura, hidratação de pele, 

pedicura) 

 
Sessões de Informática 

(Realizado mensalmente) 
 
 
 
 

Trabalhos Manuais 

 

Atelier de culinária 
(realizado mensalmente) 

 
 
 
 

Tratamento de Imagem 
(Manicura, hidratação de pele, 

pedicura) 

 
 
 
 

 
Expressão Oral e 

Escrita 
 

 
 
 
 
 

Tarde 

 

 
Trabalhos Manuais 

 
 

 
17h: Marcha com Utentes 

 

15h:Aula de 
mobilidade global 
– Fisioterapeuta 

 
Jogos cognitivos 

 
 
 
 

17h: 
Marcha com Utentes 

 

15h: Aula de 
mobilidade global 
– Fisioterapeuta 

 
Hidroginastica / Bingo 

 
 

 
17h:  

Marcha com Utentes 

15h: Aula de 
mobilidade global – 
Fisioterapeuta 

 
Jogos Cognitivos/Baile mensal 
(realizado na última Quinta-

Feira do mês em 
comemoração aos 

aniversários) 
 
 
 

 
17h: 

Marcha com Utentes 

Aula de mobilidade 
global – 

Fisioterapeuta 
 

Jogos de mesa 
 

 
 
 

17h: 
Marcha com Utentes 
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 Atividades de Caráter Pontual 

Atividades Pontuais 

Objetivo Geral – Promover o envelhecimento ativo através da dinamização de atividades de 
âmbito social, cultural, intelectual, cognitivo, lúdico, recreativo e desportivo, com vista à 

melhoria da qualidade de vida dos utentes e da comunidade envolvente à Instituição. 

Objetivos Específicos Indicadores Metas 

 
Dia de Reis 
6/01/2016 

- Confeção de Bolos Rei 
Local: Santa Casa da 

Misericórdia de Castro 
Marim 

 

 
- Fazer recordar costumes, tradições e 

vivências de outros tempos aos utentes; 
- Potenciar saberes adquiridos pelos utentes 

ao longo da vida. 
 
 

 
- Nº de utentes 

 

 
- 12 utentes 

 

 
IV Torneio de Jogos 
- Dominó e Bingo 

29/1/2016 
Local: Santa Casa da 

Misericórdia de Castro 
Marim 

 

- Promover uma ocupação saudável de 
tempos livres entre utentes das várias 

respostas sociais e de outras Instituições 
locais; 

-Aumentar sentimentos de utilidade e de 
autoestima; 

- Estimular cognitivamente os utentes 
diretamente implicados no torneio através 

da dinamização de jogos de dominó e bingo; 
- Potenciar a competitividade saudável.  

- Nº de utentes 
- Nº de Instituições 

- 15 utentes 
- 2 Instituições 

Carnaval 
 

- Carro de Carnaval  
6 e 7/2/2016 

(participação no Carnaval 
em altura) 

 
 
 
 

- * Baile de Máscaras 
9/2/2016 

Local: Santa Casa da 
Misericórdia de Castro 

Marim 
 
 
 
 
 

 
 
 

- Envolver e dar visibilidade à Instituição 
através da sua participação no desfile de 

carnaval do concelho com um carro 
alegórico.  

 
 
 
 

- Assinalar o Carnaval; 
- Estreitar laços entre a Instituição e a 

comunidade local; 
- Exercitar as capacidades físicas dos utentes 

através da dança; 
- Fazer recordar vivências e tradições de 
outros tempos sobre a época festiva em 

questão. 
 
 
 
 

 
 
 
 

- Nº de utentes 
- Nº de funcionárias 

 
 
 
 
 
 

- Nº de utentes das 
várias respostas sociais 
(Estrutura Residencial 
para Idosos, Centro de 

Dia e Apoio Domiciliário) 
- Nº de pessoas da 

comunidade 
 
 
 
 

 
 
 
 

- 5 utentes 
- 25 funcionárias 

 
 
 
 
 
 

- 50 utentes 
(várias respostas 

sociais) 
- 15 pessoas da 

comunidade 
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Dia Internacional da 
Mulher 

7/3/2015 
- Distribuição de canetas 

em forma de flor pela 
comunidade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Momentos SPA 
8/3/2016 

Local: Santa Casa da 
Misericórdia de Castro 

Marim 
 
 
 
 
 
 
 

- Lanche Requintado com 
familiares do Sexo 

feminino (Filhas, netas, 
bisnetas e amigas) 

8/3/2016 
Local: Santa Casa da 

Misericórdia de Castro 
Marim 

 

 
 
 

- Assinalar o Dia Internacional da Mulher; 
-Estreitar laços entre a Instituição e a 

comunidade; 
- Desenvolver atividades manuais que vão ao 
encontro dos gostos/interesses das utentes; 

- Favorecer o desenvolvimento psico-motor e 
coordenação mente-mão. 

 
 
 
 
 

- Proporcionar um dia diferente às nossas 
utentes através da prestação de cuidados de 

imagem e bem-estar; 
- Permitir o contacto a novas experiências a 

todas as utentes que não tiveram 
oportunidade de usufruir durante a sua vida 

destes serviços; 
- Aumentar a autoestima das utentes 

envolvidas; 
- Incentivar à partilha de afeto e mostrar a 

sua importância para o bem-estar 
psicológico. 

 
 
 
 
 

- Proporcionar um dia diferente junto dos 
familiares/amigos mais próximos do sexo 

feminino; 
- Estreitar laços entre a Instituição e 

familiares; 
- Incentivar ao convívio social e às relações 

interpessoais; 
- Promover uma tarde diferente e única às 
utentes participantes através de um lanche 

requintado; 
- Registar fotograficamente o acontecimento.  

 
 

 
 
 
 
 

- Nº de lembranças 
realizadas  

- Nº de utentes 
envolvidos na realização 

e distribuição das 
lembranças 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Nº de utentes (sexo 
feminino) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Nº de utentes (sexo 
feminino) 

- Nº de 
familiares/amigos (sexo 

feminino) 
- Nº de Fotografias 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

- 250 canetas em 
forma de flor 
- 20 utentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 25 utentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 20 utentes 
- 10 familiares 

- 10 Fotografias 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dia da Árvore 

21/3/2015 
- Atividade intergeracional 
com crianças da sala 1 do 

 
- Proporcionar o convívio entre utentes e 

crianças; 
-Incentivar a partilha de saberes adquiridos 

pelos utentes ao longo das suas vidas.  

 
- Nº de crianças 
- Nº de utentes 

- Nº de vasos com ervas 
aromáticas 

 
- 24 crianças 
- 12 utentes 
- 30 vasos  
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Pré-escolar de Castro 
Marim: Plantação de 
vasos semeados com 

ervas aromáticas 
 

Local: Santa Casa da 
Misericórdia de Castro 

Marim 
 

  

IV Concurso de Folares 
25/3/2016 

Local: Santa Casa da 
Misericórdia de Castro 

Marim 

- Valorizar e preservar receitas tradicionais 
do Algarve; 

- Fortalecer a identidade cultural da 
comunidade e entidades locais; 

- Reforçar laços entre as Instituições; 
- Promover atividades de cariz sociocultural 

junto da comunidade envolvente à 
Instituição. 

 

- Nº de folares 
- Nº de Instituições 

participantes 
- Nº de pessoas da 

comunidade 
- Nº de utentes  

- 25 folares 
- 2 Instituições 
- 15 pessoas da 

comunidade 
- 50 utentes  

 
*Caracolada 25 de Abril 

25/4/2016 
-Lanche convívio e baile 

 
 

 
 

- Assinalar o 25 de Abril; 
- Estreitar laços entre a Instituição e a 

comunidade; 
- Promover a aproximação de utentes das 

várias respostas sociais; 
- Recordar vivências referentes à data em 

questão; 
- Minimizar o isolamento social. 

 

 
- Nº de utentes (várias 

respostas sociais) 
 

 
- 45 utentes 

(várias respostas 
sociais) 

 

 
 
 

Visita à Feira Ovibeja 
22/4/2016 

* 
 

 
- Dar a conhecer os pavilhões de exposição 
de animais de produtos agroalimentares; 
- Promover momentos de convívio entre 

utentes de várias respostas sociais. 
 
 

 
 

- Nº de utentes (várias 
respostas sociais) 

 
- 25 utentes 

Dia Internacional da Dança 
29/4/2015 

- Atuação de um 
acordeonista do concelho 

Local: Santa Casa da 
Misericórdia de Castro 

Marim 

 
- Comemorar o dia internacional da dança; 

- Promover momentos de convívio; 
- Fazer recordar costumes e bailes 

tradicionais de outros tempos; 
- Incentivar à dança.  

 

 
- Nº de utentes 

 
 

- 40 utentes 
 

Dia Internacional da 
Família 

16/5/2016 
- Lanche convívio entre 

utentes e familiares 
Local: Santa Casa da 

Misericórdia de Castro 
Marim 

 

 
- Assinalar o dia da família; 

- Promover a aproximação de utentes e 
familiares; 

- Registar fotograficamente o encontro.  

 
 

- Nº de utentes 
- Nº de familiares 
Nº de fotografias 

 
 

- 40 utentes 
- 15 familiares 
- 15 fotografias 
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Dia da Criança 

2/6/2016 
- Atividade 

Intergeracional: 
Piquenique com crianças 
da Sala 1 do Pré-escolar 

Local: Pré-escolar 
 
 

 
- Promover a partilha de conhecimentos e 

competências entre as crianças e os utentes; 
- Promover atividades ao ar livre, valorizando 
a natureza e os espaços verdes do concelho 

 
- Nº de utentes 
- Nº de crianças 

 
- 20 crianças 
- 10 utentes 

 
*Sardinhada de Santo 

António  
13/6/2016 

Local: Moinho das 
Pernadas- Odeleite 

 

 
- Promover momentos de convívio e lazer 
entre utentes de várias respostas sociais; 

- Organizar atividades ao ar livre, valorizando 
a natureza e os espaços verdes da região.  

 
- Nº de utentes (várias 

respostas sociais) 

 
- 30 utentes 

 
Comemoração dos Santos 

Populares 
24/6/2016 

- *Baile com Zé Aníbal 
Local: Santa Casa da 

Misericórdia de Castro 
Marim 

 

 
- Comemorar os santos populares; 

- Promover momentos recreativos de 
convívio e divertimento entre utentes e 

comunidade; 
- Estreitar laços entre a Instituição e a 

comunidade. 

 
 

- Nº de utentes (várias 
respostas sociais) 
- Nº de pessoas da 

comunidade 
 

 
 

- 35 utentes 
- 12 pessoas da 

comunidade 

 
Praia Fluvial de Alcoutim 

29/6/2016 
 

- Dar a conhecer aos utentes uma praia 
fluvial; 

- Proporcionar um dia diferente de convívio 
social e de lazer em parceria com os utentes 

do Lar de Alcoutim.  

- Nº de utentes  - 12 utentes 

 
 

VI Jogos da Amizade 
22/7/2016 

- Tarde de jogos entre 
utentes de várias 

Instituições 
Local: Santa Casa da 

Misericórdia de Castro 
Marim 

 
 

- Estimular as capacidades cognitivas e 
físicas; 

- Proporcionar o contacto com utentes de 
outras instituições, promovendo o convívio 
social através de momentos recreativos e 

entretenimento; 
- Valorizar conhecimentos e competências 
adquiridas pelos utentes ao longo da vida. 

 
 

- Nº de utentes internos 
- Nº de Instituições 
- Nº de utentes de 
outras Instituições 

 

 
 

- 15 utentes 
internos 

- 2 Instituições 
- 20 utentes de 

outras Instituições 

Espetáculo de 
Beneficiência- Variedades 

artísticas 
31/7/2016  

Local: Revelim de Santo 
António 

- Angariar fundos monetários para a 
Instituição 

- Nº de participantes - 100 pessoas 

Dia da Alfabetização 
8/9/2016 

Leitura de 1 conto. 

- Organizar uma tarde de leitura de um conto 
popular  

- Valorizar a cultura tradicional do concelho 

- Nº de utentes 
 

- 10 utentes 
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*Atividades direcionadas também para os utentes do Serviço de Apoio Domiciliário 

 

 

 

 

Planificação das Atividades de Animação do Serviço de Apoio Domiciliário 

 
Local: Santa Casa da 

Misericórdia de Castro 
Marim 

 

de Castro Marim. 
 

Dia Internacional do Idoso 
1/10/2016 

*Atividade a definir 
 
 
 
 

1Zoo de Lagos/ 2Krazy 
World 

2/10/2016 
1(adulto- 16€, seniores 

+65 anos- 14€) 
2 (adulto- 12,95€, 
seniores – 7,95€) 

- Promover momentos recreativos e de 
convívio social. 

 
 
 

- Proporcionar um dia único aos utentes; 
- Promover o contacto com o ar livre e com a 

natureza; 
- Incentivar ao convívio social; 

- Minimizar o isolamento socio –geográfico 

 
 
 

- Nº de utentes (várias 
respostas sociais) 
- Nº de familiares 

 
 
 

- Nº de utentes (várias 
respostas sociais) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 25 utentes 
 

 

Dia de São Martinho 
11/11/2016 

Convívio e baile de São 
Martinho 

- Comemorar a época festiva em questão; 
- Promover o convívio e a aproximação entre 

utentes e familiares; 
- Relembrar hábitos e costumes oriundos do 
meio sociocultural em que os idosos estão 

inseridos, incentivando à partilha dos 
mesmos. 

 

- Nº de utentes 
- Nº de familiares 

 

- 50 utentes 
- 10 familiares 

 
Natal 

--/12/2016 
*Festa de Natal e ceia 

com familiares 
 

- Promover a aproximação de utentes e 
familiares; 

- Sensibilizar para a importância dos valores 
humanos e do papel do utente na família; 

- Fazer recordar acontecimentos importantes 
e marcantes da vida familiar. 

 
 

- Nº de utentes (várias 
respostas sociais) 
- Nº de familiares 

 
 

- 50 utentes 
-25 familiares 
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Objetivo orientador 

- Promover a autonomia e o aumento da qualidade de vida dos utentes abrangidos pelo 
SAD, através da dinamização de atividades de desenvolvimento pessoal, com vista à 

ocupação saudável do tempo livre e retardamento da Institucionalização. 
 

Áreas de Intervenção Objetivos específicos Indicadores Metas 

Atividades lúdico-recreativas - Desenvolver a criatividade e a 
imaginação através de várias formas de 

expressão artística; 
- Favorecer a motricidade fina e 

coordenação mente-mãos; 
- Aumentar a autoestima e a 

autoconfiança. 
 

 
 

-Nº de participantes 
- Nº de atividades 

mensais 
desenvolvidas 

 

 
- 5 participantes 

mensais 
- 1 atividade mensal 

-Jogos tradicionais 
- Trabalhos manuais 
- Jogos de mesa 
- Comemoração de datas 
festivas 

Atividades intelectual – 
cognitivas 

- Retardar/estagnar perdas de memória, 
através do aumento da atividade 
cerebral; 
- Prevenir/retardar o surgimento de 
doenças degenerativas de origem 
cognitiva e atrasar a perda de acuidade 
e velocidade perspetiva; 
- Promover a consciência da utilidade e 
autoestima; 
- Estimular a reflexão e a opinião critica; 
- Valorizar o conhecimento cultural 
adquirido pelos utentes ao lingo da vida. 
 

 
 
 
 
 
 
 

-Nº de participantes 
- Nº de atividades 

mensais 
 

 
 
 
 
 
 

- 12 participantes 
- 2 atividades 

Mensais 

- Expressão oral e escrita 
- Jogos de memória 
- Jogos de perguntas e 
respostas 
- Jogos de provérbios, 
adivinhas, quadras e cultura 
tradicional 
- Leitura e realização de 
histórias de vida 
 

Atividades socioculturais  
- Estimular o convívio social; 
- Promover o contacto com o exterior, 
novas realidades e novas experiências; 
- Estreitar laços entre a Instituição e a 
comunidade local;  
- Minimizar situações de isolamento 
social e geográfico. 

 
 
 

-Nº de participantes 
- Nº de atividades 

realizadas por 
semestre 

 

 
 
 

- 10 participantes 
- 7 Atividades anuais  

* Atividades 
assinaladas no Plano 
de Atividades Anual 

 
- Excursões 
- Bailes 
- Visita a outras 
Instituições/entidades  
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Ação Social e Intervenção Comunitária 

 

Face à atual conjuntura socioecónomica com desemprego elevado, ausência/ baixos 

rendimentos, diminuição/fragilização das redes de apoio informais verificamos que uma parte 

significativa da população vive em situações de pobreza/ exclusão e vulnerabilidade social. 

Neste sentido, a Santa Casa da Misericórdia de Castro Marim tem vindo a apoiar indivíduos 

e/ou agregados familiares que vivenciam estas problemáticas através das seguintes respostas: 

Cantina Social, FEAC, Loja Social e Banco de Ajudas Técnicas. 

 

Programa de Emergência Alimentar- Cantina Social 

Durante o ano de 2016, desconhece-se se será dada a este projeto através da manutenção do 

Protocolo de Cooperação- Rede Solidária de Cantinas Sociais entre esta Instituição e a 

Segurança Social, que permite garantir 100 refeições diárias gratuitas a indivíduos e/ou 

agregados familiares.  

Todavia, pretendemos fornecer mensalmente cerca de 3100 refeições, com objetivo de 

colmatar necessidades básicas ao nível da alimentação. 

 

Fundo Europeu de Ajuda a Carenciados- FEAC 

A Santa Casa da Misericórdia de Castro Marim a exemplo de anos anteriores e em articulação 

com a Segurança Social pretende dar continuidade a projetos de apoio social através do Fundo 

Europeu de Ajuda a Carenciados, através da distribuição de géneros alimentares com o objetivo 

de reduzir/combater situações de pobreza. 

No ano de 2016, não obstante as alterações significativas que se preveem acontecer no 

programa, esperamos abranger cerca de 70 beneficiários com o mesmo. 

 

Loja Social 

A Santa Casa da Misericórdia de Castro Marim, através da Loja Social tem como finalidade 

colmatar as necessidades das famílias do concelho ao nível do vestuário pessoal, têxtil para lar, 

calçado, material escolar, sendo que usufruem destes apoio pessoas da comunidade e utentes 
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da Resposta Social da Instituição semanalmente cerca de 6 beneficiários, sendo que prevemos 

alargar este serviço a 54 utilizadores. 

 

Banco de Ajudas Técnicas 

Criado em 2014, esta Instituição em 2016 pretende continuar a disponibilizar equipamentos 

técnicos que permitam proporcionar apoio a pessoas em situações de dependência 

permanente ou temporária, promovendo uma maior autonomia e melhor qualidade de vida, 

assim como, minimizar e/ou facilitar aos cuidadores a prestação do apoio. 

 

 

Ainda no âmbito das parcerias implementadas no concelho a Santa Casa da Misericórdia de 

Castro Marim é parceira no Núcleo Local de Inserção, na Rede Social, no Conselho Geral do 

Agrupamento de Escolas e, mais recentemente, na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 

de Castro Marim, participando para o efeito nas várias reuniões e diligências levadas a cabo em 

cada uma destas comissões. 

 

OE6. Promover o desenvolvimento comunitário e o reforço da igualdade de oportunidades 

numa dinâmica de parceria e de trabalho em rede com entidades públicas e privadas. 

 

Objetivo Operacional Atividades a desenvolver Indicador Meta 

Atendimento, encaminhamento, 

acompanhamento individual/ familiar  

 

 

 

Manter a participação da Instituição 

nos vários fóruns locais de 

acompanhamento a cidadãos mais 

vulneráveis 

 

Manter em funcionamento os diversos 

serviços disponibilizados pela 

Instituição: Loja Social; FEAC; Banco de 

Ajudas Técnicas; Canina Social. 

Aumentar a capacidade de resposta da 

Instituição 

Apresentar candidatura ao programa 

RLIS 

 

Manter a participação no NLI; Rede 

Social; Conselho Geral e CPCJ 

N.º Beneficiários dos 

Programas 

 

 

 

Participação nas 

reuniões 

150 

 

 

+10% 

 

 

95% participações 

 

Saúde e Reabilitação 
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OE2. Garantir a prestação de serviços de qualidade ao utente; 

Objetivo Operacional Atividades a desenvolver Indicador Meta 

Melhorar a prestação de cuidados de 

saúde ao utente 

Manter em regime de prestação de 

serviços/ tempo parcial um médico 

Realizar Estágio Profissional a um 

Psicólogo 

 

Definir em tempo útil Plano Individual 

de Saúde para cada utente 

 

Avaliar periodicamente a situação 

clinica de cada utente 

Médico contratado 

 

Psicólogo em estágio 

 

Plano individual 

elaborado 

 

Avaliações mensais 

12 meses 

 

1º Trimestre 

 

Plano elaborados nos 

vinte dias após a 

admissão 

 

1Avaliações/ 

utente/mês 

 

OE5. Reforçar a imagem da Instituição junto de todas as partes interessadas; 

Objetivo Operacional Atividades a desenvolver Indicador Meta 

Melhorar a comunicação referente 

ao processo de saúde do utente junto 

do familiar responsável 

Manter Protocolo de comunicação 

Colocar permanentemente o familiar 

responsável a par da situação de saúde 

do utente 

Protocolo de 

comunicação 

Taxa Comunicações  

12 meses 

 

90% 

 

OE6. Promover o desenvolvimento comunitário e o reforço da igualdade de oportunidades 

numa dinâmica de parceria e de trabalho em rede com entidades públicas e privadas. 

Objetivo Operacional Atividades a desenvolver Indicador Meta 

Contribuir para a melhoria da 

qualidade de vida e bem-estar da 

comunidade 

Promover atividades vocacionadas para 

a prevenção da doença e a promoção 

de estilos de vida saudáveis 

N.º Atividades 

realizadas com a 

participação da 

comunidade 

16 Atividades 

 

Porque o setor da saúde contribui decisivamente para a qualidade dos serviços prestados ao 

utente, importa deixar planificadas as atividades e estratégias a implementar ao longo do ano. 
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Planificação de Atividades de Carácter Pontual 

Área da Saúde e Reabilitação – 2016 

Atividades Pontuais Objetivos Específicos Indicadores Metas Técnicos 

Até 31/01/16 

- Sessão de esclarecimento 

sobre a Demência 

Frontotemporal  

 

- Informar acerca dos sinais e 

sintomas da patologia, alterações 

de comportamento e informar 

aos cuidadores como lidar com 

esta patologia 

- Nº de indivíduos 

da comunidade 

que compareçam; 

- 20 Indivíduos - Sandra 

Dia Mundial Contra o 

Cancro 

 (3ª semana de Fevereiro16) 

- Folhetos informativos 

- Sessão de esclarecimento 

sobre o autoexame da 

mama 

- Rastreio do cancro da 

mama (a confirmar) 

- Sensibilizar e informar sobre a 

importância da prevenção do 

cancro da mama, do rastreio do 

cancro da mama e demonstração 

de como se realiza o autoexame 

da mama. 

 

- Nº panfletos 

distribuídos; 

 

- Nº de indivíduos 

da comunidade 

que compareçam 

- 10 Folhetos 

 

 

- 30 Indivíduos 

- Sandra 

 

 

Dia Mundial da 

Incontinência Urinária 

14/03/16 

- Folhetos informativos 

 

 

 

- Sensibilizar a comunidade 

relativamente a métodos de 

prevenção e tratamento na área 

da Fisioterapia 

- N.º de folhetos 

distribuídos 

 

20 Folhetos Bruna 

 

Infeção Urinária 

17/03/16 

Sessão de esclarecimento 

“Como prevenir infeções 

urinárias” 

- Ensinar os diferentes métodos 

de prevenção e tratamento da 

infeção urinária. 

- Nº de pessoas 

da comunidade 

que compareçam 

- 40 Indivíduos - Sandra 

 

Dia Mundial do Exercício 

Físico 

06/04/16 

- Realizar uma caminhada com os 

utentes do lar e aberta à 

comunidade, como forma de 

sensibilizar para a importância da 

- N.º de utentes 

que participam 

- N.º de pessoas 

da comunidade 

- 10 Utentes 

- 20 Indivíduos 

Bruna 

Susana 
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Caminhada Saudável atividade física regular na 

promoção da saúde 

que compareçam 

 

Dia Mundial da Saúde 

07/04/16 

Rastreios glicémia, 

hipertensão 

 

Local: Praça 1º Maio 

 

 

Ação de formação 

“Cuidados em Humanitude 

a pessoas idosas” 

16 e 17 Abril 2016 (a 

confirmar) 

 

Local: Biblioteca Municipal 

de Castro Marim 

- Sensibilizar para a adoção de 

estilo de vidas saudáveis, desde a 

prática de exercício físico, 

alimentação equilibrada, 

transmitindo a importância dos 

valores dos sinais vitais. 

 

 

 

- Reconhecer as implicações 

éticas da Filosofia de Humanitude 

nos cuidados geriátricos; 

- Identificar as Regras de Arte da 

Geriatria Moderna 

- Conhecer os Pilares da 

Metodologia de Cuidados 

Humanitude. 

- Aplicar técnicas relacionais em 

Humanitude. 

 

- Nº utentes das 

várias respostas 

sociais 

- Nº de pessoas 

da comunidade 

que compareçam. 

 

 

 

- Nº de pessoas 

que inscrevam-se 

na ação de 

formação. 

-35 Utentes 

(respostas 

sociais) 

-40 Indivíduos 

da 

comunidade 

 

 

 

- 30 

Participantes 

 

 

- Sandra 

 

 

 

 

 

 

- Sandra 

- Susana 

- Carminda 

 

 

 

 

 

Dia Mundial do Parkinson 

10/04/16 

- Póster informativo 

(divulgação pela Vila e pelo 

facebook) 

- Sensibilizar a comunidade para 

os sinais e sintomas da doença, 

intervenção na área de 

Fisioterapia com alguns exercícios 

essenciais para manter a 

funcionalidade 

- N.º de pósters - 10 pósters Bruna 

Dia Nacional de Luta contra 

a Obesidade 

19/05/2016 

 

Local: Santa Casa da 

- Avaliação nutricional dos 

indivíduos, realizando 

aconselhamento do seu peso 

atual e disponibilizando algumas 

informações sobre como 

- Nº panfletos 

distribuídos; 

 

- Nº de indivíduos 

da comunidade 

- 10 Folhetos 

 

 

- 30 Indivíduos 

 

- Sandra 
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Misericórdia 

 

 

 

“Workshop: Alimentação 

Saudável aplicada ao dia a 

dia” 

21/05/2016 

Local: Santa Casa da 

Misericórdia 

melhorar a sua alimentação. 

 

- Transmitir os conhecimentos 

necessários para que todos os 

participantes consigam 

compreender a importância de 

uma alimentação saudável e 

equilibrada, quais os seus 

principais pressupostos e 

disponibilizando ferramentas 

práticas que facilitam a sua 

aplicação no quotidiano. 

que compareçam 

 

- Nº de pessoas 

que inscrevam-se 

na ação de 

formação. 

 

 

 

 

- 30 

Participantes 

 

 

 

 

- Sandra 

Dia Nacional da Luta contra 

a Dor 

16/06/2016 

 

Local: Santa Casa da 

Misericórdia 

-sensibilização e conselhos sobre 

como melhor prevenir a dor, 

recomendando também as suas 

soluções mais adequadas para 

tratar as lesões e dores mais 

comuns. 

- Nº panfletos 

distribuídos; 

 

- Nº de indivíduos 

da comunidade 

que compareçam 

- 10 Folhetos 

 

 

- 30 Indivíduos 

- Sandra 

 

“Caminhar para lembrar” – 

Caminhada solidária 

22/09/2016 

 

– Sensibilizar para os sinais e 

sintomas da patologia, alterações 

de comunicação, linguagem e 

alimentação presentes; 

- Realização de uma caminhada 

pela vila de forma a promover o 

exercício físico e convívio entre os 

participantes. 

- Nº de indivíduos 

da comunidade 

que compareçam 

 

- Nº panfletos 

distribuídos; 

 

- 60 Indivíduos 

 

 

 

- 40 Panfletos; 

 

 

- Sandra 

- Bruna 

- Susana 

 

Dia Mundial da Osteoporose 

21/10/16 

- Classe de ginástica no Lar 

com os utentes e familiares 

- Folheto informativo 

- Realizar uma classe de ginástica 

com exercícios essenciais para 

promover fortalecimento da 

musculatura protetora das 

articulações e ossos; 

- Alertar para os cuidados a ter na 

prevenção de quedas 

- n.º de utentes  

- n.º de familiares 

- n.º de folhetos 

- 30 utentes 

-10 familiares 

- 10 folhetos 

Bruna 

Susana 
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Rastreio de Espirometria 

14/10/2016 

- Realização da espirometria como 

técnica de prevenção, com vista à 

deteção precoce de alterações da 

função pulmonar em pessoas 

assintomáticas. 

- Nº de indivíduos 

da comunidade 

que compareçam 

 

- Nº panfletos 

distribuídos; 

- 20 Indivíduos 

 

 

 

- 10 Panfletos; 

 

 

- Sandra 

 

 

Dia Mundial do AVC 

29/10/16 

- Póster informativo 

- Sensibilizar a comunidade na 

prevenção do AVC com a 

realização de atividade física e nos 

possíveis tratamentos realizados 

ao nível da Fisioterapia para quem 

sofreu AVC. 

- n.º de pósters - 15 pósters Bruna 

 

 

 

Novos Projetos 

 

Cientes de que a evolução e sustentabilidade da Instituição deverá assentar na inovação e 

qualificação, prevê-se o investimento para o ano 2016 em novos projetos, suportados nas 

possibilidades que o novo Quadro Comunitário de Apoio poderá fazer emergir. É fundamental 

inovar e crescer, com consciência da dimensão que temos e do que somos capazes de projetar 

e realizar. 

 

Estrutura Residencial para idosos portadores de doença de Alzheimer e outras demências  

Trata-se de um projeto de carater inovador que constituirá uma mais valia para a Instituição e 

para o concelho, pois verifica-se que os idosos têm hoje uma vida cada vez mais prolongada, 

sendo as exigências cada vez maiores, nomeadamente ao nível das demências. O Objetivo 

principal desta estrutura será o de garantir o nível de cuidados adequados a pessoas portadoras 

de demência, apostando na qualificação de profissionais cuidadores, nomeadamente, no 

desenvolvimento de competências ao nível cognitivo e relacional. 
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Projeto “Viver Mais, Viver melhor”  

O Projeto "Viver Mais, Viver Melhor" tem como objetivo criar uma equipa multidisciplinar que 

desenvolva ações de promoção de saúde, prevenção da doença, capacitação de cuidadores e de 

combate à solidão, para melhorar a qualidade de vida dos idosos.  

 

OE4. Promover a otimização dos Recursos existentes, numa perspetiva de valorização das 

pessoas e de promoção de uma cultura de inovação organizacional; 

Objetivo Operacional Atividades a desenvolver Indicador Meta 

Implementar o projeto “Viver mais, 

viver melhor” como forma de 

otimizar os recursos existentes na 

Instituição 

 

 

Promover a inovação organizacional 

por via da criação da nova estrutura 

residencial para idosos 

Criar uma equipa multidisciplinar que 

desenvolva ações de promoção de 

saúde, prevenção da doença, 

capacitação de cuidadores e de 

combate à solidão, para melhorar a 

qualidade de vida dos idosos. 

Apresentar candidaturas a vários 

programas de apoio 

Data início do projeto 

N.º de beneficiários 

 

 

 

Candidaturas 

apresentadas 

2º trimestre 2016 

25 

 

 

 

 

 

 

OE6. Promover o desenvolvimento comunitário e o reforço da igualdade de oportunidades 

numa dinâmica de parceria e de trabalho em rede com entidades públicas e privadas. 

Objetivo Operacional Atividades a desenvolver Indicador Meta 

Desenvolver parcerias de inovação e 

qualificação 

Captar novos parceiros para 

implementação do projeto da nova 

ERPI 

Parcerias criadas 3 Novas parcerias 
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CAPÍTULO III – Metas e Dinâmicas de Gestão 

 

 

Recursos Humanos 

 

 

A Mesa Administrativa projeta como perspetiva para a Gestão de Recursos Humanos, alcançar 

um desempenho que possa combinar as necessidades individuais dos colaboradores com as da 

Instituição, implementando alternativas de solução que visem eliminar as disfunções e construir 

um clima organizacional que favoreça o bem-estar de todos. 

 

OE4. Promover a otimização dos Recursos existentes, numa perspetiva de valorização das 

pessoas e de promoção de uma cultura de inovação organizacional; 

 

4.1. Promover a qualificação de Recursos Humanos 

Objetivo Operacional Atividades a desenvolver Indicador Meta 

Contribuir para a evolução dos 

colaboradores assente na 

aprendizagem e no desenvolvimento 

de competências que possibilitem a 

aquisição de qualificações para um 

melhor desempenho profissional 

- Diagnóstico de necessidades 

formativas;  

- Identificação de competências 

transversais e específicas de cada 

setor; 

- Definição de um Plano de Formação 

Plano de Formação 

definido; 

 

Taxa de colaboradores 

abrangidos por horas 

de formação 

Até Final do 1º 

Trimestre de 2016 

Plano de Formação 

definido; 

60% dos colaboradores 

abrangidos por horas 

de formação 

 

4.2. Otimizar e implementar Boas Práticas de Recursos Humanos 

 

Objetivo Operacional Atividades a desenvolver Indicador Meta 

Elaborar os perfis de competência e 

desencadear o processo de avaliação 

Levantamento das atribuições, 

competências e atividades de cada 

setor, assim como das competências 

Taxa de perfis de 

competências 

Até final do 1º 

Trimestre de 2016, 

100% dos perfis de 
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de desempenho funcionais transversais; 

Construção dos perfis de competências 

funcionais; 

Adoção de um modelo de avaliação de 

desempenho; 

Implementação do sistema de 

avaliação de desempenho 

concluídos 

 

Processo de Avaliação 

de desempenho 

implementado 

 

competências 

concluídos; 

Até Dezembro de 2016 

é implementado o 

sistema de avaliação de 

desempenho 

 

 

4.3. Promover a Responsabilidade Social e Ambiental 

Objetivo Operacional Atividades a desenvolver Indicador Meta 

Reforçar o compromisso e a 

responsabilidade da SCMCM nas 

áreas da Responsabilidade Social e 

Ambiental e promover o 

envolvimento dos colaboradores 

Responsabilidade ambiental: 

reciclagem; sensibilização para a 

eficiência energética; 

Responsabilidade Social: Ações de 

voluntariado 

N.º de medidas de 

sensibilização para a 

proteção ambiental; 

N.º de ações de 

voluntariado 

3 

 

2 

 

 

 

Administrativo e Financeiro 

 

A Mesa Administrativa assume como objetivo para este setor a redução de custos de 

funcionamento através da rentabilização eficiente dos recursos existentes e do assegurar da 

aquisição de produtos e serviços, fundamentais ao funcionamento de cada setor, com a melhor 

relação preço/qualidade, tudo isto baseado em processos de total transparência de relações 

pessoais e institucionais, interno e externo à Instituição. 

OE1. Atingir um modelo sustentável e equilibrado de funcionamento; 

Objetivo Operacional Atividades a desenvolver Indicador Meta 

Promover ou apoiar ações de 

angariação de fundos; 

Rentabilizar o património concluindo 

o Plano de Qualificação das 

Organização de atividades: Fado 

Solidário; Participação nos “Dias 

Medievais” 

Concluir Plano de melhoria das 

instalações do Lar José Guilhermino 

Participação nos 

eventos e fundos 

angariados 

Edifício totalmente 

Participação em 2 

eventos 

 

100% 
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Instalações; 

Procurar aumentar o financiamento 

proveniente de Acordos de 

Cooperação e outros programas 

Candidatar projetos de 

financiamento não regulares para 

equipamentos 

Aumentar as receitas obtidas pelos 

serviços prestados; 

 

Reduzir custos de funcionamento, 

implementando procedimentos de 

contratação/ aquisição de bens e 

serviços 

 

Anacleto 

Atingir o financiamento de utentes não 

comparticipados na Resposta Social de 

SAD 

Apresentar candidaturas a diversos 

programas de apoio para 

financiamento de equipamentos em 

funcionamento e de novos projetos 

 

Atualizar as comparticipações das 

famílias de acordo com o custo dos 

serviços prestados 

 

Implementar concursos com consulta a 

vários fornecedores para fornecimento 

de todos os bens e serviços 

 

 

Reduzir estrutura de pessoal; 

reestruturado 

 

Utentes 

comparticipados 

 

Candidaturas 

apresentadas  

 

Comparticipações de 

utentes atualizadas 

Proveitos operacionais 

Concursos de 

fornecimento de bens 

e serviços 

Custos operacionais do 

exercício 

Redução das 

candidaturas a CEI e 

CEI+ em relação ao 

quadro de efetivos 

 

80% 

 

 

5 

 

50% 

+ 5% 

 

 

85% 

 

-5% 

 

-25% 

 

Avaliação e controlo do Plano de Atividades 

 

Ao longo do ano, será assegurada a avaliação periódica da execução do Plano de Atividades, de 

forma a detetar eventuais desvios na obtenção das metas definidas inicialmente e a propor e 

implementar atempadamente os ajustes necessários, para que no final do exercício os desvios 

sejam mínimos. 

Para o efeito serão construídos instrumentos de monitorização do Plano e a equipa técnica será 

responsável pela sua aplicação nos diversos setores. 

 

  
 

Capítulo IV - Orçamento de Exploração Provisional para o exercício de 
2016 
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Nota Introdutória 
  

 

No cumprimento das disposições compromissórias da Santa Casa da Misericórdia de 

Castro Marim, a Mesa Administrativa, no âmbito das suas competências definidas no 

artigo 27º alínea e) do Compromisso, elaborou a presente proposta de orçamento que 

será incluída no Plano de Atividades para o exercício 2016.                                                                                     

    O Presente orçamento de exploração previsional foi elaborado com base nos valores 

reais executados de janeiro a setembro do corrente ano, extrapolando-se, através de 

métodos estatísticos e da experiência adquirida, os valores para os restantes meses de 

2015, foi ainda considerado o quadro económico do país em geral o do setor social em 

particular.                                                                                                       

    É nosso entendimento que o valor calculado reflete o plana proposto, cuja 

quantificação de valores, quando considerados materialmente relevantes são 

acompanhados de elementos explicativos, por forma a tornar mais compreensiva a 

interpretação do documento. 

 

 

 

 

 

 

GASTOS 

 

Os gastos orçamentados pelo conjunto das respostas sociais desenvolvidas, ascendem 

a 1 081 376,00 (um milhão oitenta e um mil trezentos e setenta e seis euros) e 

encontram-se distribuídos da seguinte forma: 
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61 – Consumo das Mercadorias vendidas e consumidas 

Os valores inscritos nesta rubrica atingem o montante de 184 100.00€ (cento e oitenta 

e quatro mil e cem euros) e representam cerca de 17% do total dos gastos estimados. 

Resultam da compra de géneros alimentares, material clinico, fraldas e outros bens 

essenciais ao funcionamento das respostas sociais. 

 

RUBRICAS Previsão 2016 

61 CMVMC   

61211 Géneros alimentares 163.000,00 

6142 Material clinico 6.600,00 

6144 Fraldas 14.500,00 

Sub-Total 184.100,00 

 
 
 
 
 
 
62 - Fornecimentos e Serviços Externos  
 

As despesas incluídas nesta rubrica dizem respeitam a necessidades decorrentes do 

funcionamento da Instituição, e deverão evoluir de forma controlada. Para o ano de 

2016 estima-se um total de gastos de estrutura no montante de 169 800,00€ (cento e 

sessenta e nove mil e oitocentos euros), gastos esses que representam 16 % dos gastos 

estimados. 

RUBRICAS Previsão 2016 

62 Fornec. Serviços Externos   

6221 Trabalhos Especializados 2.700,00 € 

6223 Vigilância e Segurança 10.500,00 € 

6224 Honorários 4.000,00 € 

6226 Conservação e Reparação 24.000,00 € 

6231 Ferramentas Utensílios 5.000,00 € 

6232  Documentação Técnica 500,00 € 
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6233 Material de Escritório 3.100,00 € 

6234 Artigo para Oferta 1.500,00 € 

6241 Eletricidade 30.000,00 € 

6242 Combustível 17.400,00 € 

6243 Água 6.400,00 € 

6248 Outros/gaz 6.700,00 € 

6251 Deslocações e Estadias 500,00 € 

6262 Comunicação 5.000,00 € 

6263 Seguros 2.500,00 € 

6265 Contencioso e notariado 1.500,00 € 

6266 Desp. de Representação 500,00 € 

6267 Limpeza, Higiene e Conf. 28.500,00 € 

62682 Encargos com Saúde Ut. 8.000,00 € 

62683 Rouparia 1.500,00 € 

62684 Outros Serviços 10.000,00 € 

Sub-Total 169.800,00 € 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
63- Gastos com o Pessoal  
 

Foram estimados para o ano 2016 cerca de 645 112,00€ (seiscentos e quarenta e 

cinco mil cento e doze euros) para gastos com pessoal, com uma representatividade 

de 60% na estrutura dos gastos. 

O Quadro de pessoal da Instituição conta com 47 funcionários. 

Prevê-se para o ano de 2016 o incremento do número de colaboradores, 

recorrendo para o efeito às Medidas Ativas de Emprego do Instituto de Emprego e 
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Formação Profissional.   

 

63 Gastos com o pessoal Previsão 2016 

632 Remunerações com o pessoal   

63211 Quadros superiores  68.880,00 € 

632013 Estágio-Emprego 10.800,00 € 

63221 Profissionais Administrativos  59.920,00 € 

632221 Aj de Lar e Centro de Dia 86.170,00 € 

632222 Pessoal Cozinha 33.670,00 € 

632224 Aj de Apoio domiciliário 56.350,00 € 

632225 Animador socio cultural 17.920,00 € 

63231 Profissionais Indef Gerais 120.120,00 € 

6351 Segurança social 99.842,00 € 

636 Seguros acidente de Trabalho 0,00 € 

6361 Seguros  4.300,00 € 

638 Remunerações Adicionais 0,00 € 

63811 Subsidio de alimentação 6.500,00 € 

63816 Abono para Falhas 860,00 € 

63812 Subsidio de Transporte 1.000,00 € 

63813 Subsidio (CEI) 75.780,00 € 

63821 Contencioso 1.500,00 € 

63896 Seguro Acidentes Pessoais 1.500,00 € 

   Sub-Total 645.112,00 € 

 

 

 
 
 
 
 
 
64 Gastos de Depreciação e Amortização 
 
O montante previsto nesta rubrica é de 70 714,00€ (setenta mil setecentos e catorze 
euros) , e representa cerca de 7  % dos rendimentos totais. 
 

64 
Custos de Depreciação e de 

Amort. 
Previsão 2016 

6422 Edifícios e outras construções 8.443,53 € 

64221 Edifícios  11.089,03 € 
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6423 Equipamento Básico 26.733,61 € 

6424 Equipamento de transporte 13.284,00 € 

6426 Equipamento Administrativo 3.027,83 € 

64265 Equipamento Diverso 3.536,00 € 

 Sub-Total 66.114,00 € 

 Amortização Investimentos  

 Equipamento Básico 1 600,00 

 Viatura 3 000,00€ 

  Total 70 714.00 

 

 
 
68 Outros Gastos e Perdas 

 
O orçamento de 2016 contempla nesta rubrica o valor de 10 850,00€ (dez mil 

oitocentos e cinquenta euros), representando cerca de 1% dos gastos totais 

 

68 Outros Gastos e Perdas Previsão 2016 

68131 Contratos Leasing 350,00 € 

683 Dívidas incobráveis 1.500,00 € 

6881 
Correções relativas a exercícios 
anteriores 

1.500,00 € 

68822 Donativos em géneros 2.500,00 € 

68881 Apoio pecuniário a carenciados 5.000,00 € 

  Sub-Total  10.850,00 € 

 
 
 
 
 
69 Gastos e Perdas de financiamento 
 

O valor Inscrito nesta rubrica é de 800,00€ (oitocentos euros) e respeita a juros 

referentes ao processo de leasing e anuidade do cartão caixa work . 

 

RENDIMENTOS 
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Os rendimentos inscritos no presente orçamento estão distribuídos de acordo com as 

rubricas constantes no plano de contas em vigor para as Instituições Particulares de 

Solidariedade Social.                                  

 O método previsional adotado consistiu na avaliação feita pelas respostas sociais, com 

base na experiência que se possui e nas orientações emanadas pela Segurança Social. 

O total de rendimentos orçamentados para o ano de 2016 é de 1 083 621€ (um milhão 

oitenta e três mil seiscentos e vinte e um euro), divididos pelas seguintes rubricas: 

 

72 Prestação de Serviços 
 

O montante previsto nesta rubrica é 483 220,00 € (quatrocentos e oitenta e três mil 

duzentos e vinte euros), representando cerca de 45% do total de rendimentos previstos. 

 
 

 

 

75 Subsídios à Exploração 

O montante desta rubrica é de 535 301,00€ (quinhentos e trinta e cinco mil trezentos e 

um euros) dos quais 428 721,00€ (quatrocentos e vinte e oito mil setecentos e vinte e 

um euros) são provenientes do Centro Distrital da Segurança Social.   

Destaca-se ainda o montante de 106 580,00€ (cento e seis mil quinhentos e oitenta 

euros), previstos para os Programas do IEFP e eventuais subsídios da Autarquia. Os 

 

 Respostas Sociais Número de 
utentes 

Média 
Comparticipações Previsão 2016   

ERPI 54 534,00 € 346.420,00 € 

Apoio Domiciliário 50 146,30 € 87.780,00 € 

Centro de Dia 17 218,00 € 44.472,00 € 

Quotizações 379 1,00 € 4.548,00 € 

    Sub-Total  483.220,00 € 
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subsídios à exploração acima referidos representam cerca de 50% do total de 

rendimentos estimados para 2016. 

 

Respostas Sociais 

Número de 
utentes em 

acordo 

 
Comparticipação 

Previsão 2016 
 ERPI 45 362,49 € 195.745,00 € 

Apoio Domiciliár. 44 246,46 € 130.131,00 € 

Centro de Dia 10 107,04 € 12.845,00 € 

Cantina social     90.000,00 € 

  Sub-Total 428.721,00 

Outros IEFP     86.580,00 € 

Autarquia     20.000,00 € 

 
   Sub-Total 106.580,00 

  Total 535.301,00 € 

 

 

78 Outros rendimentos e ganhos 

 

Nesta rubrica estão espelhados proveitos e reembolso, arrendamento de imóveis, 

donativos e possíveis correções relativas a anos anteriores. Estão previstas 60 100,00€ 

(sessenta mil e cem euros) com uma representatividade de 5 % do total dos proveitos. 

 

79 Juros, dividendos e outros rendimentos similares 

 

Nesta conta estão registados os juros de depósitos, e prevendo-se um rendimento de 

5000,00€ (cinco mil euros) o que representa 1 % do total de rendimentos previstos. 

 

INVESTIMENTOS 
 
Os investimentos aprovados em Assembleia Geral para 2015 decorreram dentro da 

normalidade prevista, sendo que estão praticamente reunidas as condições de 

conforto para os utentes e condições de trabalho para os funcionários. 
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Contudo, continua a ser preocupação da Mesa Administrativa, a oferta de serviços de 

qualidade e em simultâneo a valorização do Património da Instituição. 

Neste sentido e precavendo uma gestão cautelosa, prevê-se um investimento de 

70000,00€ (setenta mil euros), presumindo que 50 000,00€ (cinquenta mil euros) 

sejam autofinanciados e 20 000,00€ (vinte mil euros) subsidiados. 

 

 Equipamento de cozinha e lavandaria: 

Nesta rubrica prevê-se a substituição da máquina de lavar loiça da cozinha e da 

calhandra da lavandaria, trata-se de equipamentos com grande desgaste pelo uso de 

anos e cuja manutenção representa um elevado dispêndio de recursos; 

 

 Aquisição de uma viatura: 

Regista-se o desgaste funcional das viaturas afetas ao Serviço de Apoio Domiciliário, 

pelo que é extrema necessidade, a fim de garantir o bom funcionamento dos serviços 

e segurança dos colaboradores a substituição das mesmas; 

 

 Ampliação da dispensa e sala de fisioterapia: 

A fim de garantir a otimização do funcionamento da cozinha, é prioritário melhorar as 

condições de armazenamento de géneros alimentares a fornecer diariamente à 

cozinha, também com o objetivo de podermos proceder mais eficazmente ao controlo 

do economato.  

Relativamente à sala de fisioterapia, e tratando-se de um espaço perpendicular à zona 

a intervencionar no rés do chão, pretende-se na mesma intervenção ampliar a referida 

sala, por forma a diferenciar o serviço de fisioterapia do serviço de ginásio; 

 

 Conservação do Cemitério: 

É de há muito tempo vontade da Mesa Administrativa proceder à requalificação do 

Cemitério da Irmandade.  

 
 

Rubricas 
Auto 

Financiamento 
Subsídio Total 
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Lar e Centro de Dia 

 
 

Equipamento básico 
 

 

 

 

 

 

5 000,00 

 

 

 

5 000.00 

 

 

 

10 000,00 

Equipamento de Transporte 

 

10.000,00 

 

5 000.00 

 

15.000,00 

Ampliação Dispensa/Sala 

Fisioterapia 
15 000.00 10 000.00 25.000,00 

Conservação Cemitério 10 000,00 10 000,00 20 000,00 

Total do Investimento 
 

40 000,00€ 

 

30 000,00 

 

70 000,00€ 

 
 
 
 
 
Nota Final: 
 
 A mesa Administrativa apresenta em 2016, a última fase na persecução dos objetivos 
operacionais propostos através do seu Plano Estratégico para o triénio, 
designadamente no que concerne a investimentos. Existe uma plena convicção de se 
encontrarem cumpridos todos os objetivos cuja execução estimava uma melhoria 
significativa das condições de vida dos utentes. 
 
 
Face aos valores apresentados, o orçamento para o exercício de 2016 estima um 
resultado previsional de 2 245,00€ (dois mil duzentos e quarenta e cinco euros) 
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Representação Gráfica 
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63 QUADRO PESSOAL 
    

      
Nº Func Categorias Vencimento Mensal Anual TSU 22% Rem Adicionais 

4 Quadro Superiores 4.920,00 € 68.880,00 € 15.153,60 € 2.820,00 € 

4 Pessoal Administrativo 4.280,00 € 59.920,00 € 13.182,40 € 4.627,00 € 

4 Pessoal Cozinha 2.405,00 € 33.670,00 € 10.010,00 €   

2 Encarregadas 1.550,00 € 21.700,00 € 4.774,00 €   

8 Ajudantes de Lar e Cento de Dia 5.380,00 € 75.320,00 € 16.570,40 €   

5 Ajudantes de apoio Domiciliário 3.250,00 € 45.500,00 € 10.010,00 €   

14 Trabalhadores Serviços Gerais 6.500,00 € 91.000,00 € 20.020,00 €   

3 Lavandaria 1.560,00 € 21.840,00 € 4.804,80 €   

1 Motorista 520,00 € 7.280,00 € 1.601,60 €   

2 Animadora/auxiliar enf 1.280,00 € 17.920,00 € 3.942,40 € 940,00 € 

47 Sub Total 31.645,00 € 443.030,00 € 97.466,60 € 8.387,00 € 

2 *Estágios Emprego (IEFP) 1.200,00 € 10.800,00 € 2.376,00 €   

10 *CEI (IEFP)  4.190,00 € 50.280,00 €   840,00 € 

  CEI( transitam 2015)    25.500,00 €     

12 Sub Total 5.390,00 € 86.580,00 € 2.376,00 € 840,00 € 

71 Total 37.035,00 € 529.610,00 € 99.842,60 € 9.227,00 € 
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ORÇAMENTO POR VALÊNCIAS 
    

Rendimentos ERPI CENTRO DE DIA AP. DOM 
CANTINA 
SOCIAL 

OUTROS TOTAL % 

721 Reformas e 
comparticipações 

346420,00 44.472,00 87.780,00   4.548,00 483.220,00 € 45% 

751 
Subsídios do Estado e 
outros entes públicos 

195.745,00 12.845,00 130.131,00 90.000,00   428.721,00 € 
40% 

751 Outros 74.606,00 21.316,00 10.658,00     106.580,00 € 10% 

7811 Outros rendimentos  36.060,00 € 18.015,00 € 3.005,00 €   3020,00 60.100,00 € 5% 

79 Juros dividendos e outros 2.500,00 1.500,00     1.000,00 5.000,00 € 1% 

Total de rendimentos 655.331,00 98.148,00 231.574,00 90.000,00 8.568,00 1.083.621,00 € 100% 

Gastos               

61 Consumo mercadorias VC 74.376,40 € 14.359,80 € 30.928,80 € 64.435,00 €   184.100,00 € 17% 

62 Fornecimentos e Serviços 
Externos 

103.578,00 € 22.074,00 € 33.960,00 € 8.490,00 € 1.698,00 € 169.800,00 € 16% 

63 Gastos com o pessoal 419.322,80 € 51.608,96 € 154.826,88 € 12.902,24 € 6.451,12 € 645.112,00 € 60% 

64 Gastos Depreciações e 
Amortizações 

53.035,50 € 11.314,24 € 5.657,12 € 707,14 €   70.714,00 € 7% 

68 Outros Gastos e perdas 5.425,00 €               2.170,00    3.255,00 €     10.850,00 € 1% 

69 Gastos e Perdas de 
Financiamento 

500,00 € 150,00 € 150,00 €     800,00 € 0% 

Total de Gastos 656.237,70 € 101.677,00 € 228.777,80 € 86.534,38 € 8.149,12 € 1.081.376,00 € 100% 

Resultado Previsional -906,70 € -3.529,00 € 2.796,20 € 3.465,62 € 418,88 € 2.245,00 €   


