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Nota de Abertura 

A nota de abertura há um ano atrás termina com o seguinte parágrafo: “ 2016 esperamos ser o ano da 

concretização dos projetos pendentes; 2016 esperamos ser o ano em que as IPSS possam ver reconhecida a sua 

intervenção social e que a legislação existente seja alterada, com vista à concretização dos direitos e da 

autonomia das instituições”. 

Do sonho á realidade vai um passo gigante – a alvorada de esperança que se viveu ainda pouco passou de 

esperança. 

Quanto à concretização dos “sonhos” (projetos) podemos considerar que apenas o Contrato Local de 

Desenvolvimento Social (CLDS 3G) foi aprovado e teve o seu início. Prevemos que no próximo triénio a sua 

execução seja uma realidade e que esta intervenção resulte numa mais valia coletiva das comunidades 

abrangidas (Stº Antão/S. Julião do Tojal, Loures e Frielas/Stº. António dos Cavaleiros) 

O Centro de Atividades Ocupacionais (CAO) e o Lar Residencial para Deficientes em 2016 foi uma miragem; 

aprovados os projetos pelas Entidades competentes, era necessário garantir o financiamento de cerca de meio 

milhão de euros para a sua execução. 

Ao longo deste ano, no âmbito do programa comunitário 2020, vimos abrir candidaturas em áreas tão diversas 

como para a renovação urbana, para o ambiente, para as empresas, para a saúde, etc., etc.; para as pessoas, para 

os deficientes…nada. 

Esperamos que em 2017, com a participação de todos, associados, familiares, comunidade, autarquias e outros 

parceiros, possamos ultrapassar estes constrangimentos. 

2016 foi também o ano em que depositámos esperança na alteração da legislação lesiva dos interesses das 

pessoas e das instituições – a “montanha pariu um rato”- silêncio absoluto por parte dos políticos e por parte das 

organizações que supostamente nos representam (UIPSS e CNIS). 

Foi um ano em que, devido a denúncia anónima de alguém (provavelmente os mesmos de sempre) fomos alvo de 

uma inspeção. Ao longo de mais de dois meses a Polícia Judiciária e a Inspeção da Segurança Social procuraram 

na ALPM aquilo que nunca existiu – “a desonestidade dos seus dirigentes” – em vez de trabalharmos com paz e 

sossego para a resolução dos problemas com os quais nos deparamos no dia-a-dia, tivemos que nos sujeitar a 

uma auditoria que só fez sentido para aqueles que, não dando a cara, tudo têm feito para destruir a credibilidade 

de uma Instituição que lhes deveria merecer mais respeito. 

Contudo, ainda bem que tal auditoria aconteceu; congratulamo-nos com as palavras dos auditores quando 

terminaram a auditoria “ … tomáramos nós, enquanto cidadãos, enquanto técnicos, que todas as Instituições, 

todas as Empresas e até o País fosse gerido como é gerida a Associação Luiz Pereira Motta. 

Foi um ano difícil financeiramente, contudo podemos orgulharmo-nos porque pagamos pontualmente aos nossos 

colaboradores, aos nossos fornecedores e aos nossos credores. 

Renegociámos o serviço de dívida junto da Banca, aumentando os prazos de amortização, permitindo assim 

encarar os investimentos noutras respostas sociais (deficiência) com mais otimismo. 

s 
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Também em 2016, novamente os colaboradores e os voluntários disseram presente; uns e outros com grande 

profissionalismo e dedicação, foram os instrumentos e os pilares fundamentais para o êxito da nossa intervenção. 

Foi um ano de eleições; em dezembro juntou-se a experiência de uma parte dos anteriores corpos sociais, com 

um conjunto de novos elementos que, disponíveis para trabalhar, são claramente a garantia que a ALPM 

continuará viva e atuante. 
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46% 

54% 

Género 

Masculino Feminino

Área da Infância e Juventude 

 

 

 

Creche Familiar e Creche 

Nota Introdutória 

A creche familiar e creche são respostas sociais cujo objetivo é apoiar as necessidades das famílias durante o 

seu horário laboral mas também é um serviço, em que a 

intencionalidade educativa holística integra o 

desenvolvimento social, emocional, cognitivo, corporal, 

promovendo curiosidade e ímpeto exploratório. 

A documentação pedagógica permitiu a utilização de 

uma pedagogia intencional, participativa e monitorizada, 

compreendendo as competências das crianças e 

promovendo aprendizagens experienciais. 

Registos de observação, elaboração de planos 

individuais, foram instrumentos e recursos de verificação e 

avaliação. Realizaram-se reuniões, nas quais os 

encarregados de educação tomaram conhecimento das 

finalidades educativas, projeto pedagógico e 

desenvolvimento dos seus educandos. Neste percurso 

envolveram-se encarregados de educação / pais, amas, 

docentes e auxiliares de ação educativa. 
Caracterização dos Utentes - Creche Familiar 
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44% 

56% 

Género 

Masculino Feminino

Projetos da creche familiar 

No âmbito do projeto pedagógico definido para a creche 

familiar, desenvolveram-se atividades que estiveram interligadas, 

de acordo com o desenvolvimento motor, social, emocional, 

cognitivo e linguístico influenciando as aprendizagens e 

desenvolvendo relações afetivas. 

…”Livros do plano nacional de leitura” - livros que percorrem as 

casa das amas, evocando as relações de afeto … 

…“Vamos experimentar” - várias atividades sensoriais e de 

expressões, onde as crianças tiveram oportunidade de 

experimentar, brincar ao faz de conta, encher e esvaziar… 

…“À descoberta dos sons” - vários sons que as rodeiam através de 

histórias, musicas e do seu próprio corpo… 

…”Saídas ao exterior” - as crianças visitaram o Oceanário e a 

Quinta pedagógica dos Olivais 

Caracterização dos utentes – Creche 

 

 

 

 

 

 

 

Projetos da creche 

…Rotinas diárias, são elementos repetitivos que dão segurança à criança, 

que a ajuda a prever o que vai acontecer e que a tranquiliza. O dia-a-dia de 

uma criança desenvolve-se através de uma sequência de acontecimentos 

que se intercalam e que podem ser tanto atividades pedagógicas onde o 

educador se junta com o seu grupo ou com uma só criança emergindo, 

assim, intencionalidade educativa, como por exemplo, nos períodos de 

acolhimento. Estas rotinas apresentam benefícios tanto para os adultos 

como para os mais pequenos: ajudam os educadores a organizar-se, e 

apoiam as crianças a prever acontecimentos, a confiar nos adultos que lhes prestam cuidados, a reduzir a 

ansiedade, ajudando-as a lidar com as transições e ganhando um comportamento responsável.  
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55% 
45% 

Género 

Masculino Feminino

Exemplos de vivências diárias: 

 Aquisição progressiva de um maior controle do corpo – subir escadas, lavar as mãos, etc. 

 Explorar e conhecer materiais e espaços físicos disponíveis, identificando a sua localização – as peças dos 

jogos, os livros de histórias. 

…” A descoberta do eu” - foram realizadas atividades em que a música, as tintas, as caixas tiveram como 

finalidade incentivar a descoberta da criança como ser integrante de um espaço e meio onde está inserido, com 

os seus pares que lhe criam desafios…  

…”Quem está na sala” - visou o sentimento de pertença, identificação dos seus pares, fotografando as crianças e 

construindo um mapa de presenças. A partir deste reforçamos o sentido de pertença… 

…” Desmanchar e construir” - construir obstáculos, torres de peças de legos, empilhados 

…” Livros do plano nacional de leitura” - foram uteis para aprender a descobrir os sentimentos, aprender a 

imaginar e fantasiar. 

Pré-escolar 

Nota Introdutória 

A brincadeira faz parte da vida da criança e incluir o jogo e a brincadeira na Escola tem como pressuposto  o 

duplo aspecto de servir ao desenvolvimento da criança, enquanto indivíduo, e construção do conhecimento, 

processos estes fortemente interligados. 

Brincar, favorece a auto-estima da criança e a interação de seus pares, propiciando situações de aprendizagem 

e desenvolvimento das suas capacidades cognitivas. Por meio de jogos a criança aprende a agir, tem sua 

curiosidade estimulada e exercita sua autonomia. 

Brincadeira e jogos são ferramentas que desafiam a criança possibilitando as descobertas e a compreensão do 

mundo que as rodeia. 

Brincar e jogar são fontes de lazer, mas são, simultaneamente, fontes de conhecimento; e esta dupla natureza  

leva -nos a considerar o brincar parte integrante da atividade educativa. 

Caracterização dos utentes – Pré-Escolar 
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Projetos 

…“Construção de um kit de ciências” - despertar a curiosidade e potencializar novas experiências, a formação de 

cristais, misturar com água, flutua ou não flutua? As sombras crescem? A tinta mágica. Cada sala registou as 

experiencias, retirando conclusões, partilhando com outras salas e encarregados de educação.   

…“O pequeno livro das boas maneiras…” - Através deste livro exploraram-se regras de educação, a aquisição de 

competências, normas e valores, contribuindo para a integração social, para o sucesso escolar e para a promoção 

de atitudes de cidadania. Exemplo - história do capuchinho vermelho em que, o lobo para entrar, primeiro bate à 

porta da casa da avó. 

…”O dia em que os lápis desistiram” - as crianças tiveram um problema para resolver. Apos visita ao Museu 

Berardo, entusiasmados queriam criar obras de arte, mas não tinham lápis. Reciclaram antigos desenhos e 

pinturas, recriando magnificas construções abstratas nas telas. Quando os lápis regressaram realizaram desenhos 

em lixas de água e exploraram vários padrões de cores. 

…”O menino que não gostava de sopa” - ao vivenciarmos o tema da alimentação saudável, emergiu a 

necessidade de referenciarmos os alimentos que menos gostamos. Partiu-se à descoberta de novos sabores e o 

que podemos fazer para os tornarmos mais apetitosos. Foi importante explorarmos os legumes, que, no conjunto 

se podem transformar em deliciosas sopas. Recolheram-se receitas e confecionamos diferentes sopas ajudando a 

perceber a sua importância. 

…”Dia mundial da Criança” - um dia diferente em que o espaço exterior se preencheu de oportunidades de 

brincar livremente com elementos da natureza. Brincar livremente com a terra, onde pedras e pauzinhos 

ganharam vida transformando-se num cão ou carros, onde puderam brincar com a água, escorre - la pelo corpo 

ou simplesmente tentar agarra-la. Jogar ao jogo da malha, tiro ao alvo, cabra cega e outros. Almoçar ao ar livre e 

comer um gelado, preencheu os sorrisos das nossas crianças. Neste dia uma lembrança muito especial, um 

boneco construído pelos encarregados de educação, com materiais reciclados foi oferecido às crianças para os 

acompanharem nas brincadeiras. 

…”O boneco das preocupações” – este boneco surge como um elemento em que as crianças conversavam com 

ele sobre as zangas com os seus pares, onde falavam sobre as suas emoções. Às diferentes emoções identificadas 

em salas foram-se associando cores, para auxiliar na gestão de conflitos entre as crianças. 

…”Envolvimento com a linguagem escrita” - no decorrer do ano este envolvimento esteve presente, quando na 

casinha encontramos embalagens de supermercado, quando etiquetamos e identificamos as várias caixas de 

matérias, quando na porta colocamos o nome das crianças, quando escrevemos um recado numa folha de papel 

para a criança levar para casa, quando a criança está sentada com um livro e conta a historia à boneca. Foram 

proporcionados todos estes contextos em que as crianças se apropriaram de materiais de escrita incentivando a 

sua exploração.  
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…”Construção de relações numéricas” - no decorrer do ano as primeiras experiências de contagem estiveram 

associadas aos objetos concretos que rodeiam a criança, desenvolvendo assim o sentido de número. Estiveram 

presentes na distribuição da fruta, quantos meninos não estão na sala, quantos copos estão em cima da mesa, 

quantos olhos tem o boneco… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividades internas e externas 

Ao longo do ano desenvolveram-se atividades com as outras respostas sociais da instituição – CAI, Casa de 

Santa Tecla e ATL - desde, dramatizações de histórias, atividades de expressão plástica, S. Martinho (300 utentes), 

Festa de Natal (700 pessoas), venda de iguarias, Feira do Livro, comemoração do Dia do Pai (375 Encarregados 

de Educação) e Dia da Mãe (295 Encarregados de Educação),Dia da Família – Café Concerto (450 pessoas) Festa 

de Encerramento de Atividades (1500 Pessoas) e Semana da Praia (220 Utentes).  

 

 

Todas estas atividades tiveram como objetivo principal a partilha entre diferentes gerações, trabalho 

cooperativo e promoção da cidadania. 
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Saídas ao Exterior 

Nº Crianças

No sentido de serem proporcionadas experiencias pedagógicas e atividades de lazer fora da instituição, foram 

várias as saídas ao exterior, como podemos verificar no quadro seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcerias 

Estabeleceram-se parcerias com a Câmara 

Municipal de Loures e Junta de Freguesia de 

Loures (participação no desfile de carnaval), 

Centro de Saúde de Loures (sessões de 

esclarecimento às crianças), Bombeiros 

Voluntários de Loures, Escola de prevenção e 

Segurança (sessões de educação cívica), Instituto 

de Ciências Educativas (estágios de observação), 

Agrupamento de Escolas Luis Sttau Monteiro 

(intervenção precoce), Laboratório da Fala 

(intervenção de terapeutas com as crianças 

previamente sinalizadas) e Junta de Freguesia de 

Sacavém e Portela (formação de colaboradores). 

Conclusão 

A concretização de todos estes fundamentos e princípios educativos do dia-a-dia da creche, creche familiar e 

pré-escolar exigiram por parte de todos os profissionais uma atitude reflexiva e atenta à vivência de cada criança 

e um interesse contínuo em melhorar a qualidade de resposta educativa. Neste sentido, a observação e registos 

permitiram a recolha de informações para avaliação e reflexão sobre práticas educativas (gestão das rotinas, 
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organização do espaço e materiais e qualidade de relações estabelecidas), tendo sido essenciais para conhecer 

cada criança e sua evolução. No decorrer do ano, realizaram-se, quinzenalmente, reuniões pedagógicas com o 

corpo docente nas quais foram planeadas atividades e reformulados procedimentos. 

As informações recolhidas permitiram a realização de diversas reuniões com encarregados de educação ao 

longo do ano letivo, atendimentos, adequação dos planos individuais de cada criança, reformulação dos projetos 

pedagógicos e curriculares. 

Centro de Atividades de Tempos Livres (CATL) 

Nota Introdutória 

O Centro de Atividades de Tempos Livres visa promover o equilíbrio emocional da criança e do jovem, 

nomeadamente os seus sentimentos de segurança, estabilidade e equilíbrio, indispensáveis para todo o tipo de 

aprendizagens; ajudar a criança/ jovem a utilizar as suas capacidades psico-motoras, cognitivas e psicossociais, 

para descobrir, alcançar e explorar o mundo que a rodeia através da promoção da criatividade, espírito crítico e 

sensibilidade estética; ajudar a construção de normas individuais e sociais necessárias ao desenvolvimento da 

cidadania; promover a estruturação do pensamento e formação de carácter; prestar um apoio positivo que 

promova a autonomia individual e paralelamente a integração social das crianças e jovens no grupo, respeitando 

as diferentes culturas em presença; incutir a capacidade de exercer uma autonomia responsável, interiorizando 

as regras básicas que permitem a sã convivência em grupo; apoiar nas aquisições escolares, nomeadamente na 

realização de trabalhos de casa e preparação para os testes e exames de avaliação escolar; estimular a inter-

relação família/escola/comunidade/ e criar formas de cooperação, aproveitamento e rentabilização de todos os 

recursos. 

 
Durante o ano de 2016 foi garantido pela Associação Luiz Pereira Motta, um espaço físico adequado, em 

perfeitas condições de higiene e conforto, proporcionando um clima agradável e acolhedor, quer para atividades 

lúdicas, quer para atividades de estudo e uma equipa com preparação técnica e cívica adequada ao bom 

funcionamento do ATL. Verificou-se mais uma vez um esforço no sentido da melhoria do serviço prestado, tendo 

um elemento da equipa tirado o certificado de aptidão de motorista. 

 Em Setembro de 2016 foi alterado o Acordo de Cooperação entre a Segurança Social e a Associcação Luiz 

Pereira Motta, passando a capacidade do espaço a ser de 140 crianças/jovens. 
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Masculino 
68% 

Feminino 
32% 

Género 

 

Em termos de resultados, o Apoio ao Estudo apresentou uma taxa de sucesso 89%. 

Nos períodos de interrupção letiva tentámos dar resposta a crianças/jovens externos que não 

contratualizaram o serviço de ATL, promovendo uma ocupação saudável e lúdica nos períodos de férias. 

Verificámos uma diminuição das inscrições: 184 inscrições (2015) para 77 inscrições (2016). No entanto, 

aumentou o período de permanência relativamente ao ano de 2015, em média 2 semanas em 2015 para 3 

semanas em 2016. 

 

 

Atividades desenvolvidas (internas e externas) 

Atividades Internas 

- Atividades de expressão plástica - estimulação da criatividade através da realização das seguintes atividades: 

pasta de moldar, pintura de azulejo, produção e realização de um teatro de fantoches c/pés e produção de uma 

revista. 

- Atividades de Culinária - confeção de gelados e variados bolos e biscoitos. 

- Atividades na área do desporto - concursos de dança, passeios, torneio de matraquilhos humanos, jogo de 

pistas, torneios de badminton, torneio de voleibol, torneio de futebol gigante, entre outros.  
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Os gráficos seguintes identificam a tipologia das atividades desenvolvidas nos espaços da ALPM e o nº de 

participantes: 
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Programa de Férias da Páscoa 
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Torneio WII just dance

Jogos sem fronteiras

Discoteca final de ano

Programa de Férias de Natal 
Atividades desenvolvidas no espaço da ALPM 

Nº de participantes
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Atividades Externas 

Entre os Programas de Férias da Páscoa e de Verão foram estas  as principais atividades: caminhada pela 

Serra de Montachique, 2 semanas de praia na Praia da Mata (Costa da Caparica),visita ao MAAT (Museu de Arte, 

Arquitetura e Tecnologia), Cova da Baleia, Troca-tintas, Parque desportivo do Jamor e Azimute Radical, Parkur 

(desportos radicais), Parque Desportivo de Mafra, Parque Aquático de Santarém (parques aquáticos), foram ao 

Teatro e visualizaram Filmes, visitaram Parques, Museus, Quintas Pedagógicas, andaram aos Pulos, de Karting e 

a Cavalo, percorrendo aproximadamente 1300 Km´s, durante 3 meses bem passados. 
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35 

32 

83 

83 

35 

15 

15 

32 

32 

81 

22 

95 

75 

10 

30 

40 

33 

81 

98 

45 

76 

95 

75 

95 

Karaoke

Matraquilhos humanos

Jogo de pistas

Torneio FIFA street

Torneio just Dance

Confecção de gelados

Seminário sexualidade

Seminário racismo

Torneio badminton

Torneio voleibol

Cinema

Futebol gigante

Produção de uma…

Workshop dança

Tiro ao arco

Oficina barro

Sessão fotográfica

Jogos de grupo

ALPM splash

Quiz

Massagista por um dia

Discoteca na relva

Matraquilhos humanos

Oficina de dança

Torneio just dance

Programa de Férias do Verão 
Atividades desenvolvidas no espaço da ALPM Nº de participantes
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30 

41 

46 

46 

64 

65 

45 

Convento Mafra

Farol Cabo da Roca

Jardim Rosa Bastos

Fábrica da felicidade

Ciência viva

Playbowling

Fábrica da cuétara

Programa de Férias da Páscoa 
Atividades desenvolvidas no Exterior 

Nº de Participantes

40 

38 

61 

36 

45 

48 

20 

MAAT

Pequena sereia

Benfica

Passeio Loures 1º Ciclo

Parkur

Patinagem

Passeio Loures 2º|3º Ciclo

Programa  de Férias Natal 
Atividades desenvolvidas no Exterior 

Nº de Participantes
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O Programa Ocupação Temporária para Jovens (OTJ), integrou jovens entre os 16 e 30 anos, filhos de sócios 

ou colaboradores, tendo como principal objetivo a ocupação saudável dos tempos livres e dos períodos de férias 

escolares. No Programa de Férias da Páscoa e de Verão contámos com a participação de 9 Jovens, sendo que 

todos passaram por um processo de seleção e formação (12 horas). 

40 
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99 

57 

112 

30 

93 

38 

70 

63 

44 

78 

67 

35 

38 

83 

83 

73 

75 

58 

58 

64 

80 

39 

45 

43 

47 

46 

45 

Vertigo

Caminhada em Montachique

Jardim Rosa Bastos

Regimento de sapadores

Piscina Monsanto

Praia - semana 1

Acantonamento

Praia - semana 2

Caminhada "Fonte do Lagarto"

Escola equestre Barcarena

Oficina artes circenses

Cinemateca "Júnior"

Centro desportivo nacional do Jamor

Escola prática GNR

Praia 1º Ciclo

Praia 2º Ciclo

Bounce

Parque aquático de Santarém

Azimute radical

Kartódromo de Palmela

Museu da eletricidade

Quinta pedagógica

Museu do dinheiro

Praia

Museu da marinha

Vimeiro clube aventura

Santa Tecla

Cova da baleia

Quinta dos remédios

Aquarama

Programa de Féria de Verão 
Atividades desenvolvidas no exterior 

Nº de Participantes
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O Programa Ocupação Temporária para 

Jovens (OTJ), integrou jovens entre os 16 e 30 

anos, filhos de sócios ou colaboradores, tendo 

como principal objetivo a ocupação saudável dos 

tempos livres e dos períodos de férias escolares. 

No Programa de Férias da Páscoa e de Verão 

contámos com a participação de 9 Jovens, sendo 

que todos passaram por um processo de seleção e 

formação (12 horas). 

Parcerias 

Porque o trabalho em parceria é essencial, durante 2016 marcámos mais uma vez presença na Rede Construir 

Juntos, através da integração de um grupo de jovens no Seminário Anual da Rede Construir Juntos, da 

responsabilidade do Instituto de Apoio à Criança (IAC). 

Conclusão 

Ao longo do ano de 2016, mais uma vez e á semelhança do que tem vindo a ser a nossa prática, investimos na 

formação dos colaboradores, em várias áreas, nomeadamente, primeiros Socorros, atividades lúdicas em 

contexto de ATL, entre outras. Foi feito um investimento, na limpeza e manutenção do equipamento, houve a 

substituição e manutenção de alguns brinquedos e material pedagógico que é utilizado pelas crianças/jovens, 

investimento, este sempre necessário quando o objetivo é não baixar os nossos padrões de qualidade. Mais uma 

vez oferecemos ao longo de todo o período letivo um serviço de transporte personalizado, efetuando 

diariamente, 95 transportes às escolas da Freguesia de Loures.  

Relativamente à alimentação e apesar de termos 93% das crianças a beneficiar do serviço de almoço da ALPM, 

houve também nesta matéria um investimento das Direção através da contratação de um Nutricionista e desta 

forma também melhorar a adequação das ementas e quantidades  às  idades das crianças/jovens. 

 No que diz respeito aos resultados do Apoio ao Estudo verificámos em 2016 uma taxa de sucesso 89% das 

crianças, a transitarem de ano letivo. 

Nos programas de Férias, verificámos uma diminuição no número de inscrições de utentes externos, passando de 

184 inscrições (2015) para 77 inscrições (2016), aumentando no entanto o período de permanência dos utentes 

externos nestes períodos, em média 2 semanas em 2015, para 3 semanas em 2016.  

Durante o ano de 2017 iremos mais uma vez apostar na formação dos nossos colaboradores, na qualidade do 

serviço prestado,  assim com na diversidade das atividades desenvolvidas, com a perspetiva de melhorarmos a 

nossa atuação. 
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Área Sócio Comunitária 

Centro de Acolhimento Temporário para Crianças em Risco “Casa da Palmeira” 

Nota Introdutória 

A Casa da Palmeira destina-se a acolher crianças e jovens em situação de perigo, (art. 3º, da Lei 147/99 de 1 de 

Setembro, Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo - LPCJP), garantindo os cuidados adequados às suas 

necessidades e proporcionando condições que promovam os direitos das crianças, consagrados na Convenção 

dos Direitos da Criança, nomeadamente o direito à educação, bem-estar e desenvolvimento integral. 

 

A Casa da Palmeira tem capacidade para 16 crianças/jovens em situação de risco, com idades compreendidas 

entre os 0 e os 12 anos de idade.  

Com o objetivo de assegurar a qualidade 

dos serviços, apostámos num plano de 

atividades que desse resposta às 

necessidades globais do grupo e à promoção 

da suas capacidades sociais e, em paralelo, 

foi efetuado um plano individual de 

intervenção de forma a responder às reais 

necessidades de cada criança, respeitando e 

garantindo o seu direito à individualidade. 

Estes planos de intervenção foram sujeitos a 

avaliações periódicas, sofrendo alterações 

sempre que verificadas outras necessidades 

ou alterações dos seus projetos de vida. 

Ficaram também salvaguardados os apoios educativos adequados ao perfil e capacidades de cada criança ou 

jovem, assim como um estreito acompanhamento na área da saúde, procurando prevenir, diagnosticar e intervir 

de forma a promover um desenvolvimento saudável. 

Assim, procurámos garantir a promoção e estabilidade de áreas fundamentais ao desenvolvimento de cada 

criança, procurando minimizar os danos causados pelas vivências que levaram ao acolhimento institucional e no 

presente, por se encontrarem ainda em contexto de acolhimento e privados de uma rotina integrada num 

contexto familiar saudável. O equilíbrio psicológico e afetivo, o treino de competências pessoais e sociais, o bom 

desenvolvimento escolar e de saúde, são pilares determinantes para garantir o bem-estar destas crianças, em 

paralelo com uma avaliação detalhada e ponderada para a definição de cada projeto de vida. 

Como forma de garantir todos estes fatores, contamos com o apoio de espaços educativos e lúdicos da ALPM, 

assim como com o estabelecimento de parcerias com os recursos existentes na comunidade. 

Caracterização da População 

O Centro de Acolhimento Temporário “Casa da Palmeira”, teve durante o ano de 2016 uma média de 

frequências de 16 utentes (lotação máxima do CAT). Foram realizadas 9 admissões e a saída de 8 utentes (1 

adoção; 6 integrações na família alargada e 1 integração na família nuclear). 
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Foram realizadas reuniões regulares e periódicas com as equipas da ECJ, CPCJ, equipa de adoções e de admissões 

da Segurança Social assim como com outras entidades como a Associação Passo a Passo ou o CAFAP, no sentido 

de definir os planos de intervenção necessários para o projeto de vida de cada criança. Foram aplicados e 

avaliados planos para o treino de competências parentais. Foram realizadas visitas domiciliárias para avaliação e 

definição de projetos de vida e, posteriormente, foram realizadas visitas domiciliárias de acompanhamento às 

crianças em fase de integração gradual nos agregados familiares. Acresce ainda a presença da Equipa Técnica do 

CAT em audiências de Tribunal. 

Rotina diária das crianças 

De forma a trabalhar a autonomia das crianças, assim como o sentido de responsabilidade, existiu uma escala 

fixa semanal na qual estavam atribuídas a cada criança tarefas definidas, as quais passaram por: colocar/levantar 

a mesa; lavar a louça; limpar as mesas e varrer o chão. 

Ao sábado, foi o dia definido para a mudança dos lençóis das camas e da limpeza e organização dos quartos, 

tarefa feita pelas próprias crianças com ajuda dos adultos e voluntários. As crianças mais crescidas, 

disponibilizaram-se com frequência para ajudar as crianças mais pequenas, trabalhando - se também o conceito 

de grupo, entreajuda e de partilha de conhecimentos. 

Quinzenalmente, foi efetuada reunião com as crianças, denominada “Agora Falo EU”, que teve como objetivo 

a criação de um espaço em que as crianças pudessem partilhar dúvidas, sugestões e fazer o balanço do seu 

comportamento e dos acontecimentos vivenciados nesse período. Com este momento, pretendeu-se também 

trabalhar a capacidade de escuta e de respeito por ideias diferentes, tentado - se trabalhar, também, a coesão do 

grupo.  

Para além do acompanhamento da equipa técnica, 

cada criança contou ainda com o acompanhamento dos 

educadores de referência (E.R). Os E.R. são atribuídos a 

cada criança, pretendendo-se garantir um 

acompanhamento mais próximo na sua rotina diária. 

Mensalmente, o E.R. preencheu uma grelha de registos 

onde constam todas informações detalhadas sobre o seu 

educando: área educacional; área da saúde; 

comportamentos a destacar na Casa da Palmeira; pontos 

fortes e pontos a melhorar. Esta grelha de registo ficou disponível para toda a equipa, envolvendo todos num 

acompanhamento mais focado às necessidades de casa criança. 

Mensalmente, foram realizadas  reuniões gerais de equipa, nas quais : foi feito o balanço dos acontecimentos 

na casa durante o mês; foram identificadas dificuldades na rotina e apresentadas propostas de melhoria; foram 

1 

6 

1 

Adoção

Integração em familia alargada

Integração na familia nuclear

Projetos de Vida 
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identificados comportamentos das crianças de difícil resolução e apresentadas estratégias para controlo desses 

comportamentos; foi apresentado o ponto de situação do projeto de vida de cada criança e sinalizadas situações 

de possíveis fragilidades e alterações de comportamento. 

Atividades 

Tal como nos anos anteriores, foi feito um esforço no sentido de todas as crianças terem a oportunidade de 

frequentar atividades desportivas e de enriquecimento pessoal, tais como Karaté , futebol, ballet  e futsal, de 

acordo com as suas áreas de interesse. Todas as crianças a partir dos 6 anos frequentam o ATL como forma de 

promover e trabalhar as suas competências sociais e pessoais. As crianças com faixa etária até aos 6 anos, foram 

integradas em Creche familiar, Creche ou J.I. da ALPM. 

 

Foram realizados passeios diversificados ao exterior (Parques, jardins, teatro, exposições, praia, piscina). 

Participaram como beneficiários em atividades da CML (carnaval, santos populares), no Programa de ocupação 

dos tempos livres da Camara Municipal de Loures assim como nos Programas de férias da ALPM. 

 

No último sábado de cada mês, o jantar foi confecionado pelas crianças, sendo que a ementa e a elaboração 

da lista de ingredientes necessários foi elaborada pelos próprios, trabalhando competências ao nível da 

responsabilização, trabalho de grupo, planificação, noções matemáticas e funções executivas.  
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Karaté

Futebol

Ballet
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Actividades Desportivas e de 
Enriquecimento Pessoal 
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Decorreram ainda 2 eventos solidários organizados por entidades externas, nos quais uma parte das receitas 

reverteu a favor da Casa da Palmeira. 

Voluntariado 

No contexto da Casa da Palmeira contámos com o apoio de 15 voluntárias (com frequência variável), o que 

nos permitiu não só reforçar a equipa em atividades desenvolvidas no exterior, como proporcionar uma interação 

mais individualizada, promovendo sentimentos de pertença e tentando colmatar a carência afetiva destas 

crianças.  

Os voluntários desempenharam um papel fundamental em diversas áreas, como por exemplo no transporte 

das crianças para as atividades desportivas (Ex. futebol), passeios ou mesmo no acompanhamento a consultas de 

rotina. 

O contributo de cada voluntário tentou ir ao encontro das necessidades das crianças e das potencialidades de 

cada voluntário, permitindo que se desenvolvessem atividades específicas como por exemplo culinária, 

momentos de leitura ou ateliês de cerâmica. 

 

Saúde 

Durante o referido ano foi efetuado o acompanhamento a 177 consultas médicas das várias especialidades e 1 

internamento. 

A Casa da Palmeira manteve em 2016 as visitas quinzenais do pediatra, de forma a garantir um estreito 

acompanhamento na área da saúde de todas as crianças, assim como o esclarecimento direto de questões 

clínicas apresentadas pela equipa.  

Parcerias 

Mantivemos as parcerias anteriores com o Centro de Estudos Saber Infinito onde as crianças têm explicações 

de forma gratuita; todas as crianças têm tratamento dentário gratuito, graças à parceria com a Clinica Sorrir 

Sempre; os bolos e aniversário das crianças são uma gentil oferta da Pastelaria Rebuçado; o Novo Oculista de 

Loures faculta todos os óculos e reparações dos mesmos; os cortes de cabelo são feitos no Cabeleireiro Elsa; os 

acompanhamentos psicológicos das fratrias acontecem de forma gratuita graças ao protocolo celebrado com a 

Associação de Cultura Espírita Fernando de Lacerda; o futebol federado é resultado do protocolo com Grupo 

Cultural e Recreativo Murteirense e do Grupo Desportivo de Loures. Contámos ainda com outros parceiros como 

o Clube Motard do Infantado que se disponibilizou para participar em todas as datas festivas, assim como a 
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Portilavauto, que efetuou donativos alimentares regulares ao nosso CAT, principalmente guloseimas 

diversificadas, tornando os dias de aniversários e festas ainda mais doces e diferentes. 

O funcionamento da Casa da Palmeira durante o ano 2016 foi pautado pelo esforço, dedicação e 

disponibilidade, tanto da equipa que a compõe como pela colaboração dos voluntários e parceiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para terminar o ano de 2016, proporcionámos às crianças e seus familiares uma Festa de Natal diferente, a qual 

se iniciou com uma peça de teatro infantil oferecida pelo TIL – Teatro Independente de Loures, e seguiu-se com a 

apresentação de uma peça de teatro adaptada, preparada e representada pelas crianças da Casa da Palmeira, a 

qual contou com o empenho, orientação e participação da equipa de ajudantes de ação direta. 

 

A atriz Cláudia Vieira marcou a sua presença 

habitual, distribuindo presentes que contaram 

também com o apoio da Sonae Sierra. 

 Esta festa só foi possível com a colaboração de 

várias entidades, nomeadamente PSP, BPI, CLUB 

Motard Infantado, e donativos de presentes . 

 

 

Serviço de Atendimento/Acompanhamento Social – SAAS 

Com o objetivo de dar apoio à população residente na freguesia de Loures e através do protocolo existente 

com a Segurança Social, em 2016, a ALPM manteve o Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social. Esta 

resposta refletiu-se no atendimento e/ou acompanhamento a cidadãos e/ou famílias residentes na freguesia de 
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Loures, com o objetivo de promover a resolução, minoração ou prevenção de situações de pobreza, 

vulnerabilidade, exclusão social e/ou emergência social.  

Tendo sempre como finalidade a resolução da situação de vulnerabilidade social /ou económica e/ou a 

menorização dos seus efeitos, os técnicos em conjunto com os próprios definiram estratégias de atuação. Para 

tal, e para de forma a estruturar o trabalho foram definidos procedimentos, diligências e encaminhamentos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

No decorrer do ano foram realizados 567 atendimentos o que se refletiu na movimentação de 338 processos, 

incluindo utentes já em acompanhamento e/ou utentes que chegaram ao serviço pela 1ª vez. Estes atendimentos 

resultaram na sua grande maioria por iniciativa dos próprios utentes, contudo é importante frisar as sinalizações 

de entidades, bem como as denúncias anónimas. 

No sentido de complementar o trabalho de gabinete que se prende com a realização de atendimentos, 

encaminhamentos e articulação com parceiros, as visitas domiciliárias serviram de apoio aos técnicos para a 

elaboração do diagnóstico. Assim, em 2016 realizaram-se 218 visitas domiciliárias com sucesso e 107 não 

concretizadas.  

 

 

 

Dos atendimentos realizados ao longo do ano, verificou-se que o grupo de risco que mais recorreu ao serviço 

foram os indivíduos em situação de desemprego, idosos e agregados monoparentais. 
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DADOS RELATIVOS AOS PROCESSOS  
 

Total de Processos 338 Visitas domiciliárias 218 

Atendimentos 567 Visitas não concretizadas 107 

Total Indivíduos acompanhados 778 Apoios económicos atribuídos 38 

Problemática Dominante Grupos de Risco 
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Associado ao grupo de risco, as problemáticas que surgiram em maior número foram a ausência e/ou 

insuficiência de rendimentos, bem como o desemprego. 

O trabalho realizado com o utente e/ou família no sentido de melhorarem ou deixarem de estar numa 

situação de vulnerabilidade social e económica foi feito de forma a dar sempre aos beneficiários as ferramentas 

necessárias para a sua autonomização. Contudo, numa fase em que os utentes ainda necessitam de orientação, 

os encaminhamentos feitos pelos técnicos podem revelar-se fulcrais para a melhoria da situação. 

Os encaminhamentos foram feitos a vários níveis: desde o mais simples como o encaminhamento para a 

marcação de uma consulta até ao pedido de apoio económico consoante o diagnóstico efetuado. Em 2016, e 

tendo a ALPM uma diversidade de respostas sociais, projetos e apoios ao dispor da população, também os 

encaminhamentos para as mesmas foram relevantes. Salienta-se os encaminhamentos ao nível do banco 

alimentar (79), cantina social (24), apoio com vestuário, calçado, brinque dos ou até mesmo mobiliário (84). 

Sendo a falta ou insuficiência de recursos económicos das problemáticas preponderantes, os encaminhamentos 

para a medida de RSI (45) ou atribuição de apoio económico pontual (51) foram feitos com forte relevância. 

A problemática dos idosos tem crescido ao longo dos anos e isso refletiu-se também no trabalho realizado 

nessa vertente. Assim realizaram-se (31) encaminhamentos para integração em ERPI e (6) em Centro de dia e/ou 

Serviço de Apoio Domiciliário. 

 

ENCAMINHAMENTOS 

Apoio alimentar (ALPM, Paróquia, Ass. Lacerda) 79 Apoio jurídico 6 

Apoio vestuário e calçado (ALPM) 69 Comunidade terapêutica 6 

Apoio económico ISS (Seg. Social, SCML, ALPM) 51 Ministério Publico 6 

RSI 45 CLAI 5 

Isenções (renovação cc, atestado de residência) 44 Centro dia/serviço de apoio domiciliário 6 

Médicos do mundo - apoio medicamentoso 31 IPSS 3 

ERPI 31 CPCJ 3 

Cantina social (ALPM) 24 Serviços psicologia 3 

Centro saúde/Hospital 17 Respostas de deficiência 3 

Banco bens doados – mobiliário (ALPM) 15 Alojamento / acolhimento de emergência 2 

OPTIKA 13 Espaço vida 2 

Regularização do exercício das responsabilidades parentais 11 Terapia Familiar 1 

Pensão / reforma / complemento 
dependência/CSI/invalidez 

12 DECO 1 

IEFP/ GIP/ clube emprego 10 Prestações familiares 1 

Respostas sociais infância/atividade lúdicas / pedagógicas 
para crianças 

9 Habitação social 1 

SEF 6 
  

 

As reuniões, a articulação e/ou atendimentos conjuntos com as entidades parceiras da comunidade foram 

uma constante ao longo do ano. Destas destaca-se a articulação com a Camara Municipal de Loures / Espaço 

Vida/Banco local de voluntariado, Junta de Freguesia de Loures, Segurança Social/Atendimento Integrado, Centro 

de Saúde/EPVA, CPCJ/ECJ, equipa da idosos da ALPM, Hospitais (reuniões mensais de psiquiatria e                    

pedo-psiquiatria no HBA), Centro de Emprego de Loures, GIP de St.ª António dos Cavaleiros, IPSS´s, 

Agrupamentos Escolares, Paróquia de Loures, Santa Casa da Misericórdia de Loures, Médicos do Mundo e 

CLDS3G. 



 
Relatório de Atividades 2016  

 

37 
 

Rendimento Social de Inserção (RSI) 

O Rendimento Social de Inserção - RSI é uma medida de proteção social criada para apoiar as pessoas e/ou 

famílias em situação de grave carência económica e em risco de exclusão social, sendo constituída pela atribuição 

de uma prestação mensal em dinheiro para a satisfação das suas necessidades básicas. Em contrapartida, e no 

sentido de ajudar os utentes na sua integração social e profissionalmente, é celebrado um contrato de inserção 

com cada família. 

Desde agosto de 2005 que, a ALPM vinculou com a Segurança Social a assinatura de um protocolo que 

assegura por parte desta instituição o acompanhamento de 150 processos RSI de beneficiários residentes na 

freguesia de Loures. 

No final de 2016 a equipa acompanhava 158 processos de RSI, perfazendo um total de 378 beneficiários.  

Grande parte do trabalho realizado pela equipa de RSI refletiu-se nos atendimentos e visitas domiciliárias, 

sendo estas duas das fontes privilegiadas de contacto direto com os utentes e famílias. 

 

  
Atendimentos 

Visitas 
concretizadas 

Visitas não 
concretizadas 

Acompanhamento 
de Utentes a 

Serviços 

2016 1460 1342 302 
 

273 

 

 

Relativamente ao tipo de população acompanhada refira-se que houve uma maior incidência no 

acompanhamento a agregados isolados (58), seguido de famílias nucleares com filhos (47) e famílias 

monoparentais (21).  

Em termos de género foram apoiados 179 indivíduos do sexo masculino e 198 do feminino. 

Quanto às problemáticas sociais apresentadas pelas famílias, destacou-se o predomínio das famílias de 

minoria étnica (96 agregados), seguido das famílias em situação de desemprego de longa duração (94 

agregados); as famílias que apresentaram problemas de saúde também tiveram algum destaque (35 

agregados), os baixos rendimentos (54) foram um problema que afetou grande parte dos agregados familiares 

e, por fim, salienta-se o número crescente de utentes com baixas qualificações (47). 

Analisando o tempo de acompanhamento dos processos verificou-se que a maioria dos agregados já eram 

acompanhados há mais de 2 anos, existindo contudo também uma percentagem de agregados novos com 

acompanhamento de menos de 6 meses (29). 

Fazendo agora a análise às prestações atribuídas, verificou-se que, em 2016, foram indeferidos e/ou 

cessados 46 processos. No que respeitou aos motivos que levaram à cessação, salienta-se a existência de 

rendimentos superiores por trabalho (19) e o incumprimento Contrato Inserção (14). 

Em termos monetários, a grande maioria dos beneficiários aufere uma prestação entre os 101 e os 

200€/mensais. De evidenciar contudo, o número de agregado a receberem prestações entre os 301 e os 700€ 

(80). Estes valores estão relacionados com o elevado número de elementos que compõem o agregado familiar 

destas famílias. 

 

 

 



 
Relatório de Atividades 2016  

 

38 
 

 
Todo o trabalho social carece de grande apoio e parceria por parte de outros agentes da comunidade, sendo 

os encaminhamentos um relevante instrumento de trabalho dos técnicos. Em 2016, destacam-se os 

encaminhamentos feitos na área da alfabetização e cursos EFA. Este aspeto esteve relacionado com uma das 

problemáticas mais evidenciadas que foi o baixo nível de escolaridade/qualificação. O facto de internamente a 

ALPM ter aberto mais uma turma de alfabetização e o Ministério da Educação ter permitido a abertura de 2 

turmas EFA - B1 e B2 permitiu a integração de grande parte dos utentes. 

De reforçar ainda, por ser de grande relevância, o apoio conseguido para os utentes em termos 

medicamentoso, através do encaminhamento para os Médicos do Mundo (92). 

Encaminhamentos 

Alfabetização I, II, e curso EFA 179 Apoio jurídico 23 

RSI - renovação da prestação 119 
Isenção taxas moderadoras CC/ atestado J. 
Freguesia 

14 

Saúde (Consultas gerais, planeamento familiar, saúde 
infantil)  

101 Programas de desintoxicação 10 

Banco medicamentos - Médicos do Mundo 92 Ministério público 10 

Vestuário, banco de bens doados 89 SEF 9 

Emprego  84 Ação social 8 

Optika 50 Consultas de psicologia 8 

Apoio económico - Fundo fixo/SCML/ALPM 39 Cantina social 4 

Banco alimentar  37 Equipamento infância ALPM 4 

Costura criativa  33 Balneário social 4 

Prestações familiares  32 Banco de ajudas técnicas 4 

Consultas de psiquiatria 29 Voluntariado da ALPM 2 

Regulação poder parental 25 MDV 2 

Consultas de especialidades 24 Associação Abraço 1 

Outras pensões 14 
  

Rendimentos 
superiores 

por trabalho 
; 19 

Rendimentos 
superiores 
(outros); 5 

Incumprime
nto Contrato 
Inserção; 14 

Outros; 5 

Indisponibili
dade para 
Inserção; 2 

Falecimento; 
1 

Prestações cessadas & 
motivos 

0 50 100 150

sem prestação

-100

101-200

201-300

301-500

501-700

mais 700

6 

21 

138 

43 

80 

22 

6 

Valores das Prestações 
atribuidas 
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O trabalho em rede e com os parceiros manteve-se, tendo sido realizadas várias reuniões internas (ALPM e/ou 

NLI) e externas. Destaca-se a articulação com: Paróquia de Loures, Centro de Saúde de Loures, Hospitais, CPCJ, 

ECJ, Agrupamentos Escolares, Banco Local de Voluntariado, entre outros.  

 

Projetos no Âmbito do RSI 

Dando continuidade aos projetos já existentes, em 2016 e, apesar de terem sido introduzidas algumas 

alterações quanto aos participantes e operacionalização, a filosofia e objetivos de cada projeto manteve-se. 

 

Projeto “Costura Criativa” 

Com o objetivo de valorizar a auto - estima dos participantes, este projeto teve como finalidade ser um espaço 

de aprendizagem, convívio, desenvolvimento de competências pessoais e sociais do saber estar e saber fazer, 

assim como um espaço de partilha de conhecimentos e experiências entre os beneficiários. 

Destinado a 20 beneficiários de RSI do género feminino, com mais de 18 anos, durante 25 sessões, incluiu dois 

grupos de utentes, que numa periodicidade quinzenal e com a duração de 2 horas cada sessão se juntaram para 

aquisição de novas aprendizagens. 

 

 
 

 

De salientar ainda a introdução de uma parceria com o Jardim de Infância da ALPM na qual um grupo de 

beneficiárias se deslocou a uma sala para em 2 sessões, elaborarem, em conjunto, uma t-shirt.  
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Projeto “Educa(c)ção” 

Diagnosticada a baixa escolaridade desta população, em 2016, foi considerado de grande relevância intervir na 

área da educação/formação, numa perspetiva reabilitadora. Assim, além de manter os grupos já existentes em 

anos anteriores, e no sentido de combater as necessidades da população foi criada na ALPM mais uma turma de 

alfabetização. Assim, ao longo do ano, foi dinamizado um curso com três de níveis de aprendizagem, lecionado 

por três professoras voluntárias do Banco de Voluntariado da Câmara Municipal de Loures.  

O projeto envolveu a participação de 47 beneficiários que frequentaram de Janeiro a Junho de 2016 o curso de 

alfabetização/desenvolvimento pessoal.  

No ano letivo de 2016/2017 as aulas, apenas foram retomadas em Novembro, por indisponibilidade das 

professoras voluntárias, pelo que apenas se realizaram até Dezembro, 5 sessões com 27 alunos. 

De salientar, ainda, a importância da introdução dos cursos EFA B1 e B2. 

Projeto “Conhecer para Agir” 

Com o objetivo da equipa dar continuidade ao projeto “Conhecer para Agir”, e no sentido de facilitar o acesso 

a conhecimentos acerca das diferentes problemáticas e temáticas vivenciadas no quotidiano destas famílias, 

realizaram-se uma série de atividades / sessões para colmatar os pontos fracos sinalizados. 

 nº de sessões nº de utentes 

Ação de esclarecimento medida de RSI 7 127 

Receitas económicas – “Com pouco fazemos muito” 3 18 

Organização e gestão orçamental 2 19 

Sessões de expressão físico-motora 1 13 

Sessões esclarecimento dos curso EFA 2 37 

Mentalíssimo 3 13 

 

 “Esclarecimento da medida RSI” 

Ao longo da intervenção com as famílias constatou-se ainda que, apesar 

de beneficiarem da prestação de RSI, muitos utentes desconheciam a 

legislação que regula a atribuição e manutenção do direito à prestação. 

Assim, esta medida, teve como intuito prestar esclarecimentos sobre os 

direitos e deveres dos beneficiários, bem como dar a conhecer as 

especificidades do Decreto de Lei 133/2012 que regulam a atribuição das 

prestações RSI. 

 “Organização e Gestão Orçamental Familiar” 

Ao longo da intervenção com famílias multiproblemáticas constatou-se 

que a maioria da população vivenciava, frequentemente, situações de desorganização na gestão do orçamento 

familiar, tornando-se prática corrente no dia-a-dia. No âmbito deste projeto, deu-se a continuidade das ações de 

formação no âmbito da cidadania, nomeadamente, organização e gestão orçamental. Foram realizadas duas 

sessões, com a presença de 29 utentes, tendo sido registadas 4 faltas. 

 Mentalíssimo 

Com o objetivo de serem trabalhadas e abordadas algumas competências em utentes detentores da 

problemática de saúde mental pensou-se na realização de algumas atividades nessa vertente. Não tendo recursos 

internos com competências para tal, foi solicitada a colaboração do Centro de Saúde - Unidade de Cuidados na 
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Comunidade que realizou 3 sessões de sensibilização e tentou trabalhar o grupo fomentando e valorizando as 

suas capacidades intrínsecas para assim combater as dificuldades sentidas no dia-a-dia. 

 “Receitas económicas – com pouco fazemos muito” 

No decurso do acompanhamento regular efetuado às famílias, verificou-se a dificuldade de cozinhar de forma 

adequada ou mesmo inovadora com os alimentos provenientes do Banco Alimentar. No sentido de rentabilizar e 

saberem aproveitar ao máximo os alimentos/ingredientes fornecidos pela ALPM através do Banco Alimentar, 

bem como no sentido de fomentar a imaginação dos participantes em termos culinários, realizaram- se 3 sessões 

de elaboração de receitas económicas, para 28 participantes, tendo existido 10 ausências. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Expressão Físico-motora 

Com o objetivo de mostrar a necessidade e importância de exercitar o corpo, através da prática de exercícios 

simples que poderiam ser realizados no domicílio, efetuou - se uma sessão de ginástica com a colaboração da 

animadora sociocultural da área de idosos de Loures e de um grupo de idosos realizou-se uma sessão de 

expressão físico-motora com a participação de 13 utentes.  

         

Banco de Bens Doados 

O Banco de bens doados manteve o apoio prestado em termos de atribuição de bens como vestuário, calçado, 

mobiliário, brinquedos e outros produtos, doações feitas por particulares ou instituições.  

Em termos de apoios facultados aos utentes, ao longo do ano, foram feitos 258 apoios, destacando-se com 

maior percentagem o vestuário e calçado. 
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Paralelamente aos apoio prestados diretamente aos utentes foram também dispensados vários artigos 

(vestuário, calçado, material escolar, jogos/brinquedos e livros…) para setores internos da Instituição - Casa da 

Palmeira, Jardim-de-infância, ATL… 

 

 
Tipologia de apoios concedidos 

Vestuário, calçado, malas/carteiras 151 

Produtos de higiene 14 

Voluntários por Resposta Social 26 

Alfabetização 3 

ATL 2 

Banco Alimentar 9 

Cafetaria 1 

Casa de Santa Tecla 2 

CAI Loures 8 

Casa da Palmeira 17 

Infância- leitura 2 

Secretaria 1 

Voluntariado de Proximidade 6 

Cozinha 3 

Outros 2 

TOTAL 56 

 

Ainda, neste âmbito, é importante referir que a parceria com o BUS – Bens de Utilidade Social tem vindo a 

crescer e tem sido um grande apoio para fazer face às necessidades e pedidos apresentados em termos de 

mobiliário. 

De salientar a realização interna de 3 vendas solidárias dirigidas aos colaboradores (1 na sede e 2 em Santa 

Tecla), como forma de escoar alguns produtos que ocupavam espaço de armazenagem necessário. 

As iniciativas foram um sucesso e o feedback informal dos colaboradores foi de agrado por lhes terem 

permitido, a baixo custo, a aquisição de alguns bens. 

Voluntariado 

      Analisando a evolução ao longo do ano em relação ao 

voluntariado na ALPM, verificou-se que no final de dezembro 

estavam ativos 56 voluntários distribuídos pelas várias respostas 

sociais da instituição. Houve muitos voluntários que entraram e 

saíram ao longo do ano, registando-se 58 entradas mas também 

se registaram 53 saídas/desistências pelos seguintes motivos: 

doença (2); logística (1); faltas/deixou de ter disponibilidade 

(31); estudar (3); integração no mercado de trabalho (10); 

voluntário temporário/só para as férias (4); necessidade de 

cuidar da familiar (1); questões profissionais (1). 

 

50

52

54

56

58

Nº de
voluntários
a 31 de Dez

Saídas de
voluntários

Intregados
em 2016

56 

53 

58 

Voluntários 2016 
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Conforme tem vindo a acontecer ao longo dos anos, em 2016 também se comemorou o dia do voluntariado 

de uma forma especial. No dia 10 de dezembro, tanto os voluntários no ativo, como aqueles que ao longo do ano 

deram o seu contributo na ALPM,  e  colaboradores juntaram-se para um passeio por Lisboa de Hippotrip. Foi 

uma manhã diferente de convívio que culminou num almoço partilhado na ALPM. 

 

Ocupação Temporária de Jovens 

Pelo 2º ano consecutivo a ALPM integrou vários jovens neste programa de Ocupação de Tempos Livres. 

O OTJ decorreu no verão, depois da respetiva divulgação das inscrições, tendo-se verificado uma adesão 

significativa com 23 inscrições, sendo admitidos 12 jovens.  

Conforme se pode observar pelo gráfico, os jovens foram distribuídos por 3 respostas sociais, tendo sido o ATL  

o que mais jovens integrou nos programas de férias. 

 

 

 

 

 

 

 

Trabalho Comunitário 

Em 2016, a ALPM não integrou nenhum individuo encaminhado pelo Instituto de Reinserção Social para 

cumprimento de horas de trabalho comunitário. Contudo, houve 2 indivíduos que tendo iniciado a medida em 

2015, transitaram para o ano seguinte para a sua conclusão. Destes, um conclui a medida em 2016 e outro  não 

concluiu, acabando por desistir. 

Cantina Social/Balneário Social 

Dando continuidade ao protocolo assinado com a Segurança Social referente à atribuição diária de refeições 

confecionadas a utentes em situação de precariedade económica, a ALPM - sede distribuiu 80 refeições e as 

restantes 40 foram distribuídas na Casa de Santa Tecla. 

Em 2016, proporcionou-se apoio alimentar a 13 famílias/agregados novos, mas também foram cessados 31 

apoios. Vários foram os motivos pelos quais os utentes deixaram de beneficiar do apoio: por faltas (7); por passar 

0 2 4 6 8

Creche/Jarim Infânica

ATL

Cafetaria

6 

8 

2 

Jovens em OTJ por Resposta 
Social 

0 2 4 6 8
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ATL

Cafetaria

6 

8 

2 

Jovens em OTJ por Resposta 
Social 



 
Relatório de Atividades 2016  

 

44 
 

a beneficiar de outra resposta social (3); por deixar de comparecer (3); por reavaliação socioeconómica - recusa 

no pagamento das refeições (2); por integração institucional (3); por integração em mercado de trabalho (4); por 

alteração do agregado familiar (2); por falta de entrega de documentação (1); por não conseguirem levantar as 

refeições (3); por passarem a beneficiar de RSI (2) ou por necessidade de alimentação específica (1). 

A atribuição das refeições foi feita semanalmente, e como se pode observar no gráfico a maioria beneficiou 

das refeições de 2ª a domingo. 

Feito o diagnóstico das situações verificou-se que, em 2016, a problemática dominante que afetou os 

indivíduos/famílias apoiados por esta medida foi a existência de baixos rendimentos (19), seguido do desemprego 

com 7 indivíduos/famílias. 

Apesar de continuar sem grande frequência em 2016 verificou-se um aumento nos utilizadores do Balneário 

Social. Esta continua a ser uma resposta importante para alguns utentes e ao longo do ano houve 8 utentes que 

frequentaram e o utilizaram com regularidade. 

Banco Alimentar 

Dando continuidade aos apoios semanais atribuídos às famílias acompanhadas no âmbito do RSI e/ou SAAS, 

em 2016 manteve-se a atribuição semanal de 20 cabazes. Foram apoiadas 20 famílias beneficiárias de RSI e outras 

20 acompanhadas em SAAS. O nº de elementos apoiados foi variando conforme as alterações dos agregados 

familiares, contudo, tendo em conta os número relativos a final de dezembro, foram apoiados um total de 178 

pessoas dos quais 62 crianças.  

   Nº de 
Famílias 

Nº de 
elementos  

Nº de 
Menores 

Agregados de RSI 20 123 41 

Agregados de AS 20 55 21 

Ao longo do ano e devido às faltas cometidas pelos utentes no levantamento dos cabazes, bem como através 

da inclusão pontual de famílias extra acordo, permitiu a atribuição de 75 apoio alimentares extra. 

Apoio Económico da ALPM 

A verba anualmente disponibilizada pela ALPM para atribuição de apoios económicos às famílias 

acompanhadas permitiu a atribuição de 5 apoios económicos, nunca superiores a 50,00€, possibilitando aos 

utentes o pagamento de algumas contas e/ou compra de medicação. 

Projeto “Desfazemos Nós, Criando Laços” 

O projeto “Desfazemos Nós, Criando Laços” – voluntariado de proximidade, manteve em 2016 como objetivo a 

prestação de um apoio diferenciado e individualizado a alguns idosos no sentido de minimizar e combater a 

solidão. Assim, 9 idosos receberam semanalmente a visita de dois voluntários, que se disponibilizaram para a 

realização de determinadas tarefas/atividades: conversar, preparar a medicação semanal, ir passear, ir às 

compras, etc. 

Em 2016, verificou-se um aumento de 2 utentes a receberem estas visitas. Estes dois idosos foram sinalizados 

pelo Centro de Saúde de Loures e pelo SAD da ALPM. 

APOIOS ALIMENTARES EXTRA 

RSI SAAS 

 
41 

 
34 
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Contrato Local de Desenvolvimento Social 3ª Geração (CLDS 3G) 
Enquadramento 

No projeto CLDS 3G – Rede em Movimento, propõe-se dar resposta às necessidades identificadas pela rede social 

em Loures, às preocupações apresentadas pelos técnicos que trabalham no terreno, assim como corresponder às 

ações obrigatórias contempladas na portaria que o regulamenta (Portaria nº 179 – B/2015 de 17 de Junho). 

Entidade Coordenadora Local da Parceria 

 Associação Luiz Pereira Motta 

Entidades Executoras 

 AEPTL – Associação para o Ensino Profissional em Transportes e Logística, entidade titular do IPTRANS –

Instituto Profissional de Transportes / Escola Profissional de Loures; 

 Associação O Saltarico; 

 Casa do Gaiato de Lisboa. 

Território de Intervenção 

 Concelho de Loures 

Freguesias Abrangidas 

 Freguesia de Loures 

 União de Freguesias de Santo Antão e São Julião do Tojal 

 União de Freguesias de Santo António dos Cavaleiros e Frielas 

Destinatários 

o Beneficiários de RSI 

o Desempregados 

o Desempregados de longa duração 

o Jovens à procura do 1.º emprego 

o Pessoas com deficiência e incapacidade 

o Crianças/Jovens que frequentam, abandonaram ou concluíram o seu trajeto no Sistema Educativo 

o Empresários 

o Entidades empregadoras locais 

o Instituições  

o Famílias 

o População residente das freguesias de Loures, União de freguesias de Santo Antão e São Julião do Tojal e 

União de freguesias de Santo António dos Cavaleiros e Frielas 
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Objetivos Gerais: 

Emprego, Formação e Qualificação: 

o Promover a empregabilidade através de uma estreita articulação com as entidades de emprego locais, de 

ensino/formação; 

o Apoio e encaminhamento para a criação da própria empresa; 

o Melhorar competências de públicos menos qualificados ou com qualificações desajustadas face ao mercado de 

trabalho; 

o Melhorar as competências básicas e o nível de escolaridade; 

o Prevenir o abandono escolar; 

o Promoção do espírito empreendedor dos jovens; 

o Dar a conhecer às entidades da área social e outros públicos as medidas de favorecimento dos processos de 

integração profissional, social e pessoal, dos desempregados; 

o Sensibilizar os empresários, as instituições e entidades empregadoras locais para a responsabilidade social, 

criação de emprego e apoio a projetos de empreendedorismo para jovens. 

Capacitação das Famílias 

o Dotar as famílias de competências na área da parentalidade; 

o Promover junto das crianças/jovens estilos de vida saudável, a prática de desporto,  de cidadania e igualdade; 

o Informar e sensibilizar as famílias para os seus direitos e deveres sociais, bem como promover competências, 

nomeadamente de gestão do orçamento familiar e sob endividamento; 

o Estimular competências a crianças / jovens ao nível da aprendizagem e métodos de estudo; 

 

Apoio à Auto-Organização da População 

o Reavivar a tradição do pão-de-ló típico de Loures e incentivar a produção local e a valorização das identidades 

culturais; 

o Promover a cultura e o associativismo; 

o Apoiar as associações locais na constituição, legalização, candidaturas a programas e trabalho em parceria; 

o Disponibilizar apoio logístico às associações através da identificação e adequação de espaços para a guarda de 

material de apoio e desgaste; 

Apoiar a auto-organização dos habitantes e sensibilizar para a importância do associativismo e trabalho em 

parceria. 

Após formalização da candidatura ao projeto CLSD 3G, a 15 de setembro de 2015, a mesma foi aprovada em 

agosto de 2016, iniciando o projeto a sua atividade em setembro desse mesmo ano. Propomo-nos desenvolver 34 

ações ao longo dos 3 anos de projeto, nas 3 freguesias abrangidas. Do plano de ação constam entre outras as 

seguintes atividades: 
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Área de Idosos – Loures/Santa Tecla 

Mantendo-se o mesmo pressuposto dos últimos anos tentaremos refletir neste relatório o trabalho 

desenvolvido nas duas áreas de idosos da Associação Luiz Pereira Motta designadamente no Centro de Apoio 

Integrado (CAI) em Loures e na Casa de Santa Tecla, na Apelação. 

 

 

Independentemente das particularidades de cada um destes polos, bem como das diferenças inerentes à 

tipologias dos acordos celebrados para cada resposta social, que naturalmente e necessariamente refletem e 

justificam algumas diferenças nas intervenções, uma vez que os números e alguns dos recursos são igualmente 

diferentes, continuamos a sentir problemáticas e necessidades transversais. Também nestes pontos procurámos, 

em comum, partilhar e procurar formas de ir ao encontro destas necessidades dos utentes.   

Centro de Apoio Integrado 

Ao longo do ano 2016 o Centro de Apoio Integrado efetuou 16 admissões em 

Estrutura Residencial, das quais 7 se enquadraram em regime de vaga 

temporária: 5 de recuperação e 2 de descanso do cuidador. 

Com cada vez maior expressão, a integração de utentes em regime 

temporário, tem visado, sobretudo, responder às necessidades pontuais de apoio 

aos idosos que recuperam de uma intervenção cirúrgica, acidente vascular 

cerebral ou outros quadros clínicos semelhantes, que resultem num diagnóstico 

de incapacidade física e súbito aumento de dependência para a execução das 

suas atividades diárias. 

A integração temporária de utentes para recuperação em Estrutura 

Residencial assume-se como uma resposta eficiente na área da reabilitação 

motora, com uma taxa de sucesso de 100% face às admissões realizadas ao longo 

do ano 2016: todas as admissões efetuadas resultaram na recuperação 

expectável das funções motoras dos utentes permitindo o seu regresso ao 

domicílio. 
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A Fisioterapia do Centro de Apoio Integrado realizou ao 

longo do último ano, um total de 3466 tratamentos, 

com maior prevalência de tratamentos em Estrutura 

Residencial, tal como evidenciado no gráfico aqui 

representado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O quadro de patologias em tratamento manteve-se semelhante ao ano anterior, com maior prevalência de 

utentes em recuperação de AVC e Patologia Osteoarticular. 

Como forma de prevenção do sedentarismo o sector de fisioterapia desenvolveu ainda a pratica das 

caminhadas acompanhadas, com uma duração média de 20 a 30 minutos no interior e exterior do equipamento, 

como forma de motivar utentes à prática do exercício físico. Os públicos-alvo foram sobretudo os utentes de 

Centro de Dia; ao longo do ano foram executadas uma média de 635 caminhadas. 

Ainda no âmbito do trabalho desenvolvido em Estrutura Residencial, refletindo sobre a intervenção ao longo 

de 2016, destacamos o aumento acentuado dos níveis de dependência dos utentes integrados nesta resposta 

social, com perca gradual e significativa de capacidades ao nível motor, bem como em termos cognitivos, sendo 

notório o aumento de patologias degenerativas. 

Perante estas circunstâncias, foi necessário adaptar os procedimentos da equipa de enfermagem, ajustando a 

capacidade de resposta deste sector em consonância com as necessidades dos utentes, permitindo o seu maior e 

melhor acompanhamento. 

Ao longo do ano de 2016 foram integrados um total de 13 utentes em resposta social de Centro de Dia. Esta 

resposta foi otimizada, com o reforço ao nível do seu acompanhamento, com a permanência de uma ajudante de 

ação direta (AAD) no atelier com maior prevalência de idosos desta resposta social. A constatação desta 
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necessidade, adveio do aumento de comportamentos desajustados, fruto das patologias psiquiátricas de que são 

portadores, e que exigiram apoio e supervisão permanentes nas atividades diárias. 

Estes desajustes comportamentais refletem-se ainda no tipo de relação que estes utentes estabelecem entre 

si, condicionando o ambiente e a qualidade das relações. A permanência da AAD assumiu um papel indispensável 

na prevenção, mediação e gestão de conflitos, bem como no acompanhamento de utentes em surto psicótico e 

tentativa de fuga. 

Pelos motivos acima explanados, concluímos que o perfil dos utentes enquadrados nesta resposta social tem 

vindo a sofrer alterações, caraterizando-se atualmente por idosos com dependência, disfuncionalidade e 

agudização de quadros clínicos que exigem uma vigilância do seu estado clínico, com especial incidência do sector 

de enfermagem. 

Serviço de Apoio Domiciliário (CAI) 

Refletindo o ano de 2016 na resposta social de Serviço de Apoio Domiciliário, verificamos que a procura deste 

serviço foi mais evidenciada que em anos anteriores quer pelos serviços da comunidade, tal como hospitais e 

centros de saúde, quer por particulares, mantendo-se praticamente ocupadas todas as vagas protocoladas com a 

Segurança Social e extra acordo. Significa dizer que sendo a capacidade total para 100 utentes quase na 

totalidade dos meses essa capacidade foi atingida. O movimento processual foi ainda mais sentido que em outros 

anos tendo sido admitidos no ano em questão 49 utentes e cessados 42 processos. Para se perceber o dinamismo 

deste serviço é preciso referir que dos utentes admitidos, 23 pessoas, ou seja, 50% são utentes com elevada 

dependência física, encontrando-se praticamente todos acamados ou apresentando elevada dependência de 

terceiros para a realização das atividades da vida quotidiana, sendo muitas vezes esta resposta social insuficiente 

para as suas reais necessidades.  

Ainda relativamente ao grau de dependência, no ano de 2016 podemos acrescentar que, da totalidade dos 

utentes acompanhados, 79 apresentam total dependência física e ou intelectual.  

Dos 42 processos cessados, 19 referiram-se a utentes que faleceram, 15 foram integrados em ERPI , um em 

Centro de Dia e 5 outras situações (alteração da área de residência) e 2 pessoas ocuparam vaga em UCC. 

  

Serviço de Apoio Domiciliário – Centro de Apoio Integrado 

Os serviços mais solicitados, foram na quase totalidade das admissões, a higiene pessoal devido à falta de 

locomoção e dependência de terceiros para as AVD.  
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Tendo em conta que a higiene pessoal foi o serviço mais solicitado, as AAD do SAD realizaram, em média, 

cerca de 40 higienes no período da manhã, sendo estas realizadas por seis equipas constituídas por duas AAD.  No 

período da tarde as mesmas equipas realizaram cerca de 30 higienes durante a semana e cerca de 16 higienes 

diárias ao fim de semana.  

O segundo serviço mais solicitado foi o da alimentação, fornecendo-se em média 70 refeições diárias durante 

a semana e 35 refeições diárias ao fim de semana. 

Seguidamente, o serviço de tratamento de roupa foi também procurado com menor visibilidade do que os 

anteriores, havendo 42 utentes que, em 2016, contratualizaram este serviço, prestado normalmente uma vez por 

semana, mas em situações mais complicadas e devidamente justificadas foi realizado com mais frequência.  

Existiram outros serviços menos procurados mas igualmente prestados, sendo o serviço de higiene 

habitacional em que o ISS apresenta bem definido na portaria nº 38/2013 de 30 Jan, o Art.º  4 em que refere que 

esse serviço é “estritamente necessário à natureza dos cuidados prestados”.   

Os demais serviços contratualizados no ano de 2016, com uma procura diminuta, foram a alimentação 

apoiada, serviço de animação e socialização, onde se incluíram os serviços de acompanhamento ao exterior, 

participação em festas e passeios e de assistência medicamentosa. No último grupo de serviços igualmente com 

uma escassa procura temos o transporte, os cuidados de imagem, a formação de familiares e a mobilidade e 

posicionamento. 

Embora não seja representativo mas é igualmente importante destacar que ao longo do ano de 2016 foi 

necessário sinalizar algumas situações sociais para a resposta social de ação social, por diversas problemáticas, 

tais como por exemplo, negligência por parte dos cuidadores do idoso ou sinalização ao centro de saúde por 

complicações de saúde que o cuidador descuidou ou encaminhamentos para outras respostas sociais. Em termos 

numéricos, foram sinalizadas 15 situações, quase todas com sucesso.   

No ano de 2016 foram realizados 168 atendimentos com familiares ou cuidadores e realizadas 48 visitas 

domiciliárias.  

Foi aplicado a uma amostra da população dos utentes de SAD um “questionário de avaliação de satisfação”  

dirigido aos familiares e utentes. A totalidade dos inquiridos respondeu que estava satisfeito(a) com os serviços 

prestados, mas é referido por poucos que não concorda com o valor da mensalidade, considerando-a elevada; 

também alguns avaliaram como negativo as refeições quanto à apresentação e temperatura. 

Clube Sénior (CAI) 

O Clube Sénior destina-se exclusivamente a associados da ALPM e iniciou a sua atividade em Outubro de 2016, 

com uma oferta de oito atividades semanais e a promoção de passeios, visitas culturais e eventos institucionais; a 

sua intervenção assentou nos seguintes objetivos: 

1. Promover a participação ativa dos sócios da 

ALPM e fomentar o envelhecimento ativo e a 

ocupação de tempos livres de forma útil e agradável. 

2. Proporcionar aos participantes a troca de ideias, 

valores e experiências, beneficiando da 

multiculturalidade e da diversidade de experiências. 

3. Oferecer aos participantes a possibilidade de 

vivenciarem novas experiências enriquecedoras quer 

do ponto de vista pessoal, quer social.  

4. Promover a saúde física, mental e social dos 

indivíduos, contribuindo assim para a melhoria das suas condições de vida. 
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A adesão dos sócios foi muito positiva, tendo esgotado rapidamente a capacidade de vagas em algumas 

atividades, sendo as mais procuradas as Artes Decorativas, Pilates e o Grupo Coral, como se pode perceber 

pelo gráfico abaixo apresentado: 

 

 

 

Ainda no âmbito das atividades 

promovidas pelo Clube Sénior, bem 

como outras no âmbito do 

acompanhamento aos idosos, compete-

nos afirmar que, a variedade e 

qualidade das atividades promovidas 

pelo Centro de Apoio Integrado, são 

possíveis graças ao empenho, 

dedicação e colaboração dos 

voluntários que, quer diária quer 

semanalmente, dedicam o seu tempo e 

assumem aquela que é a nossa missão, 

promovendo e dignificando a intervenção da Associação Luiz Pereira Motta.  

Casa de Santa Tecla 

Durante 2016 foram realizadas 41 admissões em ERPI, destas, 11 foram relativas a situações encaminhadas 

pela Linha Nacional de Emergência Social. 

Procedemos ao encerramento de 38 processos de utentes: 24 resultante de óbitos, 9 de encaminhamento 

para outras instituições, no âmbito da LNES, e ainda 5 por regresso ao domicílio.  

Com vista á ocupação de vagas em ERPI foram ainda avaliados 9 candidatos que acabaram por não ser 

integrados por recusarem a sua integração ou não se enquadrarem na nossa capacidade de resposta.  
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Serviço de Apoio Domiciliário 

No Serviço de Apoio Domiciliário foi um ano difícil no que se refere à ocupação de vagas. A rigidez da tipologia 

de vagas, resultante da aplicação das últimas alterações legislativas ao funcionamento desta resposta social, tem 

implicado muitos constrangimentos, nomeadamente quando as necessidades apresentadas e diagnosticadas dos 

agregados familiares são em número inferior à tipologia de serviços da vaga disponível. O fator financeiro, por 

arrasto, acaba por dificultar esse processo. Notoriamente, também no SAD, se tem vindo a sentir uma alteração 

no perfil dos utentes, agora muito mais dependentes e com quadros clínicos bastante delicados, mas também 

com carência de apoio familiar face à exigência de apoio de que necessitam. 

Assim, das 26 situações consideradas e avaliadas só 5 resultaram em integrações efetivas na resposta; 

procedemos ao encerramento de 8 processos, 6 desistências e 2 por óbito.  

No âmbito do funcionamento do SAD foram realizadas 29 visitas domiciliárias e 8 reuniões com a técnica de 

serviço social. 

Em resultado da ocupação de vagas e do acompanhamento realizados a utentes e seus familiares, foram ao 

longo deste ano registados 318 atendimentos formais e 708 contactos telefónicos. 

 

Estrutura Residencial 

Caracterização dos utentes em ERPI 

Apresentamos alguns dados, que consideramos mais relevantes, considerando os 129 utentes que a 31 de 

Dezembro de 2016 se encontravam enquadrados em ERPI na Casa de Santa Tecla.  

Relativamente à idade, continua a verificar-se uma grande prevalência de utentes com idade igual ou superior 

a 80 anos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1- Utentes por idade 
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De acordo com os critérios de classificação utilizados para a Carta Social, relativamente às incapacidades 

manifestadas na realização das Atividades de Vida Diária, continuamos a verificar um elevado nível de 

dependência: 

 

Tabela 2- Utentes por dependência na realização de Atividades de Vida Diária 

Como é visível, continua a ser muito significativa a dependência que a nossa população de ERPI apresentou em 

termos funcionais. 

Ao nível das funções mentais e/ou do desenvolvimento, também aqui os números evidenciam as limitações 

dos residentes.  

 

Tabela 3 - Utentes por níveis de alteração das funções mentais e/ou do desenvolvimento 

Sobrepondo-se estes resultados com os dados obtidos na caracterização funcional apresentada na tabela 2, 

facilmente se percebe a preocupação que nos últimos anos temos vindo a manifestar na preparação das equipas 

de trabalho e da prestação diferenciada de cuidados. O treino de competências, técnicas e em especial, 

comportamentais é essencial. Paralelamente, é igualmente importante desenvolver ações que permitam atuar na 

prevenção e combate do desgaste e cansaço profissional.     

Fisioterapia 

Casa de Santa Tecla 

Durante o ano de 2016, procedemos a uma avaliação sistemática planeada com a execução de programas 

específicos de intervenção, em tratamentos individuais, de grupo e a acamados. Para as diferentes patologias 

foram adequados os respetivos tratamentos aferindo-se o resultado final no fim de cada série/s de tratamentos.  

Das três abordagens destacam-se os tratamentos individualizados em gabinete. Alguns pacientes acamados, 

no decurso do tratamento passaram, em consequências da intervenção, para tratamento no gabinete.   
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Animação (CAI e Santa Tecla) 

A animação, referente ao ano de 2016 foi programada de maneira a atuar em todos os campos do 

desenvolvimento da qualidade de vida dos utentes, abrangendo a estimulação da vida mental, física e afetiva 

respeitando os seus direitos, como sejam o direito à escolha, o direito à privacidade e o direito à integração e à 

participação ativa nos pormenores da sua vida. Neste contexto o trabalho das equipas de animação, tanto no CAI 

como em Santa Tecla, pretendeu facilitar o acesso a uma vida mais ativa e mais criadora, à melhoria nas relações 

e comunicação com os outros, a uma melhor participação na vida da comunidade, desenvolvendo a 

personalidade do indivíduo e a sua autonomia, sendo as suas atividades e iniciativas organizadas de acordo com 

as competências pessoais e sociais considerando os conhecimentos e a cultura de cada um. 

O plano foi desenvolvido com base em 6 facetas da animação:  

1. Animação física e motora, aquela em que o idoso fez algum tipo de movimento, em que o corpo é o 

meio, através do qual a consciência se edifica e se manifesta; desenvolvemos para o efeito, diversas atividades 

de movimentação. 

2. Animação cognitiva, através da execução de atividades de leitura, jogos de estimulação, horticultura, 

informática, culinária, visitas à biblioteca e reuniões de utentes. 

3. Comunicação e Expressão Artística e Criativa, pretendemos que o idoso trabalha a sua faceta artística 

expressando-se nas diversas formas de comunicação; dinamizámos ateliês de cerâmica, pintura, lavores, 

expressão dramática, plástica, musica e trabalhos manuais. 
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Nº de Sessões/Ano Média Participantes

4. Desenvolvimento Pessoal e Social, com o objetivo de fortalecer competências pessoais e sociais, 

proporcionando a participação em eventos religiosos, espirituais, ações de sensibilização, cumprimento do 

dever cívico e comemoração dos aniversários; 

5. Animação Lúdica e Recreativa, envolvendo jogos tradicionais, visitas culturais, eventos gastronómicos e 

festas temáticas, como forma de divertimento e ocupação. 

Animação Comunitária, juntamente com as Instituições da comunidade proporcionando o convívio entre 

idosos e outras gerações. 
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Atividades de Animação Ano 2016 - Centro de Apoio Integrado                                                                                                                               

 

Tendo em conta que a Institucionalização diminui as ligações afetivas e sociais com o mundo exterior, 

organizámos diversas atividades de convívio social entre idosos.  
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Na Casa de Santa Tecla o convívio social entre idosos foi desenvolvido com as Instituições da Comissão Inter 

Freguesias Camarate/Unhos/Apelação e Sacavém/Prior Velho, utentes do Centro de Apoio Integrado e RSI/ALPM 

com os quais realizámos diversas atividades partilhando experiências e grande animação. De igual forma no 

Centro de Apoio Integrado manteve-se a articulação com a Comissão Inter Freguesias 

Loures/Lousa/Fanhões/Bucelas resultando nas atividades abaixo identificadas: 

Casa de Santa Tecla Centro de Apoio Integrado 

INSTITUIÇÕES ATIVIDADES INSTITUIÇÕES ATIVIDADES 

AURPIC, Associação Cantinho 

das Crianças, Centro Social 

Sacavém, 

ACRPIS, Associação Vida 

Cristã Filadélfia, 

Casa Repouso Motoristas de 

Portugal, Centro Social Nossa 

Senhora das Graças, Centro 

Convívio Bairro Santiago 

Comemoração dos Reis 

Baile de carnaval 

Teatro  

Santos populares 

Dia saudável  

Piquenique 

Atividade intergeracional  

Workshop Artesanato 

São Martinho 

Festa de Natal 

Lar Infanta Dª 

Mafalda, Lar Encosta 

da Saúde, Lar Cristão, 

Centro Social e 

Paroquial de Lousa, 

ALPM e Centro Social 

e Paroquial de 

Fanhões 

 

Festa da primavera 

Bingo 

Dia mundial do idoso 

Passeio 

Teatro «Revista à 

Portuguesa» pelo Grupo 

Teatro Sénior da ALPM  

Foram ainda realizadas atividades em parceria com outras Instituições:  

Lar Solar de Caneças 

Centro Social e paroquial de Moscavide 

Casa da Cultura de Sacavém 

Lar dos Motoristas de Camarate 

Centro de Dia de Sacavém 

Centro Social e Cultural de Sato António dos Cavaleiros, 
Centro de Dia de S. João da Talha, IPTRANS 

 Teatro «Revista à 

Portuguesa» pelo Grupo 

Teatro Sénior da ALPM 

Teatro «Estrelinha de 

Natal» pelo Grupo Teatro 

Sénior da ALPM 

Atuação Grupo Coral da 

ALPM 

Com o intuito de promover maior conhecimento e compreensão entre diferentes gerações foram também 
concretizadas diversas ações.  

Associação Cantinho das 
Crianças 

Comemoração do dia da 
árvore 

Jardim de Infância de 
Bucelas 

Jardim de Infância de 
Vila de Rei 
ABEI – Ass. de Bem 
Estar Infantil de V.F. 
Xira 
 

Teatro «Estrelinha de 
Natal» - Grupo de teatro 
sénior da ALPM CATL-ALPM Praia 

Piscina 

  CATL – ALPM Teatro Politeama 
«Pequena Sereia» 
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Pré-escolar da ALPM 
 

Comemoração dia da 
música- construção de 
instrumentos musica 
Elaboração de prenda 
alusiva à época Pascoal e 
visita às crianças 
Elaboração de árvores de 
natal 

Creche/pré-escolar 
da ALPM 

Contadores de histórias; 
Teatro «Estrelinha de 
Natal» - Grupo de teatro 
sénior da ALPM; 
Festa do pijama; 
Construção de bonecos; 
Dia dos namorados; 
Comemorar o 25 de abril; 
Musicoterapia; 
Colorir ovos da Páscoa. 

Casa da Palmeira-ALPM Lanche partilhado 

Escola Básica EB1 Apelação e 
JI 

Dia da Mãe 

Colégio Bartolomeu Dias Oferta e lanche 
partilhado 

Casa da Palmeira-
ALPM 

Bingo da Páscoa 

Foram desenvolvidas com distintas entidades do Município algumas parcerias no sentido de trabalharmos o 
envelhecimento ativo e a qualidade de vida. 

CML, ESTS de Lisboa, 

Faculdade Medicina Dentária, 

Museu da Vinha e do Vinho- 

Bucelas 

Ações de Informação e 
sensibilização 
Rastreios 
Passeio Sénior 
Exposição de artes 
plásticas 
Prova de vinhos 

CML Ações de sensibilização 
Rastreios de saúde 
Janeiras 
Encontro de poesia 
Arte sénior 
Arraial sénior 
Baile da liberdade 

JF Moscavide /Portela Teatros Concerto   

JF Camarate/Unhos/Apelação Almoço sénior   

Paróquia da Apelação Missa dos Doentes Paróquia de Loures Missa dos Doentes 

Atividades conjuntas: Casa de Santa Tecla e Centro de Apoio Integrado 

Baile carnaval; teatro; torneio de dominó; museu militar; passeio à Ericeira/Sobreiro; concurso de cultura geral 
e atuação da marcha. 

 

 

A animação em gerontologia incentiva a integração na vida social e a reativação dos papéis sociais; neste 

âmbito foi proporcionado aos utentes uma participação ativa na vida da Instituição e na sociedade em geral, 

respeitando-se as suas capacidades e motivações.  
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O plano de animação projetado sofreu algumas alterações devido, nomeadamente, a mau tempo, 

impedimento da parte dos parceiros, incapacidade financeira dos residentes. Por outro lado, as limitações quer 

físicas quer cognitivas têm vindo a aumentar significativamente nesta população o que nos conduziu à 

reorganização das atividades no sentido de as ajustar e personalizar. 

Em Santa Tecla tivemos um estágio do Curso Profissional de Animação Sociocultural - Nível IV da Escola 

Profissional Gustave Eiffel entre abril e julho. A equipa foi ainda reforçada com a integração de mais uma 

voluntária. 

Durante o ano foram vários os momentos em que conseguimos angariar dinheiro com a venda de produtos 

realizados pelos utentes que convertemos em compra de material e realização de atividades. De evidenciar, em 

Santa Tecla a doação de uma televisão pelos alunos e professores do Colégio Bartolomeu Dias. 

Com o propósito de melhorar práticas e conhecimentos, salientamos a participação das equipas de animação 

em várias ações de formação.  

Mensalmente foram assegurados todos os procedimentos administrativos inerentes ao funcionamento 

próprio das respostas sociais, no âmbito dos protocolos celebrados com a Segurança Social e demais registos em 

vigor.  

Demos continuidade á participação nas reuniões da Comissão Social Inter-freguesias Camarate, Unhos e 

Apelação da Rede Social, tendo-se registado a presença em 10 reuniões desta comissão.  

Continuámos a assegurar o funcionamento do Banco das Ajudas Técnicas dentro dos termos do protocolo 

celebrado com a Câmara Municipal de Loures.  

De igual forma foram assegurados os procedimentos necessários ao funcionamento da Cantina Social em 

resultado das sucessivas renovações do Programa de Emergência Alimentar.  

 

Enfermagem (CAI e Santa Tecla)  

Este é um sector que continua a ser fundamental na prestação de serviços nas duas estruturas residenciais, sendo 

uma dimensão claramente diferenciadora na qualidade dos cuidados 

assegurados, desempenhando um papel importante na vigilância da saúde, 

reabilitação, prevenção da doença e promoção da qualidade de vida dos 

residentes. 

A relação destes profissionais com o médico assistente continua a ser 

fundamental na coordenação dos cuidados de saúde. Da mesma forma entre o 

enfermeiro e todos os membros da equipa multiprofissional, sendo aquele um 

profissional fundamental na formação das ajudantes de ação direta, tanto 

diariamente em contexto de trabalho, como em momentos de formação em 

sala.  

Para além da intervenção direta nos cuidados de enfermagem ao utente, 

continua a ser essencial na articulação e/ou encaminhamento com os outros 

técnicos de saúde, intra e extra instituição.   
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Na Casa de Santa Tecla, a preparação das várias terapêuticas 

ocupa diariamente cerca 4,5h ao/aos enfermeiros de serviço, 

verificando-se neste ano um aumento significativo de algumas 

terapêuticas, nomeadamente, a terapêutica oral que rondou os 

700.000 comprimidos/ano. Verificou-se também o aumento da 

terapêutica subcutânea/intramuscular: 7500 administrações/ano, 

(cerca de 20 administrações/dia). 

Na articulação com a médica assistente, consulta interna, 

foram realizadas cerca de 1600 consultas de triagem e consequente 

encaminhamento para consulta.   

Na prestação de cuidados aos utentes, continuamos a destacar 

a importância das ações com o objetivo de promover a 

manutenção e recuperação da saúde ao nível da respiração, 

alimentação, circulação, integridade cutânea, mobilidade e 

comunicação dos utentes. Assim, para além das consultas de 

enfermagem (1600/ano), da colheita dos dados de enfermagem, 

dos registos de sinais vitais e registos de enfermagem, da realização 

de pensos (12 a 13/dia), entubações naso gástricas, algaliações, 

destacamos um aumento da avaliação das glicémias capilares: (cerca de 7000). Este resultado reflete o aumento 

de doentes diabéticos entre os nossos residentes. Também as patologias do foro respiratório implicaram um 

aumento notável das aspirações de secreções (250 em 2016).  

Em consonância com o Plano de Formação Interno foram asseguradas 14h de formação em sala ao sector de 

ajudantes de ação direta e ainda 5h de formação inicial também organizada nesse sector para integração de 

novos colaboradores.   

Relativamente ao trabalho desenvolvido pelo setor de enfermagem ao longo do último ano no Centro de 

Apoio Integrado, destacamos a melhoria contínua dos procedimentos de atuação e organização do serviço. A 

reorganização premente da prestação de cuidados refletiu-se na redução acentuada da disponibilidade de horário 

para receção de terapêutica, com efeitos imediatos, garantindo uma maior disponibilidade para a prestação de 

cuidados de enfermagem aos utentes das respostas de Estrutura Residencial e Centro de Dia. 

Muito embora a redução da carga horária para receção de medicação tenha facilitado a disponibilidade da 

equipa para a prestação de cuidados de enfermagem, o tempo investido para a preparação de terapêutica ocupa 

um terço do turno, cerca de 2h30. Inclui-se neste espaço de tempo as encomendas efetuadas à farmácia de 

terapêutica e material clínico para o sector, uma vez que a tarefa é da responsabilidade da enfermeira de serviço, 

tendo sido efetuadas um total de 114 encomendas e receções de terapêutica e material da farmácia. 

Ao longo deste ano estima-se que administração oral tenha rondado os 26.2905 comprimidos, a aplicação de 

gotas oftalmológicas as 3452 aplicações, a realização de pensos fixou-se nos 817 e a observação dos sinais vitais a 

utentes foi realizada 3153 vezes. 

Todo o trabalho desenvolvido pelo sector é devidamente registado, tendo ao longo do ano sido realizados 

cerca de 11.188 registos. 

Evidenciamos ainda o aumento dos cuidados de enfermagem ao nível dos utentes integrados em Centro de 

Dia, quer na vigilância clínica quer na toma assistida de terapêutica, bem como no encaminhamento para 

especialidade clínica ajustada às necessidades dos idosos e respetivo atendimento com familiares. 
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Consultas Médicas 

Considerando as fragilidades da população a que damos resposta, o acompanhamento médico realizado 

dentro da instituição revelou-se essencial no acesso/proximidade aos cuidados médicos. De outra forma seria 

necessário um recurso muito mais frequente aos serviços de saúde da comunidade com a implicação de elevados 

custos, não apenas no aspeto da logística envolvida, mas de forma especial no desgaste que esta mobilização 

representaria para o conforto e saúde dos próprios resistentes, não esquecendo a morosidade no acesso a este 

tipo de cuidados. Esta realidade adquire uma dimensão considerável na Casa de Santa Tecla, onde a grande parte 

dos utentes não dispõe de recursos financeiros, nem de enquadramento familiar. Assim, de acordo com o 

encaminhamento realizado pela equipa de enfermagem, face às alterações diárias do estado de saúde dos 

utentes, foram realizadas 800 consultas de medicina familiar.  

Da mesma forma, mesmo que numa perspetiva mais complementar aos serviços de saúde da comunidade, no 

Centro de Apoio Integrado, também o papel do médico tem vindo a assumir uma importância crescente, face à 

complexidade dos quadros clínicos da sua população residente e à consequente necessidade de uma presença 

mais próxima deste profissional de saúde. 

Resultante do encaminhamento da equipa técnica, médica de medicina familiar e equipa de enfermagem, na 

Casa de Santa Tecla foram ainda realizadas 98 consultas de psiquiatria. Foi também assegurado transporte e 

acompanhamento a 430 consultas realizadas nos serviços de saúde da comunidade. 

 

Psicologia 

Casa de Santa Tecla 

A Intervenção ao nível da psicologia, na Casa de Santa Tecla, visa, por um lado, melhorar/minorar os efeitos do 

envelhecimento de modo a facilitar a aceitação de todas as alterações impostas por este estádio de vida, e, 

promover a humanização dos cuidados prestados. Porque a institucionalização do idoso está frequentemente 

relacionada com um aceleramento de todos os processos degenerativos implícitos no envelhecimento, a 

consequente perda do apoio afetivo e psicossocial podem conduzir a diversas alterações da saúde mental. 

Neste contexto, a função do psicólogo inclui prioritariamente intervenções dirigidas para a análise detalhada 

das necessidades e desenvolvimento de ações nos distintos níveis de intervenção tendo por objetivo a 

identificação, o acompanhamento e a integração do utente em ERPI, estimulando o bem-estar físico e emocional 

e assegurar com a restante equipa que os serviços prestados estão centralizados e direcionados para o residente. 

No exercício das suas funções foram aplicadas as seguintes competências:   

1) Análise detalhada das necessidades e avaliação diagnóstica de forma a obter uma avaliação completa 

para elaborar programas significativos e estabelecer objetivos atingíveis, utilizando as entrevistas (integração de 

10 utentes), observação e interação junto dos residentes, seus familiares e colaboradores como métodos 

avaliativos.  

2) Conceção, desenvolvimento e intervenção psicológica (28 utentes) e colaboração com a equipa técnica na 

definição e implementação dos projetos de vida dos utentes de ERPI e na concretização de encaminhamentos 

para o sector da saúde.   

3) Finalmente, procedemos à análise das intervenções proporcionando momentos de orientação/formação 

e suporte aos familiares (19) e cuidadores criando estratégias compensatórias e de resolução de conflitos. 
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Em particular sobre as demências que infelizmente abrangem a maioria dos residentes mas igualmente nos 

processos de luto (5). 

Outras Atividades: 

Numa perspetiva de colaboração com a comunidade também em 2016 recebemos alunos para a realização de 

estágios curriculares:  

Casa de Santa Tecla Centro de Apoio Integrado 

ÁREAS DE ESTÁGIO ESTAGIÁRIO (S) ÁREAS DE ESTÁGIO ESTAGIÁRIO (S) 

Curso Profissional de 

Técnico Auxiliar de 

Saúde 

5 Alunos Técnico de apoio à 

família 

3 Estagiários 

Curso de Animador 

Sociocultural 

1 Aluno   

 

Inquéritos de Satisfação 

Durante o primeiro trimestre do ano foram inquiridos os utentes das várias repostas sociais, relativamente ao 

seu grau de satisfação com os diversos aspetos do serviço que lhes é prestado. 

Em ERPI, na Casa de Santa Tecla, foi definida uma amostra de 40 utentes. O único critério considerado nesta 

seleção foi a capacidade de entender e de responder ao inquérito. Mesmo assim, destes só um utente respondeu 

de forma completamente autónoma, tendo todos os outros solicitado ajuda para entender o conteúdo das 

questões colocadas e mesmo para o preenchimento do impresso.  

Em SAD foi inquirida a totalidade dos utentes, sendo o apoio necessário para o preenchimento solicitado às 

respetivas famílias. 

De uma forma geral os inquiridos manifestaram-se claramente satisfeitos com os vários aspetos do 

funcionamento de ambas as repostas sociais. A alimentação aparece, no entanto como a área que não reúne 

tanto consenso. De facto, ao longo dos anos a elaboração da ementa esbarra com duas questões essenciais: o 

gosto e preferência do utente e aquilo que é adequado para a sua saúde. Na maioria dos casos o que o utente 

quer ver no prato não coincide com as suas necessidades clinicas. As dietas, servidas de acordo com indicação 

médica, sobrepõem-se muitas vezes a aspetos mais emocionais na relação que a generalidade dos utentes 

estabelece com a alimentação.  

Na globalidade os utentes inquiridos recomendam estas respostas sociais e nelas permaneceriam no caso da 

possibilidade de mudança para outro equipamento se colocar.  

Área da Formação 

 

A área da formação manteve como prioridades identificar, desenvolver e promover ações de formação e 

sensibilização, de forma a responder às reais necessidades de formação dos formandos (internos e externos) 

favorecendo a valorização pessoal e profissional. Procurou também, tornar a formação um processo contínuo e 

permanente de desenvolvimento profissional e pessoal e de interação com o coletivo com vista à aquisição, 

desenvolvimento e reforço de competências. 
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Plano de Formação 

O Plano de Formação 2016 pretendeu, por um lado, manter a conciliação das necessidades da organização 

com as expectativas e as motivações dos colaboradores, proporcionando uma gama diversa de ações de 

formação com aplicabilidade no seu trabalho diário e, por outro, desenvolver competências no âmbito 

comportamental e técnico aos formandos. As temáticas implementadas foram orientadas para uma abordagem 

mais pragmática do “saber-fazer” mas igualmente no desenvolvimento e fortalecimento das competências 

comportamentais. 

A formação realizada em 2016 pela ALPM foi, essencialmente, de atualização e contínua, presencial, “em sala” 

e de curta duração. O público-alvo da atividade formativa foram igualmente formandos “internos” e “externos, 

com uma diferença significativa para o público-alvo externo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 2016, foram delineadas, estruturadas, concretizadas e acompanhadas 27 ações de formação, abrangendo 

diversas áreas. As Ações de formação somaram um total de 364 participações. 

Ao contabilizarmos ainda, as dezassete ações de sensibilização, os sete workshops e os dois cursos/projetos 

(alfabetização e costura criativa) adicionamos mais 474 participantes ao leque de formandos. 

Em parceria com a União de Freguesias Moscavide/Portela e o Laboratório de Pedagogia da Faculdade 

Motricidade Humana levámos a cabo as II Jornadas da Educação - “Que crianças temos hoje nas escolas? Dos 

Tótós aos Hiperativos” com 80 participantes, 14 oradores e 4 moderadores. Estiveram presentes mais de 20 

Instituições dos concelhos de Loures, Vila Franca de Xira e Lisboa. As II Jornadas da Educação, estiveram 

orientadas para a qualificação e formação e pretenderam contribuir para uma profunda reflexão sobre o 

sedentarismo das nossas crianças, a falta de liberdade, de atividade e a falta de tempo para brincar de que 

padecem os miúdos hoje em dia, bem como das consequências escolares, sociais e psicológicas que advém desta 

falta de mobilidade infantil.  
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Formação Interna 

As ações de formação contínua dirigidas aos colaboradores visaram incrementar a qualidade dos serviços 

prestados conferindo-lhes também uma dimensão humana. Foram realizados internamente 10 módulos de 

formação que resultaram em 12 ações. Estiveram envolvidos 139 participantes num total de 97 horas. Com um 

dos nossos Fornecedores (Exaclean) executámos, ainda, 1 ação de formação, na qual estiveram presentes 15 

colaboradores nas 2 horas de formação ministrada. 

No cumprimento deste objetivo, foram aprofundadas diversas temáticas através de ações de formação, 

sensibilização e workshops, no âmbito da saúde, desenvolvimento técnico/especialização e do desenvolvimento 

pessoal. 

Formação Externa 

Com o propósito de melhorar o desempenho dos seus colaboradores e de corresponder às suas 

expectativas pessoais e de colmatar algumas lacunas no âmbito da Formação Interna, nomeadamente ao nível 

das chefias e do pessoal técnico, foram autorizadas diversas participações individuais em ações realizadas por 

entidades externas.  

A ALPM proporcionou a 31 dos seus colaboradores a participação em 26 formações externas, Congressos 

ou Seminários, 26 participaram em 12 ações de Sensibilização/Informação e no Projeto Qualidade + Social 

estiveram presentes 41 colaboradores da ALPM. 

 
N.º de 

Colaboradores 
N.º Horas 

Congresso/ 

Seminário/ 

Conferência 

(H) 

Acções de 

Sensibilização/ 

Informação (H) 

Projecto 

Qualidade + 

Social 

Direção e Direção 

Técnica 

2 40h30 33 7h30 0 

Infância 12 106h30m 56h30m 0 50 

Área Sócio-Comunitária 4 48h 55h 14 0 

Área de Idosos 25 241 116 38 87 

RSI/AAI 10 225 136 77h 12 

Outros Serviços 

(Secretaria, Cozinha, 

Outros) 

22 225h30m 34 2h30m 189 

TOTAL 75 900h.30m 430h.30m 139 338 

Os colaboradores participaram em ações formativas, em seminários, conferências, workshops e ações de 

sensibilização onde desenvolveram competências nas áreas comportamentais, saúde, envelhecimento, infância, e 

HACCP, entre outros. O total de horas de presença em ações formativas e de sensibilização cifrou-se em 900 horas 

e o n.º de formandos em 75. 

No âmbito da formação externa mantivemos a parceria com a Câmara Municipal de Loures no Projeto 

Qualidade + Social do qual foram concretizados 12 módulos de formação e 13 ações decorrentes do plano do 

presente ano. Estiveram envolvidos 200 colaboradores de 30 Instituições do concelho, incluindo 41 trabalhadores 

da ALPM. A bolsa de formadores foi constituída por 14 Técnicos das várias Instituições associadas ao projeto. As 

ações de formação foram divididas por 5 locais do concelho de Loures de forma a facilitar o acesso ao maior 

número de Instituições. 
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A ALPM empenhou-se no cumprimento do previsto no seu Plano de Formação, tendo proporcionado ações em 

diversas áreas de educação e formação. Importa, em jeito de conclusão, destacar alguns aspetos. 

Este ano 190 dos nossos colaboradores foram abrangidos por todo este programa de formação atingindo uma 

amplitude entre 2 e 61 horas. 

 

 

 

 

 

 

Continuamos a trabalhar em parceria a vários níveis de forma a fomentar por um lado a oferta formativa, o 

leque de formadores, espaços mas também a troca de experiências, conhecimento e contenção de custos. 

Salientamos o nosso fornecedor EXACLEAN, a Câmara Municipal de Loures/Departamento de Coesão Social e 

Habitação/Divisão de Inovação Social e Promoção da Saúde, Redes Sociais, a Junta de Freguesia 

Moscavide/Portela, LabFala, Proteção Civil, Escolas e Instituições do concelho entre outros.  

 

Tendo em conta os objetivos delineados para o ano de 2016 realizámos cerca de 84% do plano previsto e 

alargámos as equipas formativas. Dos resultados alcançados podemos observar uma avaliação positiva, acima de 

3 (Bom) em todos os parâmetros. 

Elaborámos 408 certificados pela plataforma Sigo e cerca de 66 referentes aos Workshops.  

Criámos vários novos cursos: Comunicação assertiva (área 90), Trabalho de equipa e motivação (área 090), 

Acolhimento e ética profissional (área 090), Suporte básico de vida (área 729), Alimentação (área 729) e Cuidados 

ao idoso (área 729). 

Conquistámos a Certificação pela DGERT nas 8 áreas de formação propostas.  

Este conjunto de resultados demonstra o compromisso da ALPM na implementação de ações que promovam o 

desenvolvimento pessoal e profissional dos colaboradores e da comunidade, estando em sintonia com os princípios 

presentes na sua filosofia.  
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55.309 

1.700 

8.400 

13.463 

2.840 

Movimento Administrativo 

Atendimentos na
receção

Oficios/declarações

Convocatórias para
Assembleias

Faturas emitidas

Quotas emitidas

Áreas de Suporte e Logistica 

Área Administrativa  

No ano 2016 foi dada continuidade ao trabalho 

desenvolvido nos últimos 2 anos, de forma a 

consolidar a área administrativa às diferentes 

respostas sociais e ao crescimento da Instituição. 

Continuamos na procura constante da melhoria dos 

serviços prestados, quer internamente quer para o 

exterior. 

 

 

 

 

No final deste ano contabilizámos cerca de 100% de 

processos digitalizados de utentes, quase a totalidade dos 

processos de colaboradores e o respetivo arquivo em 

programa específico.  

Desta forma tentámos facilitar o acesso de maneira a 

darmos uma resposta mais eficaz, célere e sempre que 

necessária, e aumentar a fiabilidade. 

Durante este ano, houve nova rotação do pessoal 

administrativo, com a saída de um elemento para 

desempenhar funções no setor da contabilidade e uma baixa de maternidade, tendo sido necessário recorrer à 

contratação, através de medidas de emprego do IEFP (Contrato Emprego e Inserção e Estimulo) de 2 novos 

elementos. Conseguiu-se a implementação do sistema de assiduidade, que permite uma maior fiabilidade na 

marcação do horário de trabalho por parte de todos os colaboradores da sede. Foram, igualmente 

implementadas medidas para melhorar o sistema de registo e controle do banco de horas, estando esse registo, 

neste momento,  efetuado ao dia e de fácil consulta, podendo todas as coordenadoras e responsáveis de serviço, 

informar os seus colaboradores. 

Outras ações executadas: 

√ Iniciámos a organização do arquivo morto desde 1996 até ao ano 2015, e a sua arrumação em local 

apropriado para fácil consulta; 

√ Realizámos diversas candidaturas (12) a medidas de emprego do IEFP, nomeadamente a medida de contrato 

de emprego e inserção e medida de estímulo; 

√ Foi efetuada candidatura ao programa de expansão e desenvolvimento da educação do Pré-Escolar;  

√ Atualização da Carta Social; 

√ Relatório Único ;  

√ Marcação de 158 exames de medicina no trabalho, sendo que 18 foram exames de admissão; 

910 
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√ Registo em programa específico de 221 novos associados, com abertura de ficha, emissão de cartão e 

quotas; 

√Abertura no programa de utentes e organização do processo administrativo de cerca de 246 novos utentes 

para as diversas respostas sociais da Instituição;  

√ Realização 3 assembleias gerais ordinárias, sendo uma delas de eleição dos corpos sociais para o quadriénio 

2017/2020 

√ Atualização de cerca de 500 mensalidades para o ano letivo 2016/2017 (entre junho e agosto); 

√ Realização de contratos e adendas de prestação de apoio social (cerca de 500); 

√ Foram executados todos os atos administrativos necessários ao normal funcionamento da Instituição. 

Conjuntamente com o setor de contabilidade e Tesoureiro, foi realizada uma análise profunda à conta 

corrente dos utentes inativos, de forma a aferirmos o modo como o processo foi encerrado, nomeadamente, 

devolução de cauções quando devidas e cobrança de eventuais faturas por pagar, bem como o tomar medidas 

coercivas para os utentes que ficaram com dívidas por regularizar.  

Área Financeira 

A área financeira é uma das estruturas de suporte a todas as respostas sociais da Associação Luiz Pereira 

Motta. 

A consolidação de alguns procedimentos iniciados em 2015, bem como outros implementados em 2016, 

permitiu uma maior eficácia no cumprimento dos objetivos específicos propostos para o ano de 2016. 

Nomeadamente: 

 Gestão e controlo dos recursos financeiros; 

 Análise, registo e conferência da faturação e contas correntes de clientes; 

 Sistema de transferência bancária; 

 Compromissos económico-financeiros. 

Com o encerramento de contas ao dia 12 do mês seguinte, foi possível disponibilizar informação de forma a 

haver o acompanhamento e controlo de custos, de toda a atividade da Instituição. 

Tendo por base valores reais, obtidos dos mapas da contabilidade financeira, foram elaborados modelos 

financeiros previsionais, atualizados mensalmente, bem como os relatórios financeiros mensais. 

Foi realizada uma análise detalhada a todas as contas correntes de clientes, para que desta forma todos os 

processos ficassem devidamente encerrados. 

Tivemos um aumento de cerca de 20%, nos recebimentos por transferência bancária. 

Relativamente ao imobilizado iniciou-se o levantamento de todos os equipamentos existentes na ALPM com a 

etiquetagem e codificação de cada um, respetivo registo informático, de modo a permitir a cada momento, a 

respetiva localização e o seu valor. 

Além da informação sobre os custos e proveitos, a análise relativa às atividades desenvolvidas em cada 

resposta social e a inclusão do mapa de fluxos de caixa mensais, a Direção foi obtendo toda a informação 

necessária para a tomada de decisões de gestão, fundamental para o desenvolvimento da Instituição. 

Área de Aprovisionamento/Compras 

Ao longo de 2016 o trabalho realizado pelo setor de aprovisionamento/compras, em articulação com o setor da 

cozinha/refeitório, caraterizou-se por: 
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 Maior otimização da relação preço/qualidade com os fornecedores, com a entrada de alguns fornecedores 

novos; 

 Garantia do fornecimento de bens alimentares e não alimentares de acordo com as necessidades; 

 Conferência das faturas dos fornecedores através das notas de encomendas. 

 Maior rentabilidade dos produtos do Banco Alimentar, Pingo Doce e Continente; 

 Contratação de um nutricionista para melhorar as ementas e adequá-las aos diversos grupos etários que 

fazem parte das respostas sociais (crianças e idosos) da ALPM com o objetivo de proporcionar uma alimentação 

saudável e equilibrada; 

 Diminuímos o desperdício alimentar. 

 Continuámos a cumprir e manter todos os procedimentos do HACCP, para que a Segurança Alimentar 

esteja assegurada. 

Doações 

Como tem sido prática ao longo dos últimos anos, continuamos a receber os bens de diversas Entidades, que após 

a sua triagem são distribuídos por todos os equipamentos/respostas sociais, sendo depois consumidos e/ou 

encaminhados para as famílias mais carenciadas.  

De salientar que em 2016 recebemos mais produtos lácteos e hortícolas e que foi estabelecido contato com uma 

nova empresa que nos assegurou todas as semanas um donativo de frutas. 

Tendo em conta a quantidade de produtos, especialmente hortaliças recebidas, e a não existência de 

acondicionamento adequado com capacidade para as quantidades recebidas, a ALPM fez a sua partilha por outras 

Instituições, nomeadamente: 

-Instituto Português de Pedagogia Infantil 

-Start Social 

- Casa do Infantado 

- Associação Dr. João Santos   

- Saltarico 

- Associação para o Bem Estar Infantil de V. F. de Xira  

- Associação Beneficência Evangélica 

 

O quadro seguinte resume a quantidade de produtos recebidos das diversas entidades:   

ENTIDADES 

Grupo 
Jerónimo 
Martins 
(PINGO 
DOCE) 

Banco 
Alimentar 

Jet Cooler 

Entreajuda 
(BANCO 

BENS 
DOADOS) 

JE Grupo 
Sonae 

(MODELO & 
CONTINENTE 

Horticolas 
NeD, lda. 

Hidropita - 
Unipessoal 

Hidealpite 

 
 
  Copidata 

VALOR 16.263.34€ 111.192.53€ 4.080.58€ 3.781.30€ 13.906.64€ 4.235.95€ 780.00€ 780€ 5.000.00€ 

PRODUTOS 

  Sobremesa   Frutas   Frutas   Roupas   Brinquedos

  Produtos Hortícolas 
  Material 
    Escritório

  Refeições   Legumes


  Produtos 
    Higiene

  Material 
    Escolar

  Bolos   Iogurtes


  Mobiliário 
  Produtos 
    Higiene

  Pão   Bolachas
  

  Têxteis 

  Iogurtes
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Refeições 

Durante o ano de 2016 foram confecionadas e fornecidas o seguinte nº de refeições: 

 

Nº REFEIÇÕES 
ANUAIS 

PEQ. ALMOÇO ALMOÇO LANCHE JANTAR CEIA 

SEDE 90 376 260 000 168 116 23 362 5 460 

STEC 58 604 86 684 56 056 54 600 16 744 

TOTAL 148 980 346 684 224 172 77 962 22 204 

 

Lavandaria 

 

As duas lavandarias da ALPM – uma na casa de Santa Tecla (Apelação) e outra no CAI (Loures), asseguraram 

em 2016 o tratamento da roupa das respostas sociais da ALPM - Estrutura Residencial para Idosos/Serviço de 

Apoio Domiciliário/Creche/Pré-Escolar/Refeitório, cujo volume atingiu valores semelhantes ao do ano anterior. 

Dispomos para o efeito, equipamentos adequados para garantir a que o tratamento da roupa seja feito 

atempadamente e com qualidade. 

Cedência de espaços 

Durante o ano de 2016 os nossos sócios/utentes, colaboradores, e Instituições acederam de forma gratuita 

aos nossos espaços para festas e outras iniciativas (refeitório, salas de ATL, ginásio, sala de formação, auditório e 

espaço das Urmeiras). 

 O quadro anexo resume o número de empréstimos: 

LOCAIS Refeitório Ginásio 
Salas de 

ATL 
Urmeiras 

Outros 
espaços 

Total 

Nº DE 
EMPRÉSTIMOS 

45 49 17 35 1 147 



 
Relatório de Atividades 2016  

 

71 
 

223 

96 

0

50

100

150

200

250

Entidades Particulares

Cedências

Transportes 

 

A frota da Associação Luiz Pereira Motta é composta por 24 viaturas, que estão ao serviço de todas as suas 

respostas sociais, de acordo com a necessidade das mesmas. 

Descrição da Frota da ALPM 

Nº de Viaturas Características 

12 Ligeiras de passageiros 

9 Ligeiras de mercadorias 

1 Ligeira de passageiros - adaptada 

2 Pesadas de passageiros 

 

Durante o ano de 2016 focalizou-se a manutenção das viaturas na componente da prevenção de avarias, com 

especial destaque para os aspetos de segurança – pneus, amortecedores, travões e direção. 

Complementarmente dotaram-se os condutores com formação específica visando os aspetos de prevenção, 

manutenção e segurança rodoviária. 

Entrou ao serviço um novo condutor de autocarros de passageiros passando de 2 para 3 condutores 

devidamente habilitados para o transporte de crianças, o que proporciona uma maior flexibilidade na gestão dos 

autocarros. 

 Subsidiariamente foi notório o aumento do zelo na conservação e limpeza das viaturas. 

Procedeu-se a melhorias pontuais com significado importante para a mobilidade e conforto dos utentes, 

como, a título de exemplo, a instalação de um degrau acionado eletricamente numa viatura de 9 lugares. 

Comparativamente ao ano de 2015 os custos de manutenção estabilizaram, situando-se praticamente no 

mesmo valor. No entanto reportando-se ao ano de 2014 os custos decaíram para metade dos valores, 

confirmando-se assim, em 2016, a tendência de um controlo rigoroso com a manutenção da frota de viaturas.  

Os seguros continuaram a ser criteriosamente analisados, tendo em conta as coberturas envolvidas e a sua 

atualização face às situações concretas de cada viatura.  

Cedências de Viaturas 

Além da utilização diária a que as viaturas estão 

sujeitas, a ALPM também possibilita a sua utilização a 

entidades parceiras, Associados, Utentes, Voluntários e 

Colaboradores, distribuídos conforme o gráfico e 

quando apresentados. 
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Entidades  Nº de vezes 
Quant. 

Viaturas 
CLASSE 

Agrupamento 1246 S.Pedro e S.João do Estoril 1 1 Pesado Passageiros 

Agrupamento de Escolas nº 1 de Loures 2 1 Pesado Passageiros 

Agrupamento de Escolas de Apelação 10 1 Pesado Passageiros 

Agrupamento de Escuteiros 1287 - Portela 4 1 Pesado Passageiros 

Agupamento 1349 Santa Maria Loures 1 1 Pesado Passageiros 

Ass. Irmãos Menonitas de Portugal 3 2 Ligeiro Passageiros 

Associação "O Saltarico" 1 1 Pesado Passageiros 

Associação Dr. João dos Santos, IPSS 2 1 Pesado Passageiros 

Associação Filadélfia 1 1 Pesado Passageiros 

Azimute Radical 
3 2 Ligeiro Passageiros 

4 1 Ligeiro Mercadorias 

Banco Alimentar 2 1 Ligeiro Mercadorias 

Bombeiros Voluntários de Fanhões 1 1 Pesado Passageiros 

Casa do Benfica - LRS 

24 1 Ligeiro Passageiros 

25 2 Ligeiro Passageiros 

3 1 Pesado Passageiros 

Centro Social 6 de Maio 1 1 Pesado Passageiros 

Comissão Unitária de Reformados Pensionistas e Idosos da 
Freguesia da Apelação (CURPI) 

1 1 Pesado Passageiros 

START.SOCIAL (CSEPDC) 3 1 Pesado Passageiros 

Escola Básica de Fanhões 3 1 Pesado Passageiros 

Freguesia de Massamá e Monte Abraão 3 1 Pesado Passageiros 

Grupo Cultural e Recreativo Murteirense 
63 1 Ligeiro Passageiros 

3 1 Pesado Passageiros 

Grupo de Catequese da Paróquia  
de S. Pedro de Lousa 

1 1 Pesado Passageiros 

Grupo Folclórico e Etnográfico “Verde Minho” 
2 2 Ligeiro Passageiros 

3 1 Pesado Passageiros 

Grupo Sportivo de Loures 
6 1 Ligeiro Passageiros 

23 1 Pesado Passageiros 

Infantado Futebol Clube 3 2 Ligeiro Passageiros 

IPTrans – Instituto Profissional de Transportes 4 1 Pesado Passageiros 

Junta de Freguesia da Venteira 1 1 Pesado Passageiros 

Paróquia de Loures 
2 1 Ligeiro Passageiros 

9 1 Pesado Passageiros 

PIONEIROS Núcleo Basket de Loures 1 1 Ligeiro Passageiros 

Segurvest/GSLoures 2 1 Pesado Passageiros 

Sporting Clube Pinheiro de Loures 2 1 Ligeiro Passageiros 

Sócios/Utentes/Voluntários/Colaboradores 

26 1 Ligeiro Passageiros 

67 1 Ligeiro Mercadorias 

3 1 Pesado Passageiros 



 
Relatório de Atividades 2016  

 

73 
 

Manutenção/Reparações/Aquisições de Equipamentos 

Ao Longo de 2016, foi dada continuação ao esforço para ser garantida a operacionalidade das instalações, do 

mobiliário e dos equipamentos. 

Dada a necessidade de serem executadas algumas intervenções mais profundas nas instalações, bem como os 

custos inerentes, foi decidida a admissão de um pedreiro no final do ano. 

Assim, referimos as intervenções mais relevantes levadas a cabo: 

●Beneficiação da loja sita na Rua Cesário Verde para instalações da equipa do CLDS; 

●Obras de beneficiação de uma moradia, propriedade da ALPM sita no Bairro da Castelhana, S. João da Talha; 

●Iniciadas obras de beneficiação/remodelações de uma moradia, propriedade da ALPM, sita no Bairro 

Operário, Bobadela; 

●Obras de beneficiação/pinturas na Casa da Palmeira; 

●Continuação das alterações necessárias a um funcionamento mais eficaz do sistema AVAC; 

●Conservação e manutenção do posto de transformação e gerador; 

●Inspeção às instalações elétricas; 

●Efetuados procedimentos de reforma em Sta. Tecla e CaI, no âmbito do controlo e prevenção da legionela. 

Foram adquiridos equipamentos e mobiliário diverso dos quais destacamos: 

●Fogão industrial; 

●Secador de roupa semi-industrial; 

●Máquina de lavar estofos; 

●Aspirador (para lavandaria); 

●Camas articuladas; 

●Mesas para refeitório; 

●Armários diversos. 

Durante o ano de 2016 foi dada especial atenção aos contratos de manutenção/outros, existentes tendo sido 

renegociados em favor da ALPM, os seguintes: 

●Fornecimento de energia elétrica 

●Manutenção de elevadores 

●Serviço de medicina ocupacional e higiene e segurança no trabalho 

Foram aprovadas as medidas de autoproteção referentes á Casa da Palmeira e CAI. 

Informática, Gestão de Redes 

Em relação ao ano de 2016, em traços gerais, salientamos: 

 Aquisição de software de backup e solução de armazenamento de dados na cloud (segurança de dados); 

 Aquisição de software antivírus para 2 anos, substituindo as versões gratuitas, em 40 postos de trabalho; 

 Alteração de tarifário (Santa Tecla) e do router por forma a aumentar o plafond de tráfego de internet e 

melhorar a velocidade de navegação; 

 Implementação do projeto CLDS nas nossas instalações na rua Cesário Verde, com reestruturação da rede 

elétrica e implementação de uma mini rede não estruturada para 4 postos de trabalho, com aquisição de 

material informático recondicionado, a preços vantajosos. 
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Conclusão 

Como se pode verificar pelo relatório apresentado, o ano de 2016 foi um ano em que coletivamente nos 
podemos orgulhar do trabalho realizado. 

Procurámos melhorar a intervenção nas várias respostas sociais; na Creche Familiar, na Creche, no ATL, na 
Casa da Palmeira, no Clube Sénior, no Centro de Dia, nos Serviços de Apoio Domiciliário, nas Estruturas 
Residenciais, no RSI, no Atendimento e Acompanhamento Social, na Cantina e Balneário Social, no Banco 
Alimentar, no Projeto ”Desfazemos nós, criando laços”, no Banco de Ajudas Técnicas, no Banco de Bens Doados e 
em todas as iniciativas que estiveram envolvidos, os nossos colaboradores, os nossos voluntários e os corpos 
sociais, tudo fizeram para dignificar esta grande Instituição que é a Associação Luiz Pereira Motta. 

Foi um ano de eleições para o próximo quadriénio. Aos que acabaram o seu mandato uma palavra de apreço 
pela colaboração dispensada ao longo do tempo em que de forma dedicada colaboraram na gestão desta 
Instituição. 

Uma palavra de agradecimento a todos quantos tornaram possível e contribuíram para o êxito do serviço que 
diariamente prestamos à comunidade: 

 Aos órgãos sociais 

 Aos colaboradores 

 Aos voluntários 

 Aos utentes e familiares 

 Aos associados 

 Aos parceiros institucionais (Câmara Municipal, Juntas de Freguesias do concelho, Ministério do Trabalho e 
Solidariedade, Ministério da Educação) 

 Aos nossos parceiros formais (Coletividades, Associações, Serviços, Empresas e Fornecedores) 

 Aos nossos Benfeitores 
Um muito obrigado. Loures,31 Dezembro de 2016 

A Direção 

Presidente 

___________________________ 

José Maria Silva Lourenço 

Vice – Presidente 

__________________________ 

Jorge Manuel Firmino Baptista 

Secretário 

__________________________ 

Carla Maria Plácido Batista 

Tesoureiro 

_________________________ 

Luís Patrício da Silva 

Vogais 

__________________________ 

João Pedro Florindo Lourenço 

__________________________ 

Ana Sofia Mil Homens 

__________________________________ 

José Manuel Ferreira



 

 
 

 

Contas de Gerência 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Contas de Gerência 2016  

 

77 
 

Análise Económica e Financeira 

 

Durante o exercício de 2016 a posição económica e financeira evoluiu de forma positiva, tal com como estava 

previsto no orçamento, verificando-se todavia, ligeiro desvio negativo nos resultados do período. 

Assim apresentam-se seguidamente alguns indicadores económicos e financeiros, bem como a respetiva análise. 

 

Rendimentos 

 

Os rendimentos totais obtidos em 2016 atingiram o valor de 6.003.974€ contra 6.005.802€ em 2015, 

apresentando assim uma ligeiríssima diminuição em valor absoluto de 1.828€. 

Deste valor global, os utentes contribuíram com 2.360.148€ em 2016 contra 2.164.724€ em 2015, 

correspondendo a um aumento de 9% e em valor absoluto de 195.424€. Os associados através das quotas 

contribuíram com 66.298€ em 2016 contra 65.339€ em 2015. 

A segurança social, através dos protocolos assinados com a ALPM, atribuiu 3.215.975€ em 2016 contra 

3.250.161€ em 2015, menos 34.186€ consequência, essencialmente, da diminuição dos valores atribuídos ao ATL. 

Os donativos, que assumem uma grande importância no equilíbrio financeiro da ALPM, atingiram o valor de 

209.792.€ em 2016 contra 182.278€ em 2015, mais 27.514€. 

 

Gastos 

 

Os gastos totais atingiram o valor global de 5.882.306€ em 2016 contra 5.867.028€ em 2015, mais 15.278€. 

Deste valor global assumem grande importância os gastos com pessoal que atingiram o montante de 3.542.093€ 

em 2016, contra 3.428.588€ em 2015 que corresponde a um aumento percentual de 3,4 % e em valor absoluto de 

113.505€.  

Comparando o peso relativo dos subsídios recebidos versus gastos com pessoal, verificamos que em 2016 os 

subsídios cobriram 91% dos gastos com pessoal, em 2015 96% e em 2014 106%, indicando-nos que a alteração de 

algumas regras na atribuição dos subsídios estão a afetar negativamente a situação financeira das IPSS. 

Relativamente às outras duas rubricas de gastos com bastante peso na estrutura de custos, como sejam os 

géneros alimentares e os fornecimentos e serviços de terceiros, foram menores, atingindo o valor de 1.930.983€ 

em 2016 contra 1.955.289€ em 2015, menos 24.306€. 

 

Conclusão 

 

A autonomia financeira da ALPM manteve-se nos 57% e a solvabilidade apresentou ligeira melhoria 1.32 contra 

1.31 no ano anterior, ou seja, os capitais próprios cobrem a totalidade do passivo em 132%. Os capitais 

permanentes cobrem cerca de 90% dos ativos não correntes. 

Conjugando estes indicadores, podemos considerar que a estrutura de capitais é adequada, permitindo manter o 

equilíbrio financeiro fundamental ao normal desenvolvimento da atividade da ALPM. 

Apesar do resultado ter sido inferior ao do ano anterior, 121.667.€ contra 138.774€, o mesmo, permite-nos 

concluir que os meios financeiros libertos na ordem dos 245.000€ anuais, permitem fazer face ao reembolso 

anual do capital em dívida aos bancos, solvendo atempadamente todos os restantes compromissos (pessoal, 

fornecedores e estado). 
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Associação Luiz Pereira Motta 
   BALANÇO INDIVIDUAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 
  

EURO 

RUBRICAS NOTAS 
DATAS 

31-12-2016 31-12-2015 
ATIVO       

        

Ativo não corrente       
Ativos fixos tangíveis 5 9.699.131,56 9.899.258,60 

Investimentos financeiros   12.477,18 6.788,96 

    9.711.608,74 9.906.047,56 

        

Ativo corrente       

Inventários  6 6.027,80 6.693,40 

Créditos a receber 7 458.686,51 107.085,04 

Estado e outros entes públicos 12 27.043,62 27.315,69 

Fundadores / Associados   15.462,50 15.398,76 

Diferimentos 8 20.368,59 15.942,99 

Caixa e depósitos bancários 4 248.685,44 487.038,06 

    776.274,46 659.473,94 

Total do ativo   10.487.883,20 10.565.521,50 

        

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO       

        

Fundos patrimoniais       

Fundos 9 149.875,98 149.875,98 

Resultados transitados 9 529.555,92 412.504,99 

Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais 9 e 14 5.164.353,12 5.287.198,77 

    5.843.785,02 5.849.579,74 

Resultado líquido do período 9 121.667,90 138.774,17 

        

Total dos fundos patrimoniais   5.965.452,92 5.988.353,91 

        

Passivo não corrente       

Financiamentos obtidos 10 2.534.321,48 2.768.304,50 

    2.534.321,48 2.768.304,50 

Passivo corrente       

Fornecedores 11 210.302,86 221.068,29 

Estado e outros entes públicos 12 157.731,00 160.000,41 

Financiamentos obtidos 10 458.483,74 557.604,35 
Diferimentos 8 216.925,57 0,00 

Outros passivos correntes 11 944.665,63 870.190,04 

    1.988.108,80 1.808.863,09 

Total do passivo   4.522.430,28 4.577.167,59 

Total dos fundos patrimoniais e do passivo   10.487.883,20 10.565.521,50 

        

    O Contabilista Certificado 
  

A Direção 
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Associação Luiz Pereira Motta       

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS       

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016     EURO 

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS 
PERÍODOS 

2016 2015 
        

Vendas e serviços prestados 13 2.360.148,23 2.230.063,09 

Subsídios, doações e legados à exploração 14 3.425.768,28 3.268.297,18 

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 6 -720.916,46 -661.497,00 

Fornecimentos e serviços externos 15 -1.210.067,16 -1.293.792,69 

Gastos com o pessoal 16 -3.542.093,23 -3.428.588,43 

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)   2.705,41 34.438,82 

Outros rendimentos 13 213.789,17 467.845,80 

Outros gastos 17 -18.382,95 -77.916,73 

        

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos   510.951,29 538.850,04 

        

Gastos/reversões de depreciação e de amortização  5 -254.467,27 -249.786,07 

        

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)   256.484,02 289.063,97 

        

Juros e rendimentos similares obtidos 13 1.563,29 5.157,77 

Juros e gastos similares suportados 12 e 17 -136.015,99 -155.447,57 

        

Resultado antes de impostos   122.031,32 138.774,17 

        

Imposto sobre o rendimento do período   -363,42 0,00 

        

Resultado líquido do período   121.667,90 138.774,17 

        

        

O Contabilista Certificado 
  

A Direção 
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Associação Luiz Pereira Motta 
        DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 2015 

     

        
EURO 

DESCRIÇÃO NOTAS 

Fundos Patrimoniais atribuídos aos instituidores da entidade-mãe 

Total dos 
Fundos 

Patrimoniais 
Fundos 

Resultados 
transitados 

Ajustamentos 
/ outras 

variações nos 
fundos 

patrimoniais 

Resultado 
líquido do 

período 
Total 

    
 

            

Posição no início do período 2015 1 9 149.875,98 229.654,05 5.276.203,47 260.089,58 5.915.823,08 5.915.823,08 

    
 

            

Alterações no período   

 
            

Primeira adoção de novo referencial contabilístico   
 

            

Alterações de políticas contabilísticas   
 

            

Diferenças de conversão de demonstrações financeiras   
 

            

Realização do excedente de revalorização de ativos fixos tangíveis e intangíveis 
 

            
Excedentes de realização do excedente de revalorização de ativos fixos tangíveis e 
intangíveis 

 
            

Ajustamentos por impostos diferidos   
 

            

Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais   
 

  182.850,94 0,00 -260.089,58 -77.238,64 -77.238,64 

  2 
 

0,00 182.850,94 0,00 -260.089,58 -77.238,64 -77.238,64 

    
 

            

Resultado líquido do período 3 
 

      138.774,17 138.774,17 138.774,17 

    
 

            

RESULTADO INTEGRAL 4=2+3 
 

      138.774,17 138.774,17 138.774,17 
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DESCRIÇÃO NOTAS 

Fundos Patrimoniais atribuídos aos instituidores da entidade-mãe 

Total dos 
Fundos 

Patrimoniais 
Fundos 

Resultados 
transitados 

Ajustamentos 
/ outras 

variações nos 
fundos 

patrimoniais 

Resultado 
líquido do 

período 
Total 

Fundos   
 

            

Subsídios, doações e legados   
 

            

Outras operações   
 

    10.995,30 0,00 10.995,30 10.995,30 

  5 
 

0,00 0,00 10.995,30 0,00 10.995,30 10.995,30 

    
 

            

Posição no fim do período 2015 6=1+2+3+5 9 149.875,98 412.504,99 5.287.198,77 138.774,17 5.988.353,91 5.988.353,91 

                  

         O Contabilista Certificado 
       

A Direção 
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Associação Luiz Pereira Motta 
        DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DAS ALTERAÇÕES NO FUNDOS PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 2016 

     

        
EURO 

DESCRIÇÃO NOTAS 

Fundos Patrimoniais atribuídos aos instituidores da entidade-mãe 

Total dos 
Fundos 

Patrimoniais Fundos 
Resultados 
transitados 

Ajustamentos 
/ outras 

variações nos 
fundos 

patrimoniais 

Resultado 
líquido do 

período 
Total 

                  

Posição no início do período 2016 6 9 149.875,98 412.504,99 5.287.198,77 138.774,17 5.988.353,91 5.988.353,91 

                  

Alterações no período                 

Primeira adoção de novo referencial contabilístico                 

Alterações de políticas contabilísticas                 

Diferenças de conversão de demonstrações financeiras                 

Realização do excedente de revalorização de ativos fixos tangíveis e intangíveis               
Excedentes de realização do excedente de revalorização de ativos fixos tangíveis e 
intangíveis               

Ajustamentos por impostos diferidos                 

Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais       117.050,93   -138.774,17 -21.723,24 -21.723,24 

  7   0,00 117.050,93 0,00 -138.774,17 -21.723,24 -21.723,24 

                  

Resultado líquido do período 8         121.667,90 121.667,90 121.667,90 

                  

RESULTADO INTEGRAL 9=7+8         121.667,90 121.667,90 121.667,90 
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DESCRIÇÃO NOTAS 

Fundos Patrimoniais atribuídos aos instituidores da entidade-mãe 

Total dos 
Fundos 

Patrimoniais 
Fundos 

Resultados 
transitados 

Ajustamentos 
/ outras 

variações nos 
fundos 

patrimoniais 

Resultado 
líquido do 

período 
Total 

Fundos                 

Subsídios, doações e legados                 

Outras operações         -122.845,65 0,00 -122.845,65 -122.845,65 

  10   0,00 0,00 -122.845,65 0,00 -122.845,65 -122.845,65 

                  

Posição no fim do período 2016 11=6+7+8+10 9 149.875,98 529.555,92 5.164.353,12 121.667,90 5.965.452,92 5.965.452,92 

                  

         O Contabilista Certificado 
       

A Direção 
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Associação Luiz Pereira Motta 
   DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA 
   PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 
  

EURO 

RUBRICAS NOTAS 
PERÍODOS 

2016 2015 

        

Fluxos de caixa das atividades operacionais - método direto       

Recebimentos de clientes e utentes   2.702.699,10 2.474.242,16 

Recebimentos de subsídios   3.425.768,28 3.268.297,18 

Pagamento a fornecedores   -1.990.914,51 -1.904.468,20 

Pagamentos ao pessoal   -3.510.310,32 -3.373.292,48 

Caixa gerada pelas operações   627.242,55 464.778,66 

Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento   0,00 0,00 

Outros recebimentos/pagamentos    -240.542,14 83.106,06 

Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)   386.700,41 547.884,72 

        

Fluxos de caixa das atividades de investimento       

Pagamentos respeitantes a:       
Ativos fixos tangíveis   -27.399,54 -198.157,88 
Ativos intangíveis 4     

Investimentos financeiros   -122.845,65 -83.867,54 

Outros ativos   -5.688,22 -3.478,84 

Recebimentos provenientes de:       

Ativos fixos tangíveis   0,00 48.000,00 

Investimentos financeiros   0,00 263.100,56 

Outros ativos   0,00 17.060,00 

Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)   -155.933,41 42.656,30 

        

Fluxos de caixa das atividades de financiamento       

Recebimentos provenientes de:       
Financiamentos obtidos   0,00 0,00 

Pagamentos respeitantes a:       

Financiamentos obtidos   -312.985,58 -340.761,00 

Juros e gastos similares   -136.015,99 -155.447,57 

Outras operações de financiamento   -20.118,05 -17.883,25 

Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)   -469.119,62 -514.091,82 

        

Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)   -238.352,62 76.449,20 

Efeito das diferenças de câmbio   0,00 0,00 

Caixa e seus equivalentes no início do período 4 487.038,06 410.588,86 

Caixa e seus equivalentes no fim do período 4 248.685,44 487.038,06 

        

    O Contabilista Certificado 
  

A Direção 
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ANEXO 

 

Exercício de 2016 

 

1. Identificação da entidade: 

 

1 – Designação da entidade: Associação Luiz Pereira Motta 

 

2 – Sede: Praceta António Francisco da Silva Penetra nº 6, Loures 

 

3 – Natureza da atividade:  A Associação Luiz Pereira Motta (ALPM) assume como missão colocar 

práticas de qualidade e inovadoras ao serviço do desenvolvimento da 

comunidade, promovendo a autonomia e o bem-estar das pessoas em 

todas as fases da sua vida, envolvendo e valorizando simultaneamente 

todos os colaboradores, associados, fornecedores, parceiros e membros 

numa perspetiva de melhoria contínua e satisfação pessoal 

 

 As quantias apresentadas nas notas seguintes são referidas em euros. 

 

 As notas não mencionadas não se aplicam à Entidade ou respeitam a factos ou situações não materialmente 

relevantes ou que não ocorreram no exercício de 2016. 

 

2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras: 

 

2.1 – Referencial contabilístico utilizado: 

 

As demonstrações financeiras encontram-se preparadas de acordo com a Norma Contabilística e de Relato 

Financeiro para as Entidades do Setor Não Lucrativo (NCRF-ESNL) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36-A/2011, de 

9 de março.  

 

O Anexo II do referido Decreto, refere que o Sistema de Normalização Contabilística para Entidades do Setor 

Não Lucrativos é composto por: 

 Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF); 

 Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF) – Portaria n.º 105/2011 de 14 de março; 

 Código de Contas (CC) – Portaria n.º 106/2011, de 14 de março; 

 NCRF-ESNL – Aviso n.º 6726-B/2011, de 14 de março. 

 

 

2.2 – Indicação e justificação das disposições do ESNL que, em casos excecionais, tenham sido derrogadas e 

dos respetivos efeitos nas demonstrações financeiras: 
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Não foram derrogadas quaisquer disposições do ESNL. 

 

2.3 – Indicação e comentário das contas do balanço e da demonstração dos resultados cujos conteúdos não 

sejam comparáveis com os do exercício anterior: 

 

As contas do balanço e da demonstração dos resultados são comparáveis com as do exercício anterior. 

 

2.4 – Adoção pela primeira vez das NCRF-ESNL – divulgação transitória: 

 

A adoção da NCRF-ESNL ocorreu pela primeira vez em 2012, pelo que à data da transição do referencial 

contabilístico anterior (Plano Oficial de Contas das Instituições Particulares de Solidariedade Social - POCIPSS) 

para este normativo é 1 de janeiro de 2012. 

 

Salientamos que as demonstrações financeiras do ano de 2012 foram as primeiras demonstrações financeiras 

apresentadas de acordo com as NCRF-ESNL. 

 

3. Principais políticas contabilísticas: 

 

3.1 – Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras: 

 

As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com as Bases de Apresentação das Demonstrações 

Financeiras (BADF). 

 

Com base na informação disponível e as expetativas futuras, a Entidade continuará a operar no futuro 

previsível, assumindo não há a intenção nem a necessidade de liquidar ou de reduzir consideravelmente o 

nível das suas operações. Para as ESNL, este pressuposto não corresponde a um conceito económico ou 

financeiro, mas sim à manutenção da atividade de prestação de serviços ou à capacidade de cumprir os seus 

fins. 

 

Os efeitos das transações e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorram (satisfeitas as 

definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura conceptual, independentemente do 

momento do pagamento ou do recebimento) sendo registados contabilisticamente e relatados nas 

demonstrações financeiras dos períodos com os quais se relacionem. As diferenças entre os montantes 

recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas respetivas contas das 

rubricas Devedores e credores por acréscimos e Diferimentos. 

 

As Demonstrações Financeiras estão consistentes de um período para o outro, quer a nível da apresentação 

quer dos movimentos contabilísticos que lhes dão origem, exceto quando ocorrem alterações significativas na 

natureza que, nesse caso, estão devidamente identificadas e justificadas neste Anexo. Desta forma é 

proporcionada informação fiável e mais relevante para os utentes. 

 

A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade. A materialidade depende da 

quantificação da omissão ou erro. A informação é material se a sua omissão ou inexatidão influenciarem as 

decisões económicas tomadas por parte dos utentes com base nas demonstrações financeiras influenciarem. 
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Itens que não são materialmente relevante para justificar a sua apresentação separada nas demonstrações 

financeiras podem ser materialmente relevante para que sejam discriminados nas notas deste anexo. 

 

Devido à importância dos ativos e passivos serem relatados separadamente, assim como os gastos e os 

rendimentos, estes não devem ser compensados.  

 

A informação comparativa deve ser divulgada, nas Demonstrações Financeiras, com respeito ao período 

anterior. Respeitando ao Princípio da Continuidade da Entidade, as políticas contabilísticas devem ser levados 

a efeito de maneira consistente em toda a Entidade e ao longo do tempo e de maneira consistente. 

Procedendo-se a alterações das políticas contabilísticas, as quantias comparativas afetadas pela reclassificação 

devem ser divulgadas, tendo em conta: 

a) A natureza da reclassificação; 

b) A quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificada; e 

c) Razão para a reclassificação. 

A Entidade optou pelas bases de mensuração abaixo descritas. 

 

3.2 – Politicas de reconhecimento e mensuração 

 

Ativos fixos tangíveis 

 

Os bens adquiridos são mensurados ao custo de aquisição, o qual inclui as despesas adicionais de compra. 

Posteriormente são mantidos ao custo histórico líquidos das respetivas depreciações e perdas por imparidade 

acumuladas. De ressalvar que o custo histórico não inclui o respetivo valor do IVA nos casos em que foi 

solicitada a restituição deste imposto ao abrigo do Decreto-Lei n.º 20/90, de 13 de janeiro. 

 

As depreciações são efetuadas tendo por base as taxas definidas fiscalmente, sendo que a Entidade considera 

que refletem adequadamente a vida útil estimada dos bens, sendo apresentadas como segue: 

 

  Edifícios e outras construções   25-50 anos 

  Equipamento básico      8-12 anos  

  Equipamento de transporte       4-5 anos  

  Equipamento administrativo       3-5 anos 

 

Associados 

 

As quotas, donativos e outras ajudas similares procedentes de associados que se encontram com saldo no final 

do período sempre que se tenham vencido e possam ser exigidas pela entidade estão registados no ativo pela 

quantia realizável. 

 

Valores a receber 

 

Os valores a receber são inicialmente mensurados ao custo, podendo posteriormente ser reduzidos pelo 
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reconhecimento de perdas por imparidade, sendo esta perda apenas reconhecida quando existe evidência 

objetiva de que a Entidade não receberá a totalidade dos montantes em dívida. 

 

Caixa e equivalentes de caixa 

 

A caixa e seus equivalentes englobam os valores registados no balanço com maturidade inferior a doze meses 

a contar da data de balanço, onde se incluem a caixa e as disponibilidades em instituições de crédito. 

 

Fundos patrimoniais 

 

A rubrica Fundos constitui o interesse residual nos ativos após dedução dos passivos. Os Fundos Patrimoniais 

são compostos por: 

 

 Fundos atribuídos pelos fundadores da Entidade ou terceiros; 

 Fundos acumulados e outros excedentes; 

 Subsídios, doações e legados que o Governo ou outro instituidor, ou a norma legal aplicável a cada 
entidade, estabeleçam que sejam de incorporar no mesmo. 

 

Rendimentos e gastos 

 

Os rendimentos e gastos são registados no período a que se referem independentemente do seu pagamento 

ou recebimento, de acordo com o princípio de contabilidade em regime de acréscimo. As diferenças entre os 

montantes recebidos e pagos e as correspondentes receitas e despesas são registadas nas rubricas de Outros 

ativos ou passivos conforme sejam valores a receber ou a pagar. 

 

Subsídios governamentais 

 

Os subsídios governamentais são reconhecidos inicialmente quando existe uma certeza razoável que o 

subsídio será recebido e que a Entidade irá cumprir com as condições associadas à atribuição do subsídio.  

 

Os subsídios que compensam a entidade pela aquisição de um ativo são reconhecidos inicialmente no capital 

próprio e registados em resultados numa base sistemática de acordo com a vida útil do ativo. 

 

Os subsídios que compensam a entidade por despesas incorridas são reconhecidos inicialmente como 

diferimento (passivo) e registados na demonstração dos resultados numa base sistemática, no mesmo período 

em que as despesas são reconhecidas. 

 

Provisões 

 

Periodicamente, a Entidade analisa eventuais obrigações que advenham de pretéritos acontecimentos e dos 

quais devam ser objeto de reconhecimento ou de divulgação. Assim, a Entidade reconhece uma Provisão 

quando tem uma obrigação presente resultante de um evento passado e do qual seja provável que, para a 

liquidação dessa obrigação, ocorra um exfluxo que seja razoavelmente estimado. 

O valor presente da melhor estimativa na data de relato dos recursos necessários para liquidar a obrigação é o 
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montante que a Entidade reconhece como provisão, tendo em conta os riscos e incertezas intrínsecos à 

obrigação. 

 

Na data de relato, as Provisões são revistas e ajustadas para que assim possam refletir melhor a estimativa a 

essa data. 

 

Por sua vez, os Passivos Contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, no entanto são 

divulgados sempre que a possibilidade de existir exfluxo de recursos que incorporem contributos para o 

desenvolvimento das atividades presentes e futuras da entidade. Tal como os Passivos Contingentes, os Ativos 

Contingentes também não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, ocorrendo a sua divulgação 

apenas quando for provável a existência de um influxo. 

 

Estado e outros entes públicos 

 

O imposto sobre o rendimento do período corresponde ao imposto a pagar. 

 

Nos termos do n.º 1 do artigo 10.º do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (CIRC) 

estão isentos de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC): 

 

a) As pessoas coletivas de utilidade pública administrativa;  

b) As instituições particulares de solidariedade social, bem como as pessoas coletivas àquelas legalmente 

equiparadas; 

c) As pessoas coletivas de mera utilidade pública que prossigam, exclusiva ou predominantemente, fins 

científicos ou culturais, de caridade, assistência, beneficência, solidariedade social ou defesa do meio 

ambiente. 

 

Assim, a ALPM encontra-se isenta de IRC ao abrigo do atrás descrito. 

 

4. Fluxos de caixa: 

 

4.1 – Comentário dos Órgãos Sociais sobre a quantia dos saldos significativos de caixa e seus equivalentes que 

não estão disponíveis para uso:  

 

Não existem saldos indisponíveis para uso. 
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4.2 – Desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos bancários: 

Descrição 2016 2015 

      

Numerário 3.269,68 4.845,18 

Depósitos bancários imediatamente mobilizáveis 245.415,76 382.192,88 

Outras disponibilidades 0,00 100.000,00 

      

   Caixa e seus equivalentes 248.685,44 487.038,06 

      

   Caixa e depósitos bancários constantes do balanço 248.685,44 487.038,06 

      

   Saldos credores de depósitos evidenciados no passivo 0,00 0,00 

      

 

5. Ativos fixos tangíveis: 

 

5.1 – Divulgações por cada classe de ativos fixos tangíveis: 

 

Exercício de 2016 

Movimentos 

Rubricas 

Total Terrenos e 
Recursos 
Naturais 

Edifícios e 
outras 

construções 

Equipamento 
básico 

Equipamento 
de transporte 

Equipamento 
administrativo 

Outros ativos 
fixos 

tangíveis 

                

Saldo inicial:               

Valor de aquisição 1.724.643,58 8.356.050,53 770.612,51 685.526,30 190.355,04 66.562,43 11.793.750,39 

Depreciação acumulada 0,00 -893.997,66 -523.449,76 -570.594,61 -164.052,27 -65.884,52 -2.217.978,82 

Valor líquido inicial 1.724.643,58 7.462.052,87 247.162,75 114.931,69 26.302,77 677,91 9.575.771,57 

    
 

          

Movimentos do ano:   
 

          

Aquisições  0,00 80,50 17.916,24 21.435,04 14.908,45 0,00 54.340,23 
Transferências (Propr. 
investimento) 5.920,00 317.567,03 0,00 0,00 0,00 0,00 323.487,03 
Depreciação do 
exercício 0,00 -177.882,16 -49.400,45 -23.689,69 -2.817,06 -677,91 -254.467,27 
Reg. da depr. das 
alienações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total de movimentos 5.920,00 139.765,37 -31.484,21 -2.254,65 12.091,39 -677,91 123.359,99 

                

Saldo final:               

Valor de aquisição 1.730.563,58 8.673.698,06 788.528,75 706.961,34 205.263,49 66.562,43 12.171.577,65 

Depreciação acumulada 0,00 -1.071.879,82 -572.850,21 -594.284,30 -166.869,33 -66.562,43 -2.472.446,09 

Valor líquido final 1.730.563,58 7.601.818,24 215.678,54 112.677,04 38.394,16 0,00 9.699.131,56 
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Exercício de 2015 

Movimentos 

Rubricas 

Total Terrenos e 
Recursos 
Naturais 

Edifícios e 
outras 

construções 

Equipamento 
básico 

Equipamento 
de transporte 

Equipamento 
administrativo 

Outros ativos 
fixos 

tangíveis 

                

Saldo inicial:               

Valor de aquisição 1.724.643,58 8.319.181,76 745.649,58 658.798,70 183.267,89 65.505,64 11.697.047,15 

Depreciação acumulada 0,00 -721.341,33 -469.644,11 -573.449,08 -160.534,18 -65.481,20 -1.990.449,90 

Valor líquido inicial 1.724.643,58 7.597.840,43 276.005,47 85.349,62 22.733,71 24,44 9.706.597,25 

    
 

          

Movimentos do ano:   
 

          

Aquisições  0,00 37.915,43 24.962,93 125.127,60 7.087,15 1.056,79 196.149,90 

Alienações 0,00 -1.046,66 0,00 -98.400,00 0,00 0,00 -99.446,66 
Depreciação do 
exercício 0,00 -172.656,33 -53.805,65 -19.402,68 -3.518,09 -403,32 -249.786,07 
Reg. da depr. das 
alienações 0,00 0,00 0,00 22.257,15 0,00 0,00 22.257,15 

Total de movimentos 0,00 -135.787,56 -28.842,72 29.582,07 3.569,06 653,47 -130.825,68 

                

Saldo final:               

Valor de aquisição 1.724.643,58 8.356.050,53 770.612,51 685.526,30 190.355,04 66.562,43 11.793.750,39 

Depreciação acumulada 0,00 -893.997,66 -523.449,76 -570.594,61 -164.052,27 -65.884,52 -2.217.978,82 

Valor líquido final 1.724.643,58 7.462.052,87 247.162,75 114.931,69 26.302,77 677,91 9.575.771,57 

                

 

As bases de mensuração utilizadas dos ativos fixos tangíveis têm uma vida útil finita, sendo utilizado o método 

da linha reta no registo das amortizações, imputadas numa base sistemática pelo período de vida útil que 

estimámos, conforme descrito na Nota 3.2. 

 

5.2 – Existência e quantias de restrições de titularidade de ativos fixos tangíveis dados como garantia de 

passivos: 

 

Existem ativos, edifícios e outras construções, dados como garantia de passivos, financeiros. 

 

5.3 – Depreciação, reconhecida nos resultados ou como parte de um custo de outros ativos, durante um 

período: 

 

A depreciação reconhecida no ano é de 254.467,27 euros. 

 

5.4 – Montante e natureza dos bens do património histórico, artístico e cultural: 

 

Não existem bens desta natureza. 

 

6. Inventários: 

 

6.1 – Políticas contabilísticas adotadas na mensuração dos inventários e fórmula de custeio usada. 
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Os inventários são inicialmente reconhecidos pelo seu custo de aquisição ou de produção, o qual inclui os 

custos de compra, de conversão e outros custos incorridos para colocar os inventários no seu local atual e na 

sua condição. Subsequentemente, são mensurados e apresentados pelo mais baixo entre o custo histórico e o 

valor realizável líquido. 

 

6.2 – Quantia total escriturada de inventários e quantia escriturada em classificações apropriadas. 

Categoria de Inventários 2016 2015 

      

Matérias-primas 6.027,80 6.693,40 
      

 

6.3 – Quantia de inventários reconhecida como um gasto durante o período. 

Natureza 2016 2015 

      
Inventário inicial 6.693,40 6.456,17 
Compras 720.250,86 661.734,23 
Reclassificação e regularização de inventários 0,00 0,00 
Inventário final 6.027,80 6.693,40 

Gasto dos inventários vendidos e consumidos 720.916,46 661.497,00 

      

 

7. Créditos a receber: 

 

7.1 – Bases de mensuração utilizadas para os instrumentos financeiros e outras políticas contabilísticas 

utilizadas para a contabilização de instrumentos financeiros relevantes para a compreensão das 

demonstrações financeiras. Categorias de ativos e passivos financeiros: 

 

Os instrumentos financeiros detidos pela Entidade encontram-se mensurados ao custo ou custo amortizado, 

menos qualquer perda por imparidade, ou, nos casos aplicáveis, ao justo valor, com as alterações de justo 

valor a serem reconhecidas na demonstração dos resultados. 

 

O detalhe da rubrica de créditos a receber apresenta-se como segue: 

Natureza 2016 2015 

      
Adiantamentos operações com outro 
pessoal 

380,94 510,79 

Clientes/utentes conta corrente 32.947,68 39.272,25 

Outros devedores 425.357,89 67.302,00 

      

Total líquido 458.686,51 107.085,04 
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A exposição da Entidade ao risco de crédito é atribuível às contas a receber da sua atividade normal. Os 

montantes apresentados no balanço encontram-se líquidos das perdas acumuladas por imparidade para 

cobranças duvidosas que foram estimadas pela Entidade de acordo com a sua experiência e com base na sua 

avaliação da conjuntura e envolvente económica. 

 

A Entidade entende que o valor contabilístico das contas a receber é próximo do seu justo valor. A 31 de 

dezembro 2016 não temos indicações de que não serão cumpridos os prazos normais de recebimento dos 

valores incluídos em clientes não vencidos e em clientes vencidos para os quais não existe imparidade 

registada. 

 

8. Diferimentos: 

 

Os diferimentos apresentam-se como segue: 

Natureza Ativo Passivo 

      
Seguros 5.843,72 0,00 
Matérias Subsidiárias 14.524,87 0,00 
CLDS3G - Rede em Movimento 0,00 216.925,57 

 
    

 
20.368,59 216.925,57 

      

 

9. Fundos Patrimoniais: 

 

A variação ocorrida, nos anos de 2015 e 2016, nos Fundos Patrimoniais encontra-se devidamente evidenciada 

na Demonstração das alterações nos Fundos Patrimoniais. 

 

10. Financiamentos obtidos: 

 

Os financiamentos obtidos respeitam às seguintes dívidas: 

Tipo de financiamento obtido 
Passivo não 

corrente 
Passivo 

corrente 
Total 

        
Empréstimos bancários 2.471.190,53 438.513,42 2.909.703,95 
Locações financeiras 63.130,95 19.970,32 83.101,27 
        

  2.534.321,48 458.483,74 2.992.805,22 
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10.1 – Informação a prestar referente a locações financeiras (locatários): 

Categoria de activo Valor Líquido 

Divisão temporal 

Inferior a 1 
ano 

Superior a 1 
ano e inferior 

a 5 anos 

Superior a 
5 anos 

          
Iveco Daily (85-PB-62) 84.342,86 15.791,59 49.229,67 0,00 
Citroen Berlingo Van (08-QJ-50) 10.632,00 2.089,36 6.956,55 0,00 
Citroen Berlingo Van (08-QJ-51) 10.632,00 2.089,36 6.944,74 0,00 
    

 
    

  105.606,86 19.970,32 63.130,95 63.130,95 

          

 

De salientar que não existem rendas contingentes reconhecidas.  

 

10.2 – Política contabilística adotada nos custos dos empréstimos obtidos: 

 

Os custos de empréstimos obtidos foram reconhecidos como um gasto no período no valor de 136.015,99 

euros. 

 

11. Fornecedores e outros passivos correntes: 

 

11.1 — Bases de mensuração utilizadas para os instrumentos financeiros e outras políticas contabilísticas 

utilizadas para a contabilização de instrumentos financeiros relevantes para a compreensão das 

demonstrações financeiras. Categorias de ativos e passivos financeiros: 

 

Os instrumentos financeiros detidos pela Entidade encontram-se mensurados ao custo ou custo amortizado, 

menos qualquer perda por imparidade, ou, nos casos aplicáveis, ao justo valor, com as alterações de justo 

valor a serem reconhecidas na demonstração dos resultados. 

 

O detalhe da rubrica de fornecedores apresenta-se como segue: 

 

Natureza 2016 2015 

      
Fornecedores conta corrente 210.302,86 221.068,29 
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Os outros passivos correntes apresentam-se como segue: 

Natureza 2015 2014 

      

Pessoal 412,20 3.498,26 

Remunerações a liquidar 480.588,24 443.120,08 

Adiantamentos de clientes - Cauções 99.073,03 107.131,82 

Outros acréscimos de gastos 0,00 51.730,03 

Outros credores 364.592,16 264.709,85 

      

Total 944.665,63 870.190,04 

      

 

12. Estado e outros entes públicos: 

 

A rubrica do Estado e outros entes públicos respeita às seguintes naturezas: 

Natureza 
2016 2015 

Activo corrente 
Passivo 

corrente 
Activo corrente 

Passivo 
corrente 

          
Imposto sobre o rendimento 0,00 363,42     
Retenção de impostos sobre 
rendimentos 

375,00 29.168,76 375,00 34.214,02 

Imposto sobre o valor acrescentado 
(IVA) 

26.668,62 0,00 26.940,69 0,00 

Contribuições para a Segurança Social 0,00 127.712,12 0,00 125.395,90 

Outras tributações 0,00 486,70 0,00 390,49 

          

Total 27.043,62 157.731,00 27.315,69 160.000,41 

          

 

13. Rédito: 

 

13.1 – Políticas contabilísticas adotadas para o reconhecimento do rédito incluindo os métodos adotados para 

determinar a fase de acabamento de transações que envolvem a prestação de serviços. 

 

O rédito compreende o justo valor da prestação de serviços, líquido de impostos e descontos, e é reconhecido 

com referência à sua execução relativamente aos serviços prestados. 
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13.2 – Quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida durante o período incluindo o rédito 

proveniente de: 

Natureza 2016 2016 

      
Prestações de serviços:     
Quotas e mensalidades 2.195.383,31 1.796.092,73 
Quotizações e inscrições 66.298,00 65.339,50 
Receitas bar 60.390,43 56.021,81 
Comparticipação de utentes 38.076,49 312.609,05 

Total de prestações de serviços 2.360.148,23 2.230.063,09 

Outros rendimentos e ganhos:     
Rendimentos suplementares 5.079,00 5.917,05 
Rendimentos e ganhos em investimentos não 
financeiros 

0,00 85.120,49 

Imputação de subsídios para investimentos 131.000,22 136.256,04 
Donativos 0,00 182.278,94 
Reembolsos 42.970,60 42.665,53 
Outros 34.739,35 15.607,75 

Total de outros rendimentos e ganhos 213.789,17 467.845,80 

Juros, dividendos e outros rendimentos:     
Juros obtidos 1.563,29 5.157,77 

Total de Juros, dividendos e outros rendimentos 1.563,29 5.157,77 

      

 

No Apêndice I apresentamos a prestação de contas por tipologia de valências. 

 

14. Subsídios, doações e legados à exploração: 

 

14.1 — Política contabilística adoptada para os subsídios do Governo, incluindo os métodos de apresentação 

adoptados nas demonstrações financeiras. 

 

Os subsídios do Governo são reconhecidos após existir segurança de que a Entidade cumprirá as condições a 

eles associadas e que os subsídios serão recebidos. 

 

Em termos de contabilização: 

 

Os subsídios do Governo relacionados com resultados serão registados como rendimentos caso os gastos já 

estejam incorridos, ou a rendimentos diferidos na proporção dos gastos a incorrer. 

 

Os subsídios do Governo relacionados com ativos são inicialmente contabilizados nos Fundos patrimoniais e, 

subsequentemente, imputados a rendimentos durante a vida útil do ativo caso sejam ativos depreciáveis ou 

amortizáveis, ou, mantidos nos Fundos patrimoniais, caso esses ativos não sejam depreciáveis ou não 

amortizáveis. 
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14.2 — Natureza e extensão dos subsídios do Governo reconhecidos nas demonstrações financeiras e 

indicação de outras formas de apoio do Governo de que diretamente se beneficiou. 

 

Os rendimentos provenientes dos Subsídios decompõem-se da seguinte forma:  

Descrição 2016 2015 

      
Subsídios do Estado e outros entes públicos 3.425.768,28 3.268.297,18 
      

 

As outras variações nos fundos patrimoniais respeitam a subsídios e doações, conforme segue: 

Descrição 2016 2015 

      
Subsídios     
Autarquias 1.863.943,31 1.913.097,41 
Instituto Segurança Social - PARES 1.095.798,45 1.118.737,08 
DREL 394.882,32 403.513,73 
Casa da Palmeira 249.205,28 253.772,72 
Junta Freguesia Loures 187.666,63 191.666,63 
Ministério da Saúde 94.078,32 123.697,80 
Sec. Est. Habit./Renov. Urbana 108.477,09 114.227,01 
Outros 90.229,20 96.568,44 
      
Doações     
Heranças 945.664,60 948.495,61 
Salvador Caetano 37.409,84 37.409,84 
Câmara Municipal de Loures 24.939,89 24.939,89 
CCAM - Loures 15.562,41 15.562,41 
Secretaria Estado Ins. Social 12.469,96 12.469,96 
Outros 44.025,82 33.040,24 
      

Total 5.164.353,12 5.287.198,77 

      

 

No Apêndice II pode ser verificado o mapa de controlo dos subsídios para investimentos. 

 

14.3 — Condições não satisfeitas e outras contingências ligadas ao apoio do Governo que foram reconhecidas. 

 

Não aplicável. 

 

A ALPM tem obtido diversos apoios referentes a géneros alimentares, nomeadamente, através do Banco 

Alimentar, Continente e MARL. 
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14.5 — Principais doadores/fontes de fundos 

 

Os principais doadores de fundos têm sido a Segurança Social e o Município de Loures. 

 

15. Fornecimentos e serviços externos: 

 

Os fornecimentos e serviços externos decompõem-se da seguinte forma, por ordem de grandeza:  

Natureza 2016 2015 

      
Honorários 276.120,98 282.015,25 
Produtos de limpeza 123.309,51 113.332,15 
Vigilância e segurança 115.481,76 115.481,76 
Eletricidade 111.526,12 125.406,42 
Outros fluídos 94.209,35 89.877,45 
Conservação e reparação 92.364,48 123.453,40 
Trabalhos especializados 62.649,00 60.660,16 
Meios de correção e compensação 44.864,35 43.069,27 
Água 43.196,97 41.581,82 
Comunicação 35.264,47 39.196,06 
Diversos 211.080,17 259.718,95 
      

Total 1.210.067,16 1.293.792,69 

      

 

16. Gastos com pessoal: 

 

Os gastos com pessoal decompõem-se da seguinte forma:  

Natureza 2016 2015 

      
Remunerações do pessoal 2.868.390,45 2.775.629,97 
Indeminizações 0,00 362,07 
Encargos sobre remunerações 625.759,96 595.264,01 
Seguros de acidentes de trabalho 26.362,76 25.046,59 
Outros gastos com o pessoal 21.580,06 32.285,79 
      

Total 3.542.093,23 3.428.588,43 

      

 

O número médio de pessoas ao serviço da Entidade foi de 283. 

 

No Apêndice III apresentamos um resumo do n.º de colaboradores e de utentes por tipologia de valências. 
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17. Outros gastos e perdas e gastos e perdas de financiamento: 

 

Os outros gastos e perdas e os gastos e perdas de financiamento decompõem-se da seguinte forma:  

Natureza 2016 2015 

      
Outros gastos e perdas:     
Impostos 5.191,94 7.944,90 
Dívidas incobráveis 1.208,67 34.438,82 
Correções relativas a períodos anteriores 10.873,04 5.493,93 
Donativos em géneros pela comunidade 336,71 18.289,43 
Outros não especificados 772,59 11.749,65 

Total de outros gastos e perdas: 18.382,95 77.916,73 

Gastos e perdas de financiamento:     
Juros suportados 136.015,99 155.447,57 
Total de gastos e perdas de financiamento 136.015,99 155.447,57 

      

 

18. Acontecimentos após a data do balanço: 

 

18.1 — Autorização para emissão: 

 

a) Data em que as demonstrações financeiras foram autorizadas para emissão e indicação de quem autorizou. 

 

A Direção autorizou a emissão das demonstrações financeiras na data estipulada no relatório da Direção. 

 

b) Indicação sobre se os proprietários, ou outros, têm o poder de alterar as demonstrações financeiras após 

esta data. 

 

Os associados detêm o poder de alterar as demonstrações financeiras após a data acima referida. 

 

18.2 — Atualização da divulgação acerca de condições à data do balanço. Indicação sobre se foram recebidas 

informações após a data do balanço acerca de condições que existiam à data do balanço. Em caso afirmativo, 

indicação sobre se, face às novas informações, foram atualizadas as divulgações que se relacionam com essas 

condições. 

 

Não existiram situações significativas que alterem a posição financeira relatada. 

 

 

O Contabilista Certificado       A Direção 
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Associação Luiz Pereira Motta             

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR RESPOSTA SOCIAL           

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016        Unidade Monetária: Euros 

RENDIMENTOS E GASTOS 
Total 

TOTAL 
1ª e 2ª 

Infância 
3ª Infância 

e 
Juventude 

3ª Idade Área Socio-
Comunitária 

Outros 

              

Vendas e serviços prestados 600.254,93 222.504,86 1.529.582,91 7.805,53 0,00 2.360.148,23 

Subsídios, doações e legados à exploração 850.134,41 134.971,55 1.919.879,26 520.783,06 0,00 3.425.768,28 

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas -135.626,25 -32.429,39 -491.295,95 -61.564,87 0,00 -720.916,46 

Fornecimentos e serviços externos -348.026,00 -84.104,45 -724.212,70 -53.724,01 0,00 -1.210.067,16 

Gastos com o pessoal -853.707,90 -244.568,08 -2.034.561,80 -409.255,45 0,00 -3.542.093,23 

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) 2.705,41 0,00 0,00 0,00 0,00 2.705,41 

Outros rendimentos e ganhos 62.928,24 16.957,35 106.785,91 22.625,67 4.492,00 213.789,17 

Outros gastos e perdas -6.007,53 -1.580,39 -10.036,76 -758,27 0,00 -18.382,95 

              

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 172.655,31 11.751,45 296.140,87 25.911,66 4.492,00 510.951,29 

              

Gastos/reversões de depreciação e de amortização -89.350,05 -38.615,76 -101.779,60 -21.960,40 -2.761,46 -254.467,27 

              

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 83.305,26 -26.864,31 194.361,27 3.951,26 1.730,54 256.484,02 

              

Juros e rendimentos similares obtidos 609,46 177,39 722,85 53,59 0,00 1.563,29 

Juros e gastos similares suportados -48.183,21 -10.557,26 -71.434,15 -5.841,37 0,00 -136.015,99 

              

Resultados antes de impostos 35.731,51 -37.244,18 123.649,97 -1.836,52 1.730,54 122.031,32 

              

Imposto sobre o rendimento do período 0,00 0,00 0,00 0,00 -363,42 -363,42 

              

Resultado líquido do período 35.731,51 -37.244,18 123.649,97 -1.836,52 1.367,12 121.667,90 

              

O Contabilista Certificado 

     
A Direção 
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Associação Luiz Pereira Motta         

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR RESPOSTA SOCIAL         

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 
 

    Unidade Monetária: Euros 

RENDIMENTOS E GASTOS 
1ª e 2ª INFÂNCIA 

TOTAL 
Creche Familiar Creche Pré-Escolar 

          

Vendas e serviços prestados 113.867,43 163.055,87 323.331,63 600.254,93 

Subsídios, doações e legados à exploração 202.360,60 200.579,50 447.194,31 850.134,41 

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas -23.783,85 -18.808,01 -93.034,39 -135.626,25 

Fornecimentos e serviços externos -175.307,32 -44.901,81 -127.816,87 -348.026,00 

Gastos com o pessoal -97.473,56 -272.601,51 -483.632,83 -853.707,90 

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) 0,00 0,00 2.705,41 2.705,41 

Outros rendimentos e ganhos 3.220,40 11.354,76 48.353,08 62.928,24 

Outros gastos e perdas -1.410,44 -1.166,56 -3.430,53 -6.007,53 

          

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 21.473,26 37.512,24 113.669,81 172.655,31 

          

Gastos/reversões de depreciação e de amortização -2.768,64 -20.085,58 -66.495,83 -89.350,05 

          

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 18.704,62 17.426,66 47.173,98 83.305,26 

          

Juros e rendimentos similares obtidos 30,32 156,28 422,86 609,46 

Juros e gastos similares suportados -2.862,33 -11.384,93 -33.935,95 -48.183,21 

          

Resultados antes de impostos 15.872,61 6.198,01 13.660,89 35.731,51 

          

Resultado líquido do período 15.872,61 6.198,01 13.660,89 35.731,51 

          

O Contabilista Certificado 

   
A Direção 
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Associação Luiz Pereira Motta     

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR RESPOSTA SOCIAL     

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 Unidade Monetária: Euros 

RENDIMENTOS E GASTOS 
3ª INFÂNCIA E JUVENTUDE 

TOTAL 
ATL 

      

Vendas e serviços prestados 222.504,86 222.504,86 

Subsídios, doações e legados à exploração 134.971,55 134.971,55 

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas -32.429,39 -32.429,39 

Fornecimentos e serviços externos -84.104,45 -84.104,45 

Gastos com o pessoal -244.568,08 -244.568,08 

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) 0,00 0,00 

Outros rendimentos e ganhos 16.957,35 16.957,35 

Outros gastos e perdas -1.580,39 -1.580,39 

      

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 11.751,45 11.751,45 

      

Gastos/reversões de depreciação e de amortização -38.615,76 -38.615,76 

      

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) -26.864,31 -26.864,31 

      

Juros e rendimentos similares obtidos 177,39 177,39 

Juros e gastos similares suportados -10.557,26 -10.557,26 

      

Resultados antes de impostos -37.244,18 -37.244,18 

      

Resultado líquido do período (37.244,18) (37.244,18) 

O Contabilista Certificado 

 
A Direção 
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Associação Luiz Pereira Motta               

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR RESPOSTA SOCIAL             

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016           Unidade Monetária: Euros 

RENDIMENTOS E GASTOS 

3ª IDADE 

TOTAL 
Lar Loures 

Centro de 
Dia L. 

Clube Sénior 
L. 

Serv. Ap. Domic. 
L 

Lar STEC 
Serv. Ap. 

Domic. STEC 

                

Vendas e serviços prestados 571.784,78 90.662,50 2.984,13 149.589,32 679.189,27 35.372,91 1.529.582,91 

Subsídios, doações e legados à exploração 353.018,80 59.141,99 2.543,81 264.159,33 1.182.060,14 58.955,19 1.919.879,26 

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas -133.558,24 -23.086,86 -98,97 -55.094,67 -263.204,31 -16.252,90 -491.295,95 

Fornecimentos e serviços externos -189.129,59 -33.323,12 -1.357,58 -54.306,59 -436.316,96 -9.778,86 -724.212,70 

Gastos com o pessoal -451.504,88 -80.567,27 -3.930,53 -255.207,62 -1.164.623,02 -78.728,48 -2.034.561,80 

Outros rendimentos e ganhos 43.399,56 8.502,13 646,30 14.380,62 39.558,27 299,03 106.785,91 

Outros gastos e perdas -3.900,77 -765,72 -75,19 -1.452,87 -3.841,74 -0,47 -10.036,76 

                

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e 
impostos 

190.109,66 20.563,65 711,97 62.067,52 32.821,65 -10.133,58 296.140,87 

                

Gastos/reversões de depreciação e de amortização -72.421,36 -6.362,59 -841,93 -19.273,64 -2.880,08 0,00 -101.779,60 

                

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e 
impostos) 

117.688,30 14.201,06 -129,96 42.793,88 29.941,57 -10.133,58 194.361,27 

                

Juros e rendimentos similares obtidos 493,56 91,60 9,21 128,48 0,00 0,00 722,85 

Juros e gastos similares suportados -48.622,21 -7.358,05 -228,89 -15.225,00 0,00 0,00 -71.434,15 

                

Resultados antes de impostos 69.559,65 6.934,61 -349,64 27.697,36 29.941,57 -10.133,58 123.649,97 

                

Resultado líquido do período 69.559,65 6.934,61 -349,64 27.697,36 29.941,57 -10.133,58 123.649,97 

                

O Contabilista Certificado 

      

A Direção 
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Associação Luiz Pereira Motta             

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR RESPOSTA SOCIAL             

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016         Unidade Monetária: Euros 

RENDIMENTOS E GASTOS 
ÁREA SOCIO-COMUNITÁRIA 

TOTAL 
CAT RSI Apoio a Famílias Cantina Social CLDS 

              

Vendas e serviços prestados 1.550,59 26,41 19,59 6.208,94 0,00 7.805,53 

Subsídios, doações e legados à exploração 228.005,23 84.563,43 76.181,41 116.472,70 15.560,29 520.783,06 

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas -444,75 -180,35 -209,04 -60.730,73 0,00 -61.564,87 

Fornecimentos e serviços externos -27.947,46 -1.130,57 -750,65 -22.757,02 -1.138,31 -53.724,01 

Gastos com o pessoal -215.692,01 -85.799,87 -68.370,74 -25.187,28 -14.205,56 -409.255,45 

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Outros rendimentos e ganhos 21.804,70 69,49 69,49 681,99 0,00 22.625,67 

Outros gastos e perdas 0,00 -7,43 -344,14 -406,70 0,00 -758,27 

              

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 7.276,30 -2.458,89 6.595,93 14.281,90 216,42 25.911,66 

              

Gastos/reversões de depreciação e de amortização -16.849,41 -99,91 -99,91 -4.694,75 -216,42 -21.960,40 

              

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) -9.573,11 -2.558,80 6.496,02 9.587,15 0,00 3.951,26 

              

Juros e rendimentos similares obtidos 0,00 1,10 1,10 51,39 0,00 53,59 

Juros e gastos similares suportados -2.000,00 -585,48 -585,47 -2.670,42 0,00 -5.841,37 

              

Resultados antes de impostos -11.573,11 -3.143,18 5.911,65 6.968,12 0,00 -1.836,52 

              

Resultado líquido do período -11.573,11 -3.143,18 5.911,65 6.968,12 0,00 -1.836,52 

              

O Contabilista Certificado 

     
A Direção 
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