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De acordo com o previsto na legislação e estatutos, compete à Direção a elaboração do Plano de 

Atividades Anuais e Orçamento para apreciação e votação dos associados, documento fundamental 

para apontar as linhas orientadoras da ação da Associação Luiz Pereira Motta (ALPM) em cada ano, bem 

como a definição/perspetiva dos proveitos e custos necessários à realização dos objetivos que se 

pretendem concretizar. 

O Plano de Atividades Anuais e Orçamento pretende ser também um instrumento de gestão, que nos 

permita continuar a percorrer os caminhos da solidariedade e, assim dar continuidade ao trabalho 

desenvolvido por todos aqueles que ao longo dos 106 anos deram o seu melhor, proporcionando 

resposta aos problemas que em cada momento se foram deparando na comunidade. 

Partimos para a construção deste plano e orçamento com as incertezas que resultaram de quase 2 anos 

de pandemia COVID-19 e os seus principais efeitos.  

Ao longo dos últimos 2 anos assistimos à privação das liberdades individuais e coletivas; assistimos à 

degradação dos serviços públicos; assistimos à degradação da saúde mental e física dos idosos e ao seu 

isolamento social. Assistimos também ao brutal aumento de custos, na maior parte resultado da adoção 

de medidas de proteção (aquisição de EPI entre outros) e do aumento das despesas de funcionamento 

dos equipamentos (reforço das equipas). 

Paralelamente assistimos à diminuição drástica das receitas, resultado do encerramento de algumas 

respostas sociais e diminuição dos rendimentos dos utentes/famílias. 

Aumentámos o apoio à comunidade em resposta ao aumento das dificuldades sentidas pelas famílias. 

O ano de 2021 seria, no nosso ponto de vista, o ano em que se concretizariam alguns dos projetos que 

considerávamos importantes; em 2020, dadas as limitações financeiras, concorremos ao Programa 

PARES.3 para aquisição de mobiliário e equipamento para o CAO (hoje Centro de Atividades e 

Capacitação para a Inclusão – CACI), para completarmos as obras do Lar Residencial e para as obras 

necessárias ao funcionamento do “Lar de Odivelas”, equipamento para idosos que a exemplo da Casa de 

Santa Tecla foi cedido à ALPM em regime de comodato. 

Até hoje não tivemos conhecimento da aprovação (ou não) de qualquer um daqueles 3 projetos, um 

prejuízo para aqueles que esperam (e desesperam) por uma resposta à sua situação social. 

De positivo referimos a resposta de várias Entidades Públicas (Instituto da Segurança Social e Câmara 

Municipal de Loures) e algumas empresas e pessoas que apoiaram a ALPM permitindo assim minimizar 

os efeitos negativos desta crise financeira que vivemos ao longo de 2020 e 2021. 

A Direção 
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Em 2022, a ALPM continuará a apostar no desenvolvimento da cultura institucional, tendo como 

premissa a sua Missão, desenvolvendo serviços e respostas sociais à comunidade através do 

envolvimento e valorização dos seus colaboradores, associados, fornecedores e parceiros; a Visão, ao 

continuar a afirmar a ALPM como Instituição de referência e de excelência ao serviço da comunidade; os 

Valores, ao aspirar uma intervenção com base na solidariedade, compromisso, eficiência e respeito. 

Assume, ainda, o compromisso de permanecer numa trajetória de crescimento e diversificação da sua 

atividade, tendo como foco a sustentabilidade, a solidez da estrutura institucional e os contextos sociais 

emergentes. 

 

 

Foram estabelecidos para o triénio de 2022/25 os seguintes Objetivos Estratégicos a serem 

desenvolvidos pelas respostas sociais/serviços da ALPM: 

 

 

 

Os objetivos estratégicos refletem a estratégia da organização, assentando nos seguintes eixos: 

A- Controlar as despesas (da estrutura humana e material de funcionamento); rentabilizar os 

equipamentos e recursos; melhorar a qualidade e eficiência no atendimento a utentes, famílias e 

associados; consolidar, preservar e intensificar as parcerias e desenvolver estratégias de alargamento a 

entidades privadas; 

B-  Perspetivar a criação e procura de novas soluções, quer nas respostas sociais que no 

desenvolvimento dos atuais serviços; 

A- CONSOLIDAR A AÇÃO DA ALPM, NUM QUADRO DE QUALIDADE 
DE SERVIÇOS PRESTADOS

B-INOVAR NAS RESPOSTAS E NOS PROJETOS

C-MANTER, CONCEBER E IMPLEMENTAR UM SISTEMA INTERNO DE 
VALORIZAÇÃO DOS COLABORADORES 

D-FOMENTAR A QUALIDADE DE VIDA DOS UTENTES, FAMÍLIAS E 
CONTRIBUIR PARA O BEM-ESTAR DA COMUNIDADE

E-REFORÇAR A IMAGEM INSTITUCIONAL

F-FOMENTAR O CLIMA E A CULTURA INSTITUCIONAL, A 
LIDERANÇA E A MOTIVAÇÃO DOS COLABORADORES

Objetivos Estratégicos 

Linhas Orientadoras 

Objetivos Operacionais 
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C-  Formar e informar os profissionais/ colaboradores da ALPM; promover o bem-estar e qualidade de 

vida dos profissionais/ colaboradores; 

D- Desenvolver e implementar procedimentos que permitam:  

• Comunicar com utentes/famílias, desenvolvendo relações de proximidade com os mesmos;  

• Avaliar a ação desenvolvida pela ALPM, quer a partir das respostas individualizadas que cada 

área de intervenção oferece aos seus públicos – alvo, quer dos processos de gestão e 

coordenação dos equipamentos, quer das condições físicas e dos recursos institucionais.  

E- Propiciar benefícios que ajudem na concretização da Missão. O foco de cada resposta social/serviços 

deve passar por:  

• Procurar divulgar a imagem e o trabalho que realizam junto de parceiros e comunidade;  

• Desenvolver ações que angariem voluntários (externos à ALPM mas também internos), 

sensibilizando-os para a responsabilidade social;  

• Promover novas parcerias como forma de melhorar a prestação de serviço à comunidade;  

• Contribuir ativamente para alargar os meios de informação e comunicação interna e externa, 

tanto ao nível das parcerias e trabalho com autarquias, entidades públicas, setor social e 

empresarial, instituições de ensino e formação, como nas relações com fornecedores da ALPM. 

F- Desenvolver e concretizar ações internas nas respostas sociais e/ou em articulação com outras, que 

visem a participação ativa de todos os que constituem a ALPM, nomeadamente:  

• A identidade da organização deve ser transmitida aos colaboradores, voluntários e estagiários, 

aquando da sua integração, para que conheçam e se adaptem às normas e valores 

institucionais;  

• As rotinas e serviços desenvolvidos pelos profissionais devem ter o acompanhamento 

sistemático por parte dos coordenadores/responsáveis de serviço. Este acompanhamento visa a 

adequação às necessidades dos utentes/familiares e da comunidade;  

• Envolver e dar a conhecer a todos os que integram a resposta social/serviço todas as propostas 

de atuação pensadas e planeadas e, sempre que possível, integrá-los na sua definição; criar e 

proporcionar sentimentos de pertença, de partilha e de retorno de resultados;  

• Estimular uma cultura inovadora em que o espaço institucional permita que os colaboradores, 

voluntários e estagiários desenvolvam soft skills. Especificamente, que seja promovido o 

desenvolvimento de competências que estimulem as suas aptidões mentais, emocionais e 

sociais, como: a comunicação assertiva e empatia; o relacionamento e interação com o outro; 

flexibilidade e capacidade de resolução de problemas, criatividade, organização, planeamento, 

pensamento crítico e reflexivo. 
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O Plano Anual de Atividades (PAA) visa a organização e gestão da ALPM de uma forma partilhada e 

contextualizada, apresentando as ações/atividades que cada área/serviço desenvolvem ao longo do 

ano, na percussão da sua Missão. 

Enquanto instrumento de gestão este documento obedece a uma lógica de integração e articulação, 

pretendendo focar-se na interação estratégica com as autarquias, entidades públicas, setor social e 

empresarial, instituições de ensino e formação e comunidade. Com especial atenção aos objetivos 

estratégicos e sua operacionalização, nas vertentes interna que se reflete no trabalho com utentes, 

famílias, colaboradores, voluntários e estagiários e externa que se sustância nas ações/atividades a 

realizar na comunidade, Entidades de referência para as áreas de intervenção e com todos parceiros, de 

uma forma geral.  

A definição de recursos financeiros que suportem as atividades é também uma preocupação eminente, 

é neste contexto que os PAA contem um conjunto de ações exequíveis, que mantêm a atenção na 

conjuntura financeira delicada, em que nos encontramos, mas que valorizam as ações de cada resposta 

social/serviços. 

 
 
 
O PAA para 2022 foi elaborado pelas equipas de todas as respostas sociais/serviços, propondo-se que os 

seus conteúdos tenham como objetivo consolidar e melhorar o seu funcionamento; continuar a 

implementar os projetos em curso; aumentar o número de pessoas e parceiros envolvidos; sensibilizar 

as equipas para refletir e inovar sobre as rotinas, estimulando a sua criatividade.  

O plano apresenta um caracter flexível, podendo ser integradas iniciativas/ações que surjam e que 

sejam consideradas pertinentes, considerando-se a reformulação dos conteúdos programados em 

consonância com as necessidades decorrentes, quer das mudanças sociais, medidas governamentais 

e/ou estratégias na gestão institucional, quer das necessidades dos próprios utentes e suas famílias. 

Está também previsto o acompanhamento e monitorização do PAA, trimestral e a avaliação anual, em 

termos quantitativos e qualitativos, seja na dimensão pedagógica do cumprimento dos objetivos e 

avaliação de resultados das ações, seja na promoção de dados que identifiquem a dimensão social, a 

participação dos públicos-alvo, a relação com e entre os intervenientes, a articulação com quem nos 

disponibiliza recursos, sejam materiais e/ou financiamentos, a identificação dos ganhos para o bem-

estar e qualidade de vida dos intervenientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respostas Sociais 

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES PARA 2022 
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A área da Infância compreende as respostas de Creche familiar, Creche e Pré-escolar, estas são 

respostas socioeducativas, vocacionadas para o apoio à família e à criança, destinadas a acolher crianças 

desde os 4 meses até aos 6 anos de idade. 

Geograficamente, a ação da Creche e Pré-escolar desenvolve-se na sede da ALPM, sendo que a Creche 

Familiar não tem um equipamento específico, desenvolvendo a sua ação na residência das 11 amas que 

a constituem. Esta resposta encontra-se distribuída geograficamente pela freguesia de Loures, tendo o 

acompanhamento pedagógico assegurado por uma educadora de infância, a partir da sede da ALPM.  

Nas respostas de Creche e Creche Familiar, valoriza-se o modelo High/Scope, a principal característica 

deste modelo é a promoção de momentos que permitam à criança explorar e observar o que a rodeia; 

ultrapassar obstáculos, estabelecer as primeiras relações e criar vínculos a partir de espaços de 

confiança e securizantes proporcionados pelos adultos; assegurar os cuidados básicos como a 

alimentação, descanso e higiene.  

A continuidade deste modelo aplica-se na etapa seguinte de desenvolvimento pedagógico da criança no 

Pré-escolar. Nesta resposta, a prática pedagógica é reforçada também pelo modelo pedagógico do 

Movimento de Escola Moderna (MEM), em especial na prática de princípios democráticos, éticos e de 

cooperação, que suportam a definição dos objetivos da ação pedagógica, traçados de acordo com os 

interesses e necessidades de cada criança e do grupo. Ou seja, a gestão do currículo é feita de forma 

cooperada entre educadores e crianças, através de momentos de planeamento e avaliação.  

Consideramos que educar no âmbito da formação pessoal e social implica conhecer, respeitar, valorizar 

e sentir o outro e o meio envolvente. Com base nesta premissa, para 2022, além de mantermos os 

modelos educativos apresentados, iremos continuar a fomentar a aprendizagem intergeracional, que 

crianças, jovens, famílias, idosos, colaboradores, estagiários e voluntários que integram a ALPM estão 

habituados a vivenciar. No entanto, caso se verifique a necessidade de manter ou alargar os planos de 

contingência, serão repensadas as atividades em articulação com as outras respostas sociais e a relação 

ALPM-família-comunidade. 

Em síntese, será desenvolvido um PAA que promova a autonomia funcional e a educação partilhada e 

responsável, definindo-se metas e finalidades para 2022, que contribuirão para uma consciência coletiva 

de valores e ideais. 

Creche Familiar

(48 utentes)

Creche

(74 utentes)

Pré-escolar

(200 utentes) 

Recursos Humanos

(43 Colaboradores) 

Área da 1ª Infância 
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ÁREA DA 1ª INFÂNCIA 

Finalidades: Promover a autonomia de cada criança;  
                      Desenvolver a consciência coletiva; 
                      Envolver as crianças na sua aprendizagem, incentivando o pensamento crítico; 

Calendarização Objetivos Designação da atividade Destinatários 
Recursos Instrumentos de 

avaliação 
Recolha de 

dados Humanos Materiais 

Todo o ano 
letivo 

Promover o desenvolvimento pessoal e social 
da criança dos 3 meses aos 6 anos de idade 
 

Desenvolver o Projeto Pedagógico e Curricular 
nas áreas de conteúdo sócio pedagógicas 
(pessoal e social, expressão e comunicação e 
conhecimento do mundo) 
 

Fomentar e realizar as rotinas e necessidades 
diárias das crianças (alimentação, higiene, 
repouso e atividade livre ou orientada) 

Realização dos Projetos Pedagógicos e 
Curriculares de grupo 
 
Definição e execução dos planos de adaptação 
e integração 
 
Planificação e execução das rotinas que 
garantem as necessidades diárias. 

Crianças dos 4 
meses aos 6 anos.  

Educadoras de 
Infância e Auxiliares 
de ação educativa. 

Fotocópias 
Consumíveis 
Computador e 
impressora; 

• Plano anual 

• Plano semanal 

• Registo de avaliação 
descritiva por período do 
trabalho 
curricular/pedagógico 

• Registo de avaliação 
descritiva de cada criança 
por semestre 

• Registos dos cuidados 
diários e PDI. 

Qualitativos e 
quantitativos 

Fomentar o gosto por atividades artísticas e 
de enriquecimento curricular 
 

Desenvolver atividades extracurriculares 
Proporcionar aprendizagens nas áreas da 
dança, música e inglês 

Prospeção e seleção de entidades para o 
desenvolvimento do inglês 
  
Inclusão nos Projetos promovidos pela CML 
  
Participação nos Projetos: Bebéthoven, 
Músicos de Palmo e Meio e DançArte 
 

Realização de protocolos / parcerias 
 

Organização e acompanhamento das 
atividades de Música, Dança e Inglês 
 

Desenvolvimento de ações/atividades 
(música, dança e inglês) inseridas no contexto 
de sala 
 

Realização de pequenas apresentações em 
sala 

Crianças dos 4 
meses aos 6 anos.  

Professoras de 
Inglês; 
Professora de 
Música e de Dança 
Educadoras de 
Infância e Auxiliares 
de ação educativa. 

Consumíveis; 
Tesouras; Lápis de 
cor; Colas; 
Fotocópias, 
 Sistema de som 

• Observação direta 

• Conversas formais entre 
educadora, professora e 
crianças 

• Registos de conversas e 
atendimentos  

• Diário de grupo (dados de 
satisfação) 

• Atendimento aos E.E..  

Qualitativos e 
quantitativos 

Promover a participação das famílias no 

processo educativo das crianças dos 3 meses 

aos 6 anos de idade, através da interação e 

partilha de experiências 

 

Incentivar e apelar a participação das famílias 

 

Desenvolver ações / atividades em articulação 

(ALPM - área da 1ª infância e família) 

Reuniões de início e de término de ano letivo 
com os E.E e atendimento aos E.E 
 

Planeamento e realização de atividades anuais 
festivas, envolvendo as crianças e os E.E:  

• São Martinho (novembro) 

• Natal (dezembro) 

• Carnaval (fevereiro) 

• Páscoa (abril)  

• Dia da Família (maio) 

• Dia da Criança (junho) 
Dinamização da participação dos E.E. em 
atividades/projetos do grupo 

Crianças dos 4 
meses aos 6 anos de 
idade.  

Amas, Educadoras 
de Infância e 
Auxiliares de ação 
educativa. 
Estagiários e 
Voluntários; 
Família   
 

Cartão; 
Cartolinas de várias 
cores; Tintas e 
pinceis; Cola e fita-
cola; Tesouras; 
Musgami e feltro; 
Cola quente; Lápis 
de cor, de cera e 
canetas; 
Papel kraft e crepe. 

• Plano semanal 

• Registo de Avaliação por 
período do trabalho 
curricular/pedagógico; 

• Observação direta  

Quantitativos 
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Calendarização Objetivos Designação da atividade Destinatários 
Recursos Instrumentos de 

avaliação 
Recolha de 

dados Humanos Materiais 

Janeiro a 
dezembro 

Promover inter-relações entre as várias 
respostas sociais da ALPM 
 
Envolver as várias respostas sociais no Projeto 
Educativo  
 
Envolver as várias respostas sociais nos 
Projetos Pedagógicos e Curriculares de grupo 

Planeamento e organização de atividades / 
datas festivas 
 
Comemoração de algumas datas festivas: 
 

• Dia do Idoso (outubro) 

• Dia da Música (outubro) 

• Dia do Pijama (novembro) 

• Natal (dezembro) 

• Carnaval (fevereiro) 

• Chegada da Primavera (março) 

• Páscoa (abril) 

• Festa de Final do ano (junho) 
 

Organização e planeamento do regresso dos 
Contadores de Histórias, num espaço ao ar 
livre ou num espaço onde se consiga manter 
as normas de segurança – Covid 19.  

Crianças dos 4 
meses aos 6 anos de 
idade; 
Famílias 
acompanhadas no 
âmbito da área 
sociocomunitária 

Colaboradores  
CATL; Centro de Dia 
/ERPI; Área sócio 
comunitária; 
Infância: 
Educadoras de 
Infância; Auxiliares 
de ação educativa; 
Amas 
Voluntários e 
Estagiários 

Cartão; Cartolinas 
de várias cores; 
Tintas e pinceis; 
Cola e fita-cola; 
Tesouras;  Musgami 
e feltro; Cola 
quente; 
Lápis de cor, de cera 
e canetas; 
Papel kraft e crepe; 
Tecidos; Material de 
desperdício; Livros 
/histórias; 
 Palco; Sistema de 
som 

• Observação direta 

• Registo das conversas 
individuais e/ou coletivas 

• Registos fotográficos, 
escritos ou produções da 
criança 

• Portfólio 

• Diário de Grupo (dados de 
satisfação) 
 

Qualitativos e 
quantitativos 

Proporcionar formação para as educadoras de 
infância, auxiliares de ação educativa e amas 
 
Capacitar os colaboradores 
 
Desenvolver as competências profissionais dos 
colaboradores 

Levantamento das necessidades formativas; 
Ações de formação 
 
Reconhecimento e identificação de possíveis 
parceiros de formação 
 
Organização da dinamização e avaliação das 
ações de formação 

Amas; 
Educadoras de 
Infância; 
Auxiliares de ação 
educativa 

Formadores 
 Sala de Formação; 
 Computador; Data 
show/Projetor 

• Inquéritos de satisfação da 
formação 

• Avaliação da formação 
(conteúdos transmitidos) 

Qualitativos e 
quantitativos 

Estabelecer a ligação entre o Projeto 
Educativo da ALPM e os Projetos Curriculares 
(pré-escolar) o e Projetos Pedagógicos 
(creche) 
 
Planear, realizar e avaliar ações/ atividades e 
projetos de acordo com os Objetivos de 
Sustentabilidade da ONU selecionados:  

• Meio ambiente 

• Direitos Humanos 

• Erradicar a fome 

• Paz, justiça e instituições eficazes 

• Saúde e bem-estar e o meio ambiente 

• Proteger a vida marinha 

•  Água potável e saneamento 

• Proteger a vida terrestre 

Planeamento, execução e avaliação de 

ações/atividades e projetos de acordo com os 

objetivos selecionados:  

 

• Caixas sensoriais 

• Exploração de histórias e músicas 

• Utilização de material de desperdício nas 

atividades/Projetos 

• Reciclagem; 

• Conhecimento do ciclo da água 

• Direitos da Criança 

• Recolha de bens de primeira necessidade 

 

 Visitas/saídas ao exterior 

Crianças dos 4 
meses aos 6 anos 

Educadoras de 
Infância; Auxiliares 
de ação educativa; 
Amas; Motoristas 

Cartolinas de várias 
cores; Folhas A4 
brancas e coloridas; 
Cola; Canetas de 
feltro; 
Lápis de cor; Lápis 
de cera; Tintas; 
Feltro; Musgami; 
Papel de cenário; 
Cartão; Material de 
desperdício; Caixote 
do lixo para a 
reciclagem 
Autocarros 

• Observação direta 

• Registo das conversas 
individuais e/ou coletivas 

• Registos fotográficos, 
escritos ou produções da 
criança 

• Portfólio 

• Diário de Grupo (dados de 
satisfação 

 

Qualitativos e 
quantitativos 
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Calendarização Objetivos Designação da atividade Destinatários 
Recursos Instrumentos de 

avaliação 
Recolha de 

dados Humanos Materiais 

Março e maio 
2022 

Explorar de forma mais pormenorizada 3 
Objetivos de Sustentabilidade (Meio 
ambiente; Proteger a vida marinha; Proteger a 
vida terrestre) 
 
Identificar os 4 elementos da natureza: ar, 
água, fogo e terra 
 
Conhecer as características de cada um dos 
elementos 

Planeamento, execução e avaliação de 
atividades/Projetos sobre:  

• Animais selvagens, terrestres e aquáticos; 

• Cuidados a ter com a natureza;  

• Animais em vias de extinção; 
Planeamento e organização de alguns dias 

relacionados com os temas selecionados: 

• Dia Internacional da Vida Selvagem (3 de 
março) – visualização de um vídeo sobre 
este tema, execução de 
atividades/projetos;  

• Dia Mundial da Árvore (21 de março) – 
plantar várias árvores; 

• Dia Mundial da Água (22 de março) – 
visita ao aqueduto das águas livres/ 
experiências com água; 

• Dia Europeu do Mar (20 de maio) – ida à 
praia/ explorar elementos da praia/ 
atividades/projetos sobre animais 
aquáticos 

Crianças dos 4 
meses aos 6 anos de 
idade; 

Educadoras de 
Infância; 
 Auxiliares de ação 
educativa; 
Amas; 
Motoristas 

Cartolinas de várias 
cores; Folhas A4 
brancas e coloridas; 
Cola; Canetas de 
feltro; Lápis de cor; 
Lápis de cera; 
Tintas; Feltro; 
Musgami; Papel de 
cenário; Cartão; 
Material de 
desperdício; 
Caixotes do lixo 
para a reciclagem 
Autocarros 

• Observação direta 

• Registo das conversas 
individuais e/ou coletivas 

• Registos fotográficos, 
escritos ou produções da 
criança 

• Portfólio 

• Diário de Grupo (dados de 
satisfação) 

• Exposição dos trabalhos / 
projetos realizados (23 a 27 
de maio) 

Qualitativos e 
quantitativos 

Abril de 2022 

Conhecer e nomear diferentes tipos de arte: 
pintura, escultura, dança, música, escrita, etc 
 
Explorar as diferentes profissões existentes, 
de acordo com as artes 
 
Identificar e nomear diferentes artistas; 

Planeamento, execução e avaliação de 
atividades/projetos 
 
Planeamento e organização de dias 
relacionados com os temas: 
 

• Dia Mundial do Teatro (27 de março); 

• Dia Internacional dos Monumentos e 
sítios (22 de abril);  

• Dia Mundial da Dança (29 de abril).  

Crianças dos 4 
meses aos 6 anos  

Educadoras de 
Infância; 
Auxiliares de ação 
educativa; 
Amas; 
Motoristas. 

Cartolinas de várias 
cores; Folhas A4 
brancas e coloridas; 
Cola; Canetas de 
feltro; Lápis de cor; 
Lápis de cera; 
Tintas; Feltro; 
Musgami; Papel de 
cenário; Cartão; 
Material de 
desperdício; 
Caixotes do lixo 
para a reciclagem 
Autocarros 

• Observação direta 

• Registo das conversas 
individuais e/ou coletivas 

• Registos fotográficos, 
escritos ou produções da 
criança 

• Portfólio; Diário de Grupo 
(dados de satisfação) 

• Exposição dos trabalhos / 
projetos realizados (26 a 29 
de abril) 

Qualitativos e 
quantitativos 

Todo o ano letivo 

Avaliar o trabalho desenvolvido pelas 
respostas sociais da infância 
 
Supervisionar e avaliar a ação pedagógica 
 
Refletir sobre procedimentos e ações 
desenvolvidas com as crianças e EE 
 
Refletir sobre as relações e ações 
desenvolvidas com a equipa 

Supervisão pedagógica  
 
Observação das rotinas 
 
Verificação dos processos e dossiers 
individuais das crianças 
 
Avaliação da ação dos colaboradores 
 

Equipa pedagógica Diretora pedagógica 
Dossier, 
consumíveis  

• Observação direta e 
conversas formais 

• Reuniões de equipa 
pedagógica 

• Reuniões de equipa de sala 

• Registos. 

Qualitativos e 
quantitativos 



 Associação Luiz Pereira Motta 

Plano de Atividades e Orçamento 2022 
______________________________________________________________________________ 

22 

 

 

 

O Centro de Atividades e Tempos Livres (CATL) está vocacionado para crianças/jovens dos 6 aos 18 anos, 

desde que integrados na escolaridade obrigatória. No ano letivo de 2021/22, as crianças/jovens que 

frequentam o C.A.T.L. estão distribuídas pelo 1º ciclo (68 crianças/jovens) e 2º/3º Ciclos (72 

crianças/jovens); 100% usufruem do serviço de transportes da A.L.P.M. e 85% do serviço de refeições. A 

restante ação que se desenvolve é caracterizada por um conjunto de iniciativas, que foram identificadas 

a partir das necessidades reveladas pelas crianças/jovens e pelas suas famílias - atividades de estudo e 

atividades lúdico-pedagógicas. 

Os principais objetivos da resposta social enquadram: 

• Promover o equilíbrio emocional da criança e do jovem;  

• Apoiar na aquisição de normas individuais e sociais;  

• Estimular a estruturação do pensamento e formação do carácter;  

• Apoiar na construção e reconhecimento das suas capacidades psico-motoras, cognitivas e 

psicossociais, 

•  Promover a sua autonomia e integração social;  

• Estimular a inter-relação família/escola/comunidade/CATL. 

No ano letivo de 2020/21, as contingências decorrentes da pandemia obrigaram à suspensão obrigatória 

da atividade da resposta social e impediram a realização de algumas das atividades programadas; ainda 

assim, no que diz respeito ao proposto para no PAA anterior, conseguimos com sucesso uma integração 

de todos os utentes na rotina diária e escolar, assinalámos as épocas festivas e conseguimos, contra as 

espectativas e apesar do encerramento forçado, realizar o programa de férias em pleno, incluindo 

utentes externos. O maior desafio para a equipa, do CATL, foi ter de lidar com a incerteza da 

continuidade do trabalho que estavam a desenvolver, tendo de encontrar novas formas de realizar 

atividades para minimizar as situações decorrentes do isolamento social e adaptar a forma de trabalhar 

ao longo de um ano e meio, com diversas medidas que se mantém até à data. No entanto, verificamos 

que algumas das medidas vão sendo aliviadas e tentamos um regresso gradual à normalidade. 

Como estratégias para a concretização do PAA: 

• Implementação de instrumentos de monitorização e avaliação onde estão previstas reuniões de 

trabalho semanais entre a coordenadora da resposta social e responsável de serviço e, 

quinzenais com toda a equipa sendo a execução do plano avaliada trimestralmente; 

• Participação de voluntários na concretização do Programa de férias de verão, através da 

manutenção da parceria já existente com o IPDJ. 

Centro de Atividades de 
Tempos Livres – CATL

(140 utentes )

Recursos Humanos

(14 Colaboradores) 

Área da 2ª Infância e Juventude 
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ÁREA DA 2ª INFÂNCIA E JUVENTUDE 

Finalidades: Promover as aprendizagens, o bem-estar e autonomização das crianças /jovens 
                      Estimular a relação com as famílias 
                      Promover a imagem institucional 

Calendarização Objetivos Designação da atividade Destinatários 
Recursos Instrumentos de 

avaliação 
Recolha de 

dados Humanos Materiais 

Janeiro a 
dezembro 

Proporcionar momentos de convívio e 
interajuda 
 
Conhecer as diferentes estações do ano e qual 
a importância de cada uma 

Assinalar o início das várias estações do ano 
distinção 
 

Decoração do espaço de acordo com a época 
 

Placard de Inverno 

Utentes do CATL 

Utentes do CATL 
Colaboradores 

Consumíveis 
• Portefólio captação 

fotográfica 

 
Qualitativos 

 

Março e maio Reforçar a relação entre a ALPM e as famílias 

Desenvolvimento das seguintes atividades: 
 

• Dia do Pai - Vídeo Comemorativo; 

• Dia da Mãe – Vídeo Comemorativo 

Utentes do CATL e 
Famílias 

Câmara de Filmar 
Computador 

• Vídeo Qualitativos 

Março e abril 
Estimular a participação das crianças / jovens 
em atividades relacionadas com a proteção do 
meio ambiente 

Desenvolvimento das seguintes atividades: 
 

• Dia da Árvore; 

• Dia Mundial da Terra; 

• 2º e 3º Ciclo - Visualização do 
documentário David Attenborough: A Life 
on Our Planet; 

• 1º Ciclo – criação de uma música alusiva 
ao dia 

Utentes do CATL 

Consumíveis  
Filme 
Árvore para plantar 

• Portefólio captação 
fotográfica 

Quantitativos e 
qualitativos 

Janeiro a 
dezembro 

Promover o conhecimento pelas tradições; 
Estimular a participação das crianças / jovens 
em atividades lúdicas e épocas festivas 

 
Desenvolvimento das seguintes atividades: 
 

• Carnaval 

• Páscoa - Caça aos Ovos 

•  Halloween 

• São Martinho – Assar Castanhas 

• Natal – festa de Natal 

• Dia de Reis 

Castanhas 
Ovos de Chocolate 
Materiais diversos 

Abril a dezembro 

Promover programas para férias e tempos 
livres de forma saudável e construtiva 
 
Continuar a melhor os serviços prestados aos 
utentes 

Desenvolvimento de Programas: 

• Férias de Natal; 

• Férias da Páscoa; 

• Férias de Verão 

Consumíveis 
Transporte 
Reservas 

Setembro 

Estimular o desenvolvimento global das 
crianças / jovens 
 
Promover a aquisição de competências 
escolares 

Planificação e programação do regresso às 
aulas 
 

Organização do mapa de transportes 
 

Organização dos horários de estudo 

Consumíveis 
Material de 
decoração 
Material Reciclável 
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Calendarização Objetivos gerais e específicos Designação da atividade Destinatários 
Recursos Instrumentos de 

avaliação 
Recolha de 

dados Humanos Materiais 

Outubro 

Desenvolver a criatividade das crianças / 
jovens 
 
Estimular a participação das crianças / jovens 
em atividades lúdicas 

Desenvolvimento das seguintes atividades: 
 

• Dia Mundial da Música – Discoteca 

• Criação Rádio Online 

Utentes do CATL 

Utentes do CATL  
Colaboradores 

Consumíveis 
Coluna 
Computador com 
acesso à Internet 

• Portefólio captação 
fotográfica 

Quantitativos e 
qualitativos 

Dezembro Fomentar o dever de participação cívica 
  
Desenvolvimento de dinâmica: Makaton 
 

Consumíveis Quantitativos 

Janeiro a 
dezembro 

Promover o gosto pelos trabalhos manuais 
 
Promover o contacto com diferentes materiais 

 
Desenvolvimento das seguintes atividades: 
 

• Dia dos Amigos Especiais 

• Amigo Secreto – Troca de Prendas 

Material de 
Desgaste 

Quantitativos e 
qualitativos 

Janeiro a 
dezembro 

Promover novas parcerias como forma de 
melhorar a prestação de serviço à comunidade 
 
Promover a sustentabilidade da resposta 
social 
 
Melhorar os serviços prestados 

Candidatura aos programas “Prémio BPI e 
Fundação” la Caixa” Infância” 
 
Realização de Cabaz de Natal 

Utentes do CATL  
Colaboradores 
Famílias 

Telefone 
Computador com 
acesso à Internet 
Bens alimentares 

• Registo da Candidatura 

• Portefólio captação 
fotográfica 

Quantitativos 

        

Finalidade: Manter, conceber e implementar um sistema interno de valorização da equipa do CATL 

Calendarização Objetivos gerais e específicos Designação da atividade Destinatários 
Recursos Instrumentos de 

avaliação 
Recolha de 

dados Humanos Materiais 

Janeiro a 
dezembro 

 
Procurar novas soluções nas respostas sociais 
e trabalhar para a melhoria dos serviços 
 

Formação Utentes do CATL Formadores 
Consumíveis  
Sala de formação 

• Portefólio captação 
fotográfica 

Quantitativos 

Janeiro a 
dezembro 

Fomentar o clima e a cultura institucional, a 
liderança e a motivação dos colaboradores 

Atividade de Team Building Colaboradores Colaboradores 
Telefone 
Computador com 
acesso à Internet 
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Centro de Apoio Integrado (CAI), em Loures 

 

Casa de Santa Tecla, na Apelação 

 

A área de Idosos da ALPM, designadamente o Centro de Apoio Integrado (CAI), em Loures, e a Casa de 

Santa Tecla, na Apelação, centralizam a gestão das respostas sociais de Estrutura Residencial para 

Pessoas Idosas (ERPI) e Serviço de Apoio Domiciliário (SAD), em ambos os equipamentos, porém o 

Centro de Dia (CD) encontra-se em funcionamento, somente, em Loures. 

No que se refere à capacidade das respostas sociais, importa ainda considerar as diferenças entre os 

dois equipamentos e, apesar da transversalidade da maioria das respostas/serviços prestados, a partir 

dos dois equipamentos, existem algumas características diferenciadoras. As diferenças prendem- se com 

questões como a tipologia dos acordos e do edificado, a posse das instalações como é o caso da Casa de 

Santa Tecla, propriedade do Instituto Segurança Social, IP (ISS), entre outras particularidades que 

poderão ditar algumas distinções ao nível do funcionamento e de alguns recursos, físicos e humanos. 

Não obstante, para dar forma aos objetivos estratégicos e eixos de orientação da ALPM, será uma 

preocupação melhorar a comunicação, partilha e colaboração entre equipamentos, considerando 

sempre a premissa do contexto epidemiológico em que ainda vivemos e que em cada momento poderá 

ditar alterações. 

Consequentemente, serão planeadas atividades em função de condições que nesta data se auguram 

muito próximas da realidade anterior à pandemia. Contudo, se tal não se verificar possível, as mesmas 

serão adaptadas, como de resto tem vindo a acontecer em relação à planificação do ano anterior. As 

restrições inerentes à atual conjuntura têm limitado algumas das estratégias que tradicionalmente 

privilegiamos na prossecução dos nossos objetivos. Não obstante, tal não tem impedido que se 

procurem alternativas que nos permitam encontrar soluções para continuar a dar resposta às 

necessidades do nosso público-alvo.  

Continuaremos a dar cumprimento às exigências inerentes ao funcionamento de cada resposta social, 

considerando também a relação com os diversos parceiros, a qualidade dos serviços e a 

sustentabilidade da instituição. 

Manteremos, naturalmente, o foco da nossa intervenção nos beneficiários das respostas sociais, mas é 

imperioso não perder de vista a importância que os cuidadores apresentam na prestação de serviços, 

que se pretendem de qualidade. Sentimos que, nestes quase 2 anos, as mudanças laborais impostas 

pela pandemia da Covid19, num esforço de constante adaptação a condições de funcionamento de tal 

ERPI

(68 utentes)

CD

(40 utentes)

SAD

(100 utentes) 

Recursos Humanos

(61 Colaboradores) 

ERPI

(131 utentes)

SAD

(20 utentes) 

Recursos Humanos

(105 Colaboradores) 

Área de Idosos 
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forma atípicas e exigentes, acrescidas de níveis continuados e elevados de stress, apresentam já um 

impacto muito significativo no equilíbrio e bem-estar de todos. Se anteriormente destacámos este 

efeito nos utentes, sentimos agora a necessidade de nos focarmos igualmente nas equipas de trabalho. 

Os riscos psicossociais associados a este contexto laboral são, nestas circunstâncias, elevados e 

“…podem ter um impacto negativo nas áreas afetiva e cognitiva, tendo como consequências episódios 
de ansiedade, depressão, angústia, exaustão, alterações nos processos de tomada de decisão, na 

capacidade de concentração, entre outros.”1 DGS (2021). A avaliação dos riscos psicossociais será uma 

forma inicial de estabelecer uma análise mais precisa e ajustada à atividade profissional que 

desenvolvemos na área de Idosos. A capacitação das equipas de trabalho será, pois, um objetivo 

fundamental a nortear a nossa intervenção durante este ano.  

Neste enquadramento, procuraremos estreitar a ligação com a área de formação; desenvolver junto das 

nossas equipas ações que visem a promoção do bem-estar e promovam estratégias de reflexão conjunta 

e critica sobre o contexto de trabalho, facilitadoras do seu compromisso, motivação e sentimento de 

pertença; 

Dar continuidade ao trabalho que temos vindo a desenvolver junto dos utentes, continua a ser um 

aspeto importantíssimo na nossa intervenção, fomentando ações  que permitam a manutenção das suas 

capacidades psicomotoras. Procurando, assim, intervir, tanto quanto possível, no atenuar e/ou retardar 

as limitações inerentes ao processo de envelhecimento, promovendo o bem-estar biopsicossocial dos 

utentes. O papel da fisioterapia continuará a ter grande importância, quer nas intervenções mais 

dirigidas à reabilitação, quer nos planos de intervenção dirigidos a intervenções com enfoque na 

prevenção e na manutenção das faculdades físicas, tão importantes no conforto, bem-estar e logo, na 

qualidade de vida dos utentes.  

Da mesma forma, para além das questões inerentes à saúde pública, que tanto têm ditado o 

funcionamento das instituições, os aspetos relacionados com a saúde dos residentes das ERPI continua a 

ser uma preocupação e as limitações trazidas pelo contexto pandémico a este nível, nomeadamente no 

acesso aos cuidados de saúde na comunidade, levam à necessidade de especial atenção na tentativa de 

manter a sua continuidade e ou/encaminhamento sempre que necessário. Neste contexto, daremos 

continuidade às intervenções internas dos vários profissionais que também atuam neste setor, desde os 

médicos de clínica geral, psiquiatra, psicólogo e enfermeiros. 

O papel da enfermagem reveste-se de especial importância no quotidiano das ERPI’S, dada a cada vez 

maior fragilidade do estado de saúde dos residentes. O acompanhamento diário dos utentes por parte 

destes profissionais permite detetar precocemente alterações que exigem encaminhamento para outros 

profissionais de saúde, internos ou externos. Da mesma forma, tem especial destaque na continuidade, 

acompanhamento e controle do quadro clínico de cada residente.       

 

 

 

 
1 Direção Geral de Saúde - DGS (2021), Guia Técnico Nº3 -Vigilância da Saúde dos Trabalhadores Expostos a Fatores de Risco 

Psicossocial no Local de Trabalho, edição DGS, Lisboa.  
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ÁREA DE IDOSOS – ERPI, SAD E CENTRO DE DIA 

Finalidade: Promover a qualidade dos serviços prestados e o normal funcionamento das respostas sociais 
                     Fomentar a qualidade de vida e bem-estar dos utentes 

Calendarização Objetivos Designação da atividade Destinatários 
Recursos Instrumentos de 

avaliação 
Recolha de 

dados Humanos Materiais 

Janeiro a 
dezembro 

 
Cumprir com as exigências inerentes ao 
funcionamento das respostas sociais (ERPI, 
SAD e CDIA) 
 
Garantir a qualidade dos serviços 
 
Contribuir para a sustentabilidade da ALPM 
 

Gestão de recursos humanos e equipamentos 
 
Gestão e ocupação de vagas 
 
Cumprimento de normas e orientações legais 
   
Atualização dos procedimentos em 
conformidade com legislação e normas em 
vigor  
 
Elaboração de planos individuais de cuidados   
Comunicação e articulação com os familiares 
(informações sobre o utente e questões 
administrativas, entre outras)   
 

Todas as equipas de 
trabalho STECLA e 
CAI 
Familiares 
Utentes 

Colaboradores das 
respostas sociais de 
idosos e 
administrativos 

Suporte Informático 
Consumíveis  

• Lista de espera e de utentes, 
com registo dos dados de 
atendimentos e diligências 
realizados  

• Fichas de admissão e de 
diagnóstico 

• Telefonemas e email’s 

• Listas entrevistas realizadas 
e formação aos 
colaboradores 

• Atas de reunião 

• Observação direta e registo 
do acompanhamento 

Quantitativos e 
qualitativos 

Integrar e/ou articular as estruturas sociais/ 
projetos concelhios no âmbito da promoção 
dos cuidados para com a pessoa idosa  
 
Manter a relação com os diversos parceiros e 
comunidade em geral   
 
 

 
Participação nas reuniões da comissão social 
inter-freguesias da rede social 
 
Participação nas reuniões do grupo de 
trabalho de Idosos da comissão social inter-
freguesias da rede social 
 
Articulação com as estruturas de apoio à 
população idoso (Hospitais, Centro de Saúde, 
Bombeiros e PSP) 
 

Estruturas da 
comunidade 

Equipa técnica Viaturas  
• Atas de reunião 

• Contactos telefónicos e 
emails 

Quantitativos 

Potenciar a participação e envolvimento dos 
colaboradores na dinâmica da resposta social 
 
Fomentar momentos de reflexão em equipas 
 
Promover a autonomia e responsabilização 
das equipas 
 
Promover a motivação e sentimento de 
pertença dos colaboradores 

Briefings com todas as equipas de ERPI, SAD e 
CDIA 
 
Reuniões periódicas com as equipas técnicas, 
de ERPI, SAD e CDIA  
 
Promoção de dinâmicas nos diversos grupos 
de trabalho 
 
Distribuição de trabalho com funções 
específicas por grupos de trabalho  
 

Todas as equipas de 
trabalho STA TECLA 
e CAI 

Equipa técnica  
Responsáveis de 
Setor 
Setor de saúde  
Setores operativos 

Suporte Informático 
Consumíveis 

• Registo mensal de reuniões e 
briefings realizados 

• Atas de Reunião 

Quantitativos 
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Calendarização Objetivos Designação da atividade Destinatários 
Recursos Instrumentos de 

avaliação 
Recolha de 

dados Humanos Materiais 

Janeiro a 
dezembro 

Fomentar uma comunicação eficiente ao nível 
dos registos, no âmbito da prestação de 
cuidados em ERPI 
 
Promover a qualidade do serviço prestados 
em ERPI, desenvolvendo meios de 
comunicação entre equipas  
 
Estabelecer novos meios de comunicação com 
os familiares dos utentes  

Realização de todos os registos diários em 
plataforma de registo de cuidados – Ankira 
 
Envio mensal de informação sistematizada 
pela plataforma Ankira a todos os 
familiares/pessoas de referência dos utentes 
de ERPI 

Todas as equipas de 
ERPI – CAI 
Familiares/pessoa 
de referência ERPI - 
CAI 

Equipas de ERPI - 
CAI 

Suporte Informático 
Plataforma Ankira 

• Mapa de controlo de 
registos Ankira 

• Registos da comunicação 
eletrónica enviadas aos 
familiares 

• Emails e telefonemas 

Quantitativos e 
qualitativos 

Fomentar a partilha e colaboração entre 
coordenadoras, no que se refere à gestão 
técnica nas áreas de idosos  
 
Desenvolver a comunicação entre 
coordenadores  
 
Desenvolver estratégias e métodos de 
articulação o trabalho  

Reuniões técnicas entre a coordenação dos 
dois equipamentos 

Coordenadoras das 
Áreas de Idosos de 
STA TECLA e CAI 

Coordenadoras das 
Áreas de Idosos de 
STA TECLA e CAI 

Suporte Informático • Registo de reuniões Quantitativos 

Promover uma relação de proximidade entre 
as equipas da resposta social de SAD e CDIA, 
utentes e familiares  
 
Dar feedback aos utentes e familiares sobre a 
prestação de cuidados  
 
Apoiar as condições socioeconómicas que 
permitam preservar as relações intrafamiliares 

Contratualização dos serviços existentes na 
conforme as necessidades específicas e 
individuais 
 
Gestão e monitorização do processo individual 
dos utentes  
 
Elaboração de planos de cuidados em 
concordância com as necessidades e 
expetativas do utente e familiares  
 
Visitas semanais aos utentes do SAD, 
garantindo uma visita trimestral (mínimo) a 
cada utente 
 
Atendimentos a familiares ou a outros 
significativos 
 
Acompanhamentos dos utentes e apoio às 
famílias, nomeadamente no que se refere a 
cuidados diários - AVD´S  e saídas externas 
(consultas, exames e outros)  do utente 

Utentes e famílias 
de SAD (STA TECLA 
e CAI) 
Utentes e famílias 
de CDIA (CAI) 

Coordenadoras de 
Área de Idosos, 
Responsáveis de 
serviço e 
colaboradores  

Viatura 
Suporte  
Informático 

• Registo de visitas 
domiciliárias e de 
atendimentos 

• Registo trimestral de planos 
elaborados e avaliados 

• Registos de atendimentos 

• Emails e telefonemas 

• Observação direta   

• Mapa de serviço externo 
 

Quantitativos e 
qualitativos 
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Calendarização Objetivos Designação da atividade Destinatários 
Recursos Instrumentos de 

avaliação 
Recolha de 

dados Humanos Materiais 

Janeiro a 
dezembro 

Fomentar a prestação de cuidados 
individualizados e personalizados no próprio 
domicílio (utentes de SAD) 
 
Garantir a prestação de cuidados 
humanizados aos utentes no seu domicílio 
 
Contribuir para evitar ou retardar a 
institucionalização 

Elaboração dos planos de cuidados  
 

Visitas semanais aos utentes do SAD, 
garantindo uma visita trimestral (mínimo) a 
cada utente 
 

Criação de tempo para ouvir e conversar com 
os utentes  
 

Auscultação das necessidades do utente, para 
avaliação e adaptação do plano de cuidados  
Satisfação das suas necessidades básicas e/ ou 
atividades da vida diária 
 
Formação aos colaboradores relativamente à 
prestação de cuidados 

Utentes e famílias 
de SAD (STA TECLA 
e CAI) 
 
 
 

Coordenadoras de 
Área de Idosos, 
Responsáveis de 
serviço e 
colaboradores  

Viatura 
Suporte  
Informático 

• Registo de visitas 
domiciliárias e de 
atendimentos 

• Registo trimestral de planos 
elaborados e avaliados 

• Registos de atendimentos 

• Emails e telefonemas 

• Observação direta   

• Mapa de serviço externo 

• Registo de presença e 
avaliação da formação 

Quantitativos e 
qualitativos 

Garantir aos utentes de CDIA o exercício de 
cidadania, autonomia, privacidade, 
participação, individualidade, dignidade e 
igualdade de oportunidades 
 
Promover um clima de segurança afetiva, 
física e psíquica durante a sua permanência na 
resposta social 
 
Desenvolver uma intervenção individualizada 
dos utentes de CDIA e acompanhar as famílias  

Durante a rotina diária, promover o respeito 
mútuo, a partilha de opiniões e o 
desenvolvimento de relações afetivas 
humanas 
 
Preservação dos hábitos de vida, interesses, 
necessidades e expectativas  
 
Elaboração e avaliação do plano de 
intervenção a todos os novos utentes  
Realização de plano atividades semanais, que 
tenha em conta e possibilite oportunidades de 
escolhas e o desenvolvimento individual, de 
acordo com as suas expectativas 
 
Atendimentos a familiares ou a outros 
significativos 
 
Formação aos colaboradores relativamente à 
prestação de cuidados 

Colaboradoras, 
utentes e famílias 
de CDIA no CAI 

Colaboradores da 
resposta social, 
animadora e 
coordenadora de 
idosos 

Viatura 
Suporte Informático 
 

 

• Registo trimestral de planos 
elaborados e avaliados 

• Registos de atendimentos 

• Emails e telefonemas 

• Registo de participação e 
grelha de avaliação das 
atividades 

• Observação direta   

• Registo de presença e 
avaliação da formação 

Quantitativos e 
qualitativos 
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ANIMAÇÃO 

Finalidade: Promover a autonomia e bem-estar dos utentes, através de atividades de animação sociocultural 

Calendarização Objetivos Designação da atividade Destinatários 
Recursos Instrumentos de 

avaliação 
Recolha de 

dados Humanos Materiais 

Janeiro a 
dezembro 

Promover hábitos de vida saudável e bem-
estar 
 
Fomentar a prática de atividade física 
 
Estimular a coordenação e atividade motora 
 
Impulsionar o convívio entre os utentes 

 
Desenvolvimento de atividades de animação 
física e motora: 
 

• Movimento ao ar livre 

• Aulas de movimento no ginásio  

• Ginástica 

• Baile 

• Gincana 
 

Utentes 
(CAI e Santa Tecla) 

Animadores 
Fisioterapeuta 

Mesas, Cadeiras 
Equipamento de 
som 
Bolas, balões, varas 
de movimentação, 
alteres, 
minibicicletas, jogos 
de estimulação 
físico motor 

• Registo de participantes 

• Portefólio/captação 
fotográfica. 

Quantitativos e 
qualitativos 

Estimular as funções mentais 
 
Prevenir a desorientação temporal e espacial 
 
Manter as capacidades sensórias- preceptivas 
e funções psicomotoras 
 
Promover momentos que possibilitem a 
partilha/troca de experiências e interesses, 
assim como relembrar hábitos e costumes 
 
Compreender, aceitar e contornar as suas 
limitações e as dos outros 

Desenvolvimento de atividades cognitivas: 
 

• Grupos de Estimulação  

• Horticultura 

• Informática 

• Jogos de estimulação 

• Leitura 

• Reuniões de utentes 

• Culinária e confeção de compotas 

Utentes 
(CAI e Santa Tecla) 

Animadores 
Psicóloga 
Responsáveis de 
sector 

Jogos, material para 
estimulação, 
utensílios para 
culinária e 
ingredientes, 
tablets, revistas, 
jornais, utensílios 
para horticultura, 
computador, 
projetor e tela. 

• Registo de participantes 

• Portefólio/captação 
fotográfica. 

• Registo das sessões dos 
programas de estimulação 

Quantitativos e 
qualitativos 

Estimular a criatividade e a faceta artística  
Desenvolver a motricidade fina e a 
coordenação 
 
Proporcionar a expressão de emoções e o 
bem-estar 
 
Promover momentos de partilha/troca de 
experiências e interesses 

 
Desenvolvimento de atividades de 
comunicação e expressão artística e criativa:  
 

• Trabalhos manuais 

• Expressão plástica 

• Cerâmica 

• Lavoures 

• Baile 

• Expressão musical 

• Teatro 

• Grupo coral 

• Contadores de histórias 
 

Utentes 
(CAI e Santa Tecla) 

Animadores 

Consumíveis, 
computador, 
projetor e tela. 
Roupas e adereços, 
instrumentos 
musicais. 

• Registo de participantes 

• Portefólio/captação 
fotográfica. 

Quantitativos e 
qualitativos 
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Calendarização Objetivos Designação da atividade Destinatários 
Recursos Instrumentos de 

avaliação 
Recolha de 

dados Humanos Materiais 

Janeiro a 
dezembro 

Desenvolver o self estimulando o 
autoconhecimento  
 

Permitir a livre expressão das convicções 
culturais e religiosas 
 

Proporcionar momentos de oração e devoção 
 

Promover a comunicação e interação social 
 

Fomentar a manifestação de emoções 

Desenvolvimento de atividades de Animação 
associada ao desenvolvimento pessoal e 
social: 

• Visionamento ou participação na 
eucaristia e terço 

• Reiki 

• Aniversários 

• Acompanhamento a funerais 

• Meditação/relaxamento 

• Passeio a Fátima 

• Reuniões de utentes 

Utentes 
(CAI e Santa Tecla) 

Animadores 
Psicóloga 

Computador, 
projetor e tela 
Colchões 
Bolas 
Música e colunas 
Carrinha 

• Registo de participantes 

• Portefólio/captação 
fotográfica. 

Quantitativos e 
qualitativos 

Fomentar o convívio e promover o 
relacionamento intergeracional 

 

Promover o bem-estar físico e psicológico 
 

Abrir a Instituição à comunidade 
 

Mitigar o isolamento 

Desenvolvimento de atividades de Animação 
comunitária:  
 

• Atividades com idosos das instituições da 
Rede Social e da ALPM 

• Atividades intergeracionais com crianças 

e jovens da ALPM e da comunidade 

Utentes 
(CAI e Santa Tecla) 
Utentes de outras 

valências da ALPM, 
Idosos e crianças de 
outras IPSS e da 

Rede Social  

Animadores 

Psicóloga 
 

Carrinha 
Computador, 
projetor e tela 

Material para 
trabalhos manuais, 
reciclados, canetas, 

lápis, tesouras, 

Quantitativos 

Promover o bem-estar físico e psicológico 

 
Reforçar a identidade cultural 
 

Fomentar a comunicação e interação 
 
Dar continuidade a usos e costumes 

socioculturais 
 

Desenvolvimento de atividades de Animação 
/Lúdicas  

• Passeios 
• Praia 
• Cinema e teatro 

• Biblioteca 
• Jogos 

Comemoração de dias festivos e temáticos:  

• Carnaval 
• São martinho 
• Halloween 

• Festa Santos Populares, 
• Natal e dia dos reis  
• Páscoa 

• Dia dos Namorados Valentim 
• Dia da Mulher 
• Dias do pai e mãe 

• Dia dos Avós e dos idosos 
• Dia da alimentação; 
• Dia dos museus e da poesia 

Utentes 
(CAI e Santa Tecla) 

Animadores 
Psicóloga 

Computador, 

projetor e tela, 
Carrinha 
Material para 

trabalhos manuais, 
reciclados, canetas, 
lápis, tesouras 

Jogos e jogos     
tradicionais 

Quantitativos 

Promover a interação com a família e amigos 
 

Minimizar a distância utente/família 

 

Estimular a interação social e a comunicação. 

Videochamadas 
 

Telefonemas 

Utentes 
(CAI e Santa Tecla) 

Animadores 
Psicóloga 

Tablets 
Telefone 

• Registos de videochamadas 
• Registo de telefonemas 

Quantitativos 
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ENFERMAGEM 

Finalidade: Promover os cuidados de saúde geral e bem-estar  
                     Potenciar a qualidade na prestação de serviços de enfermagem 
Calendarizaçã

o 
Objetivos Designação da atividade Destinatários 

Recursos Instrumentos de 
avaliação 

Recolha de 
dados Humanos Materiais 

Janeiro a 
dezembro 

Integrar o utente assegurando o cumprimento 
do processo de acolhimento inicial 

Conhecimento da história clínica do utente 
 

Avaliação inicial do utente pela equipa clínica  
 
Mapeamento dos principais antecedentes 
clínicos   
 

Elaboração do plano de cuidados clínicos 

Utentes de ERPI 
Médio e equipa 
clínica de 
enfermagem 

Materiais clínicos e 
medicamentosos  
Recursos 
administrativos  

• Ficha de avaliação inicial 

• Observação física e 
psicossocial do utente 

• Observação direta  

• Processo individual do 
utente (clínico) 

• Ficha de acolhimento de 
enfermagem  

Quantitativos e 
qualitativos 

Prestar cuidados de saúde gerais, melhorando 
a qualidade de vida dos utentes 
 
Prevenir o desenvolvimento/agravamento da 
doença e de úlceras de pressão 
 
Estabelecer uma relação terapêutica com o 
utente 
 
Articular a intervenção com outros técnicos de 
saúde 
 
Assegurar cuidados de saúde internos e 
externos dos utentes em ERPI 
 
Promover hábitos e estilos de vida saudáveis 

Acompanhamento personalizado do 
utente e esclarecimento de dúvidas 
 

Atualização e acompanhamento do plano 
individual de cuidados clínicos dos utentes 
 

Avaliação de sinais vitais 
 

Avaliação clínica: agendar consultas, análises e 
meios complementares de diagnóstico clínico 
(MCDC) de acordo com as necessidades de 
cada utente 
 
Acompanhamento dos utentes em consultas 
internas e tratamentos de especialidade 
 
Reencaminhamento dos utentes em consultas 
externas (especialidades, exames e outros) 
 
Execução de procedimentos técnicos de 
enfermagem (ex.: tratamento a feridas) 
Informação clínica continua às diferentes 
equipas e familiares 
 
Vigilância do estado geral do utente e da 
integridade cutânea do utente 
 
Formação interna dos colaboradores 
relativamente à prestação de 
cuidados/prevenção, nomeadamente ao nível 
dos sinais vitais (tensão arterial, temperatura, 
frequência cardíaca, saturação, respiração, 
dor e glicémia), hábitos de higiene, hábitos 
alimentares 

Utentes e equipas 
de ERPI e familiares 

 

Materiais clínicos e 
medicamentosos  
Recursos 
administrativos  
Viaturas 

 

• Observação física do utente 

• Observação direta e registos 
das observações ao utente 

• Processo individual do 
utente (clínico) 

• Registo das avaliações de 
sinais vitais 

• Registos das consultas 
internas e mapeamento das 
externas  

• Registo diverso na 
plataforma Ankira 

• Mapa de serviço externo 

• Registo de presença e 
aquisição de conhecimento 
na formação 

Quantitativos e 
qualitativos 
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Calendarização Objetivos Designação da atividade Destinatários 
Recursos Instrumentos de 

avaliação 
Recolha de 

dados Humanos Materiais 

Janeiro a 
dezembro 

 
Evitar erros na preparação e durante a 
assistência medicamentosa 
 
Garantir uma correta administração da 
medicação e cumprimento da prescrição 
médica 

Monitorização dos prazos de validade de 
material e medicação 
 
Vigilância do estado de conservação e 
funcionamento de todo o material e 
medicação 
 
Observação/monitorização o estado dos 
produtos, prazos de validade e da 
quantidade/stock  
 
Preparação e verificação da terapêutica por 
utente 
 
Acompanhamento e formação das equipas ao 
nível da administração terapêutica  
 
Solicitação aos familiares da terapêutica em 
falta 

Utentes e equipas 
de ERPI e familiares 

Médio e equipa 
clínica de 
enfermagem 

Materiais clínicos e 
medicamentosos  
Recursos 
administrativos  

 
 

• Processo individual do 
utente (clínico) 

• Registo diverso na 
plataforma Ankira (de 
administração) 

• Registos de pedidos e 
entrega de medicamentos  

• Emails e telefonemas 

• Registo de presença e 
aquisição de conhecimento 
na formação 

Quantitativos e 
qualitativos 

 

FISIOTERAPIA 

Finalidade: Promover os cuidados de saúde geral e bem-estar  
                     Potenciar a qualidade na prestação da fisioterapia 

Calendarização Objetivos Designação da atividade Destinatários 
Recursos Instrumentos de 

avaliação 
Recolha de 

dados Humanos Materiais 

Janeiro a 
dezembro 

Prevenir quedas dos utentes  
 
Sinalizar os utentes com maior risco de queda 
 
Supervisionar os períodos de deambulação em 
utentes em que exista risco de queda 
 

Avaliação periódica de risco de queda dos 
utentes 
 
Mapeamento e comunicação entre equipas, 
sobre os utentes em risco 
 
Aplicação de medidas de prevenção de 
quedas, eliminando barreiras arquitetónicas e 
dando formação especifica às equipas 
 
Seleção e adequação de ajudas técnicas 
(auxiliares de marcha, cadeiras de 
rodas/posicionamento e/ faixas de contenção 
e outros) 
 
Informação e formação aos familiares sobre o 
perigo de queda e alterações ao nível da 
marcha do utente) 

Utentes e equipas 
de ERPI e familiares 

Equipa  de 
fisioterapia 

Materiais e 
maquinas de 
fisioterapia 
Ajudas técnicas  
Recursos 
administrativos 

• Registo da avaliação 
periódica  

• Registo diverso na 
plataforma Ankira  

• Escalas de avaliação de risco 
de queda 

• Observação direta  

• Emails e telefonemas 

• Registo de presença e 
aquisição de conhecimento 
na formação 

Quantitativos e 
qualitativos 
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Calendarização Objetivos Designação da atividade Destinatários 
Recursos Instrumentos de 

avaliação 
Recolha de 

dados Humanos Materiais 

Janeiro a 
dezembro 

Prevenção de úlceras de pressão  
 
Garantir levante diário, sempre que o estado 
clínico o permita 
 

Elaboração e supervisão do plano de 
posicionamento individualizado por utente, de 
acordo comas suas necessidades 
 
Formação às equipas sobre técnicas de 
posicionamento  
 
Avaliação periódica do estado dos utentes e 
identificação dos utentes em maior risco 
Adequação de equipamentos em função do 
risco/ existência de úlcera (colchões e 
almofadas) 
 
Tratamentos ao nível de massagens de 
estimulação da circulação  
 
Informação e formação aos familiares sobre o 
perigo de queda e alterações ao nível da 
marcha do utente) 

Utentes e equipas 
de ERPI e familiares 

Equipa de 
fisioterapia 

Materiais e 
máquinas de 
fisioterapia 
Ajudas técnicas 
Recursos 
administrativos 

• Registo da avaliação 
periódica  

• Registo diverso na 
plataforma Ankira  

• Escalas de avaliação de risco 
de úlcera  

• Observação direta  

• Emails e telefonemas 

• Registo de presença e 
aquisição de conhecimento 
na formação  

Quantitativos e 
qualitativos 
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RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO - RSI  

SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL INTEGRADO – SAASI  

A área Sociocomunitária é composta, desde 2006, por dois serviços de apoio à comunidade, no âmbito 

de dois protocolos estabelecidos com o Instituo da Segurança Social. No âmbito do RSI – Rendimento 

Social de Inserção, é feito o acompanhamento a famílias (150 agregados) com a prestação deferida. No 

âmbito do protocolo de Ação Social, é feito o acompanhamento de indivíduos/famílias moradores na 

freguesia de Loures no âmbito do SAASI – Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social Integrado. 

Os objetivos gerais e desafios desta área passam por: 

• Fomentar e incentivar a inclusão dos utentes no mercado de trabalho levando-os à sua 

autonomização; 

• Explorar, fomentar e desenvolver as capacidades intrínsecas de cada indivíduo/família numa 

perspetiva de pro-atividade no processo de mudança;  

• Contribuir e incentivar a redução da dependência dos indivíduos/famílias destes 

serviços/medida. 

O RSI é uma medida estatal, que consiste na atribuição de um valor mensal, em dinheiro, atribuída a 

indivíduos/famílias e visa a proteção social das pessoas em situação de grave carência económica e/ou 

social. Esta medida implica a assinatura de um contrato de inserção, com a definição de ações 

específicas para a melhoria da situação da(s) pessoa(s) e a sua autonomização relativamente à 

prestação.   

O SAASI é um serviço de primeira linha, onde se estabelecem os primeiros contactos, atendimentos e 

onde se define o diagnóstico da situação. É através deste primeiro contacto que se consegue esclarecer, 

encaminhar, orientar e informar as pessoas e/ou famílias sobre direitos, bens e serviços adequados à 

resolução das situações-problema. Passada esta fase, existem condições para prosseguir com um 

acompanhamento sistemático e contínuo, onde se elabora o acordo de intervenção social com ações 

definidas a médio e longo prazo, para melhorar a situação socioeconómica dos indivíduos/famílias.  

O trabalho destas equipas pretende-se ajudar as pessoas que se encontram numa situação de 

vulnerabilidade social e/ou económica a resolver, minorar ou prevenir situações de pobreza e/ou 

exclusão social.   

Para a concretização destes objetivos e para operacionalizar todo o trabalho, a realização de 

atendimentos, visitas domiciliárias, reuniões, entre outros são essenciais e são complementadas com: 

encaminhamentos, elaboração e avaliação de contratos de inserção, articulação com entidades 

parceiras, reuniões, definição e avaliação de acordos de intervenção, atribuição de prestações 

pecuniárias e criação de novas parcerias, entre outros. 

SAAS

(200 
agregados)

POAPMC

(400 utentes) 

Banco 
Alimenttar

(168 utentes) 

RSI

(150 
agregados)

Recursos Humanos

(8 Colaboradores)

(50  Voluntários) 

Área Sociocomunitária 



 Associação Luiz Pereira Motta 

Plano de Atividades e Orçamento 2022 
______________________________________________________________________________ 

36 

No sentido de perspetivar o PAA para o próximo ano, serão enumerados de seguida alguns aspetos 

referentes ao PAA de 2020 e respetiva avaliação. O ano transato, foi a continuação de um ano difícil, 

onde a situação pandémica mundial se instalou, facto que se refletiu em todas as esferas e áreas. Na 

área Sociocomunitária, tendo em conta esta nova realidade específica e o trabalho desenvolvido pelas 

equipas em 2021, houve a preocupação da instituição em manter a intervenção e acompanhamento das 

situações, mesmo que de forma reajustada perante a situação pandémica. 

A ALPM conseguiu responder de forma positiva a todas as situações e sinalizações urgentes que 
surgiram ao longo desse ano e, sendo esta uma área onde a intervenção é de 1ª linha, os profissionais 
estiveram sempre operacionais e no ativo.  
 
Tendo em conta a evolução positiva da pandemia, pressupõem-se, à partida que, o maior desafio da 
ALPM e mais especificamente da área Sociocomunitária será retomar todo o trabalho em pleno e sem 
restrições. Possivelmente, no primeiro semestre ainda com alguma cautela, cumprindo sempre as 
normas da DGS e ISS, mas no segundo semestre, já com maior probabilidade de regresso à normalidade.  
 
Os desafios dos profissionais desta área, para 2022, prendem-se com as seguintes problemáticas: 

•  As questões do desemprego de longa duração, dado o seu aumento pós pandemia, a falta de 

iniciativa dos utentes na procura ativa de emprego e inserção no mercado de trabalho;  

• A desvalorização do percurso escolar e formativo em geral, que já existia, mas que, com a 

pandemia aumentou, precisamente com a desculpa do flagelo;  

• A saúde em geral e em específico a saúde mental dos utentes, abalada com os períodos de 

confinamento;  

• A área da habitação, com as questões de dívidas de renda e/ou a dificuldades sentidas pelos 

utentes em adquirir uma habitação no mercado de arrendamento privado. 
 

VOLUNTARIADO 

O Voluntariado é uma resposta muito estimada pela ALPM e há alguns anos que esta vertente tem sido 

uma aposta, sendo os contributos dessa prática uma mais-valia para todas as respostas sociais.  

O voluntariado assume uma dupla vertente, quer para o voluntário, quer para a ALPM. Por um lado, o 

voluntário vê o seu trabalho e empenho valorizado em termos pessoais, por outro lado, para a ALPM, o 

apoio prestado pelos voluntários tem sido essencial para dar suporte à prática diária do trabalho e 

algumas atividades especificas. 

Durante a pandemia, tal como noutras áreas da ALPM a área sociocomunitária, nunca deixou de 

assegurar os apoios alimentares e manteve sempre ativo o seu voluntariado. Contudo algumas áreas, 

como por exemplo a área dos Idosos deixaram por completo de receber os voluntários e pessoas 

externas ao serviço.   

Em 2022 a ALPM pretende manter uma política de aceitação e proatividade na receção dos seus 

voluntários. Especificamente na área Sociocomunitária, a importância do voluntariado é fulcral, tendo 

em conta que parte do trabalho desenvolvido no Banco Alimentar e Programa Operacional de Apoio às 

Pessoas Mais Carenciadas (POAPMC) é operacionalizado por voluntários.    

Relativamente ao voluntariado de proximidade – projeto (Entre)Laços, como este visa combater e 

diminuir o impacto da solidão e do envelhecimento em  casa dos idosos, em 2022 ainda existem dúvidas 

quanto à retoma as ações de voluntariado. 
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TRABALHO COMUNITÁRIO 

A ALPM colabora há alguns anos com a Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais na integração 

de indivíduos da comunidade para o cumprimento de horas de trabalho comunitário. Em 2022 

contamos continuar a aceitar estes pedidos, limitando, contudo, a integração dos mesmos em certas 

respostas sociais devido ao Covid 19. 

PARCERIAS FORMAIS E INFORMAIS 

Os processos acompanhados pela ALPM no âmbito dos protocolos com o ISS ganham muito pelo facto 

de estarem inseridos numa instituição com recursos específicos que permitem colmatar necessidades 

dos públicos-alvo. Destacam-se os apoios alimentares e apoios do banco de bens doados, que 

possibilitam, quase que no imediato colmatar algumas das necessidades básicas. Para a existência 

destes recursos são de extrema importância as parcerias e apoios rececionados do Banco Alimentar 

Contra a Fome e Banco de Bens Doados, donativos de particulares, hipermercados e outras 

entidades/instituições. 

Parte do trabalho da área sociocomunitária reflete-se nos encaminhamentos concretizados através das 

relações de parceria com diversos parceiros com os quais existem acordos formais como:  Centro de 

Emprego, ARS – Saúde, Hospitais, Centro de Atendimento a Toxicodependentes, Câmara Municipal de 

Loures, Educação – escolas, Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, Ministério Publico, Junta de 

Freguesia de Loures, Polícia de Segurança Publica e outros.  Contudo, é através da relação informal 

entre parceiros e entidades que se resolvem de forma mais célere as situações, constituindo esta 

relação um aspeto fulcral na intervenção, sendo nossa intenção mantê-la e intensificá-la em 2022. 

Para a operacionalização do PAA, para além da participação e empenho dos colaboradores internos da 

área é necessário recorrer a parcerias e criar dinâmicas que permitam o alcance dos objetivos a que a 

área se propõe. Assim, em 2022 serão utilizadas as seguintes estratégias: 

• Para a operacionalização mensal da entrega de bens alimentares do POAPMC será estabelecida 

parceria com voluntários e colaboradores de outras áreas; 

• Para a operacionalização da entrega quinzenal de bens alimentares do Banco Alimentar será 

solicitada a colaboração de voluntários internos externos; 

•  Para evitar a duplicação de apoios alimentares com outras instituições ao nível da freguesia de 

Loures, será facultada mensalmente, à Comissão Social Inter-freguesias de Loures, Lousa, 

Fanhões e Bucelas a listagem de apoios atribuídos; 

•  A fim de reforçar o stock de produtos de primeira necessidade para distribuição pelos utentes, 

será estabelecida parceria com a área da infância para angariação de bens; 

• Para permitir aos utentes desta área a aquisição de informações serão dinamizadas sessões de 

esclarecimento com o apoio de parceiros de áreas específicas (saúde, emprego, educação e 

outros). 

Antes da pandemia os Médicos do Mundo com quem temos parceria vinham mensalmente à instituição 

entregar os medicamentos disponíveis para os utentes, contudo atualmente esse procedimento deixou 

de existir. A estratégia utilizada para o ano, para colmatar este constrangimento será a ALPM deslocar-

se às instalações para proceder ao levantamento dos fármacos. 
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RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO - RSI  
SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL INTEGRADO – SAASI 
Finalidade: Fomentar a qualidade de vida dos utentes e famílias e consequentemente contribuir para o bem-estar da comunidade 

Calendarização Objetivos Designação da atividade Destinatários 
Recursos Instrumentos de 

avaliação 
Recolha de 

dados Humanos Materiais 

Janeiro a 
dezembro 

Assegurar a prestação de um serviço de 
atendimento e acompanhamento social 
integrado com o intuito de apoiar indivíduos e 
famílias em situação de vulnerabilidade social 

Atendimentos, contactos telefónicos, 
encaminhamentos, sinalizações e visitas 
domiciliárias 
 
Articulação e reuniões com parceiros 
Elaboração de relatórios 
 
Elaboração/avaliação dos acordos/contratos 
de inserção 
 
Elaboração de proposta de apoio económico 

Beneficiários de RSI 
Utentes de SAASI 

Colaboradores 
Parceiros 

Consumíveis 
Computador 
Viatura 

• Grelas de estatística mensal 

• Contratos/acordos de 
inserção 

• Registos de atendimentos, 
VD´s e diligências Quantitativos e 

qualitativos 
Apoiar as pessoas e/ou famílias que se 
encontram numa situação de grave carência 
económica e/ou em risco de exclusão social 
com a atribuição de uma prestação pecuniária  

Promover e organizar ações de 
formação/sensibilização nas mais diversas 
áreas e temas de acordo com as 
problemáticas identificadas e com as parcerias 
estabelecidas 

Desenvolvimento das seguintes ações no 
Projeto Conhecer para Agir 

• Organizar as sessões 

• Convocar os utentes, lista de presenças 

• Contactar parceiros 

Colaboradores 
Formadores 
Parceiros 

Consumíveis  
Espaço Físico 
Computador 
Data show 

• Grelhas de registo de 
presenças 

• Slides/apresentações 

Contribuir para a satisfação das necessidades 
básicas e melhoria da qualidade de vida dos 
utentes 

Desenvolvimento de ações: 

• Banco de Bens Doados 

• Banco Alimentar - ALPM 

• POAPMC 

• Hilsong Portugal 

• Tasquinhas do Cabo 

• Banco Alimentar – Paróquia de Loures 

Beneficiários de RSI 
Utentes de SAASI 
Utentes externos  

Colaboradores 
Voluntários 
Parceiros 
Comunidade em 
geral 

Viatura 
Armazém 
Arca 
frigorífica/frigorífico 
Computador 

• Estatística mensal  

• Grelhas de registo de faltas 

• Lista de Espera  

• Estatística mensal 

Quantitativos 

Contribuir para a melhoria do estado de saúde 
dos utentes, permitindo o acesso a melhores 
condições de saúde e à aquisição de 
medicamentos  

Encaminhamentos: 

• Médicos do Mundo - 

• Cartão ABEM (CMloures e/ou SCMloures)  

• Otika  
Apoios económicos 
 
Criação da base de dados com a situação de 
saúde dos beneficiários  
 
Articulação com as entidades locais de saúde 
 
Reuniões com parceiros no âmbito da saúde 
 
Atendimentos/visitas domiciliárias/contactos 
telefónicos regulares com os utentes 
 

Beneficiários de RSI 
Utentes de SAASI 

Colaboradores 
Computador 
Telefone 
Viatura 

• Estatística mensal 

• Grelhas de registos de 
observação 

Quantitativos e 
qualitativos 
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Calendarização Objetivos Designação da atividade Destinatários 
Recursos Instrumentos de 

avaliação 
Recolha de 

dados Humanos Materiais 

Janeiro a 
dezembro 

Promover, potenciar e motivar para uma 
integração social e profissional, 
consciencializando para a importância da 
atividade profissional na autonomia dos 
indivíduos/famílias 

 
Desenvolvimento das seguintes ações no 
projeto Emprega-te: 
 

• Realização de ações de sensibilização / 
workshops 

• Pesquisa e encaminhamento para ofertas 
de emprego 

• Apoio na elaboração de CV, cartas de 
apresentação Criação e manutenção da 
base de dados 

• Sessões individualizadas de 
acompanhamento e de encaminhamento 
para ofertas de emprego 

• Atendimentos/visitas 
domiciliárias/contactos telefónicos  
 

Beneficiários de RSI 
Utentes de SAASI 

Colaboradores 
Voluntários 
Formadores 
Parceiros 
Empresas 

Consumíveis  
Espaço Físico 
Telefone 
Computador 
Data show 
Viatura 

• Listas e registo de presenças 

• Grelhas de registos de 
observação 

• Estatística mensal 

Quantitativos 

Auxiliar os indivíduos (s)/família(s) a 
monitorizar as suas despesas com a habitação, 
facilitando o acesso ao pagamento faseado 
das dívidas 
 
Contribuir para a melhoria das condições 
habitacionais dos beneficiários 

 
Desenvolvimento das seguintes ações no 
projeto Habit(ação): 
 

• Encaminhamentos para a habitação 
social, via Câmara Municipal de Loures 
e/ou Instituto da Habitação e da 
Reabilitação Urbana, auxiliando os 
beneficiários a efetuar o requerimento 
juntos das entidades competentes; 

• Criação de base de dados de pagamento 
das despesas e das dívidas de habitação e 
manutenção dessa base de dados; 

• Encaminhamento e auxílio nos pedidos 
de requerimento de pagamento faseado 
de dívidas de habitação; 

• Auxiliar na marcação dos atendimentos 
nos diversos serviços (habitação social da 
CMLoures, SIMAR, EDP, operadoras de 
telecomunicação, entre outros) 

• Atendimentos/visitas 
domiciliárias/contactos telefónicos 
regulares com os utentes 
 

Colaboradores 
Parceiros 

Consumíveis  
Espaço Físico 
Computador 
Telefone 
Viatura 

• Estatística mensal 

• Grelhas e registos vários 
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Calendarização Objetivos Designação da atividade Destinatários 
Recursos Instrumentos de 

avaliação 
Recolha de 

dados Humanos Materiais 

Janeiro a 
dezembro 

Prevenir o absentismo e abandono escolar dos 
menores, promovendo nos pais/encarregados 
de educação um interesse efetivo sobre as 
questões relacionadas com o percurso escolar 
dos seus educandos 

Desenvolvimento das seguintes ações no 
projeto Absentismo não! Educação sim!: 

• Criação da base de dados com o percurso 
escolar dos menores e manutenção da 
mesma (ano escolar, escola de 
frequência, diretor de turma, entrega de 
avaliações escolares, entre outros dados 
revelantes 

• Pedido de avaliações escolares 

• Contactos telefónicos com encarregados 
de educação, equipamentos escolares, 
entidades de promoção e proteção 

• Reuniões com parceiros da educação 

• Avaliação do projeto 
Atendimentos/visitas domiciliárias/contactos 
telefónicos regulares com os utentes 

Beneficiários de RSI 
Utentes de SAASI 

Colaboradores 
Parceiros no âmbito 
da educação 

Consumíveis  
Espaço Físico 
Computador 
Telefone 
Viatura 

• Estatística mensal 

• Grelhas e registos vários 
Quantitativos 

Novembro 
Angariar bens de primeira necessidade para 
doação às famílias acompanhadas pela área 
Sociocomunitária 

Realização da atividade em articulação com a 
área da Infancia - Dia do Pijama solidário 

Pais e EE da Infância 
Indivíduos/famílias 
carenciadas 

Colaboradores Espaço Físico 
• Registos de 

adesão/participação 

        

Finalidade: Manter, conceber e implementar um sistema interno de valorização dos colaboradores 

Calendarização Objetivos Designação da atividade Destinatários 
Recursos Instrumentos de 

avaliação 
Recolha de 

dados Humanos Materiais 

Janeiro a 
dezembro 

Permitir aos colaboradores a aquisição e/ou 
reforço de novas aprendizagens e 
conhecimentos 
 
Cumprir com 40 horas de formação anual 
 
Partilhar interna/externamente os 
conhecimentos dos colaboradores junto de 
outros profissionais 

Frequência em ações de formação, 
workshop´s, seminários 

Colaboradores da 
ALPM 
Colaboradores de 
outras instituições 

--------- Viatura • Listas de inscrições Quantitativos 

Organizar, planificar e formar outros 
profissionais 

Colaborador 
Participantes 

Consumíveis  
Espaço Físico 
Computador 
Data show 
Fotocopiadora 

• Grelhas de presença 
Quantitativos e 

qualitativos 

Abril e 
novembro 

Permitir aos colaboradores a aquisição de 
bens como vestuário, calçados e outros 

Bazar Solidário 
 
Organização do armazém 
 
Dinamização do bazar 

Colaboradores de 
todas as respostas 
sociais 

Colaboradores 

Espaço físico 
Bens: roupas, 
calçado, 
puericultura, malas, 
cintos… 

• Observação direta  

• Grelhas de registos 
 

Quantitativos e 
qualitativos 
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VOLUNTARIADO 
Finalidade: Fomentar a qualidade de vida dos utentes e famílias e consequentemente contribuir para o bem-estar da comunidade 

Calendarização Objetivos Designação da atividade Destinatários 
Recursos Instrumentos de 

avaliação 
Recolha de 

dados Humanos Materiais 

Janeiro a 
dezembro 

Promover ações cívicas e de cidadania 
Incentivar a prática do voluntariado 
institucional 
 
Rececionar, acolher e integrar os voluntários 
nas várias respostas sociais 
 
Fomentar a espírito de pertença e criar laços 
com a instituição, utentes e colaboradores 

Divulgar a prática do voluntariado institucional 
pela comunidade em geral 
 
Receber, entrevista e dar a conhecer a ALPM e 
respostas sociais 
 
Integrar o voluntário 
 
Avaliação do seu desempenho  

Respostas sociais: 
BA, POAPMC, 
Infância, ATL, 
Idosos, Casa da 
Palmeira 
Utentes da ALPM  

Colaboradores 
Voluntários 
Parceiros 
Comunidade em 
geral 

Viatura ligeira e 
autocarro 
Espaço físico – 
armazém 
Espaço Físico 
Computador 

• Ficha de inscrição 

• Grelhas e registos de 
diligências realizadas  

• Entrevista 

• Observação direta 

Quantitativos e 

qualitativos 

 Participação no jantar de Natal (dezembro) 
Comemoração do dia do voluntariado 
(dezembro) 

Voluntários 

Angariação de verbas para realização da 
atividade anual para comemoração do Dia do 
Voluntariado 
 
Bazar Solidário (Abril e Novembro) 
 
Organização do armazém 
 
Dinamização do bazar 

Colaboradores da 
ALPM 

 

TRABALHO COMUNITÁRIO 
Finalidade: Fomentar a qualidade de vida dos utentes e famílias e consequentemente contribuir para o bem-estar da comunidade 

Calendarização Objetivos Designação da atividade Destinatários 
Recursos Instrumentos de 

avaliação 
Recolha de 

dados Humanos Materiais 

Janeiro a 
dezembro 

Apoiar os indivíduos no cumprimento das 
medidas impostas pelo tribunal 
 
Colaborar com DGRSP na integração de 
trabalhadores comunitários  

Conhecer, integrar e acompanhar o TC 
Articular com o(s) técnico(s) da DGRSP 

Trabalhadores 
comunitários  

Colaboradores 
Espaço Físico 
Consumíveis  
Viatura 

• Ficha de registo de horas 

• Ficha informativa 

• Emails e Contactos 
telefónicos 

• Entrevista 

Quantitativos e 
qualitativos 
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ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E JOVENS EM PERIGO  

 

A Casa da Palmeira é uma das diversas respostas sociais da ALPM e encontra-se integrada na área 

Sociocomunitária. Tem como objetivo 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), procurando garantir 

os seus direitos e os cuidados adequados às suas reais necessidades, nomeadamente o direito à 

educação, bem-estar físico, psicológico e desenvolvimento integral.  

A Casa da Palmeira, com capacidade para crianças/jovens em situação de risco, mantém o acolhimento 

de todas as faixas etárias, desde recém-nascidos a adolescentes. Com recurso às várias respostas socias 

da ALPM, é possível assegurar a integração em equipamentos educativos desde o berçário até ao CATL. 

O banco de voluntários da ALPM tem constituído um suporte importante a integração dos jovens mais 

velhos, promovendo não só o sentido de responsabilidade social como também a aquisição de 

competências em diversas áreas laborais. 

A atualização da Lei de Promoção e Proteção de Crianças e Jovens em Perigo (em setembro de 2015) 

pressupõe que o acolhimento institucional de crianças passe a ocorrer a partir dos 6 anos de idade até à 

idade adulta (num limite máximo de 25 anos). Assim, a Casa da Palmeira tem vindo a vivenciar uma 

mudança gradual no funcionamento, procurando adaptar-se a este novo paradigma, visto que a faixa 

etária a que o equipamento procurava dar resposta, passou a ser mais alargada e a incluir um maior 

número de jovens, com idades superiores à inicialmente estipulada no projeto (12 anos de idade).  

Com estas mudanças, torna-se prioritário o reajuste de procedimentos e de competências de 

intervenção, de forma a dar uma resposta eficaz às novas necessidades de cada faixa etária, garantindo 

sempre o respeito pela dignidade e individualidade. A adaptação das equipas (equipa educativa e equipa 

técnica) a esta nova realidade mantem-se como um desafio. Como foco da intervenção destacamos para 

2022, o compromisso em garantir que todas as crianças e jovens que residem na Casa da Palmeira, 

estejam envolvidos num ambiente estabilizador, contentor e reparador.  

Desta forma, a equipa continuará a adaptar-se face às novas necessidades dos jovens e, paralelamente 

estabilizar as relações e dinâmicas que acontecem na casa, tendo em conta a articulação com/entre o 

grupo de utentes com faixas etárias e problemáticas completamente díspares (psicopatológicas, de 

saúde e de desenvolvimento, fugas, consumo de substâncias, entre outras). 

De forma a garantir as atividades do PAA, iremos promover:  

• Reuniões regulares com a equipa e formação na área do acolhimento para garantir o trabalho 

de qualidade; 

• Atividades relacionadas com a comemoração de datas festivas, para desenvolver competências 

sociais e pessoais nas crianças e jovens; 

• Numa perspetiva mais individual e dirigida, envolver as crianças e jovens no seu projeto de vida 

e dar resposta à sua individualidade; 

 

Crianças e Jovens

(16 utentes)

Recursos Humanos

(14 Colaboradores) 
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• A participação das crianças/jovens em atividades extracurriculares de acordo com as suas 

preferências e/ou necessidades, como por exemplo, futebol, artes circenses e outra. Estas 

atividades decorrem através de protocolos de parceria, de frequência gratuita. 

• Reflexão sobre as atividades a desenvolver para a adquisição de competências socias, culturais 

e pessoais das crianças/jovens para que se sintam envolvidos na comunidade e sociedade.  

 

Nesta concretização, serão ainda estratégias: 

 

• A implementação, monitorização e avaliação do PAA (avaliada trimestralmente) através de 

reuniões de trabalho semanais com a equipa técnica e mensais com toda a equipa; 

• O reforço de novas formas de comunicação, interna e com as famílias, nomeadamente através 

da utilização da plataforma Teams e APP tais como Whatsapp, Skype, Zoom entre outras; 

• A participação de voluntários, através da colaboração do Banco de Voluntários da ALPM ou 

entidades externas, participando na concretização de saídas ao exterior, no apoio aos cuidados 

e rotinas diárias, nas atividades lúdicas e no acompanhamento das tarefas de autonomização 

das crianças e jovens.  

 

Se possível, ainda serão concretizados estágios, promovendo desta forma uma consolidação de 

conhecimento e enriquecimento curricular na vida do estagiário, através da participação e observação 

de boas práticas. 
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CASA DA PALMEIRA 

Finalidade: Promover o bem-estar e autonomização das crianças/jovens e, a relação com as famílias 
                     Contribuir para o bem-estar da comunidade 
                     Promover a imagem institucional 

Calendarização Objetivos Designação da atividade Destinatários 
Recursos Instrumentos de 

avaliação 
Recolha de 

dados Humanos Materiais 

Janeiro a 
dezembro 

Promover participação cívica 
 
Valorizar o conhecimento pelas tradições  
 
Desenvolver o sentido de cidadania e 
organização de tarefas doméstica  
 
Reconhecer importância na sua integração 
com a comunidade e cultura local 
 
 

Comemoração e desenvolvimento das 
seguintes atividades: 

• Natal – Arrumação dos enfeites de Natal 
e decoração da casa com a temática do 
Natal, 

• Preparação do jantar e Seia de Natal, 
abertura de prendas 

• Comemoração da passagem de ano 

• Dia dos Reis - construção de coroas, 
confeção de “Bolo-rei” e lanche 

• Páscoa- confeção de folar, jogo do caça 
ao ovo 

• Dia de todos os santos - construção de 
sacos de pano pelas crianças/jovens, 
pedir “Pão-Por- Deus” 

• São Martinho - Comer Castanhas Assadas 
 

Participação no grupo de Carnaval da ALPM 

• Realização de Máscaras 

• Passeio nas comemorações carnavalescas 
desenvolvidas na Comunidade 

Utentes Casa da 
Palmeira 

Utentes da Casa da 
Palmeira 
Colaboradores 
Voluntários 
Familiares 

Consumíveis 
Ingredientes 
Ovos de Chocolate 

• Portefólio captação 
fotográfica 

Quantitativos 
 

Utentes Casa da 
Palmeira 
 

Utentes Casa da 
Palmeira 
Colaboradores 
Voluntários 
Famílias 
Padrinhos do CA 

Máscaras e 
adereços 
Fatos de Carnaval 
Pinturas faciais 
Consumíveis 
Camara de filmar  
Computador 

• Filme 

• Portefólio captação 
fotográfica 

Quantitativos e 
qualitativos 

 

Fomentar a relação entre as crianças, as 
famílias e a ALPM 
 

Proporcionar momentos de convívio e 
interajuda 
 

Continuidade da melhoria dos serviços 
prestados aos utentes 

Comemoração dos aniversários dos utentes da 
Casa da Palmeira 

Utentes Casa da 
Palmeira 
Famílias 
Amigos 

Utentes Casa da 
Palmeira 
Colaboradores 
Voluntários 

Consumíveis  
Bolo aniversário 
Prenda 

• Portefólio captação 
fotográfica 

Quantitativos e 
qualitativos 

Atingir um modelo sustentável e 
equilibrado de funcionamento 
 
Reforço da imagem institucional 
 
Alargar as parcerias e o trabalho em rede 

Contactar diversas entidades no sentido de 
estabelecer parcerias e formalizar 
protocolos: 
• Programa de responsabilidade social – 

Hovione 

Candidatura ao programa “Querido Mudei 
a Casa” 

Utentes Casa da 
Palmeira 

Colaboradores 

Telefone 
Computador com 
acesso à Internet 

• Grelha de registo das ações 

• Fichas de candidatura  

Quantitativos e 
qualitativos 
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Calendarização Objetivos Designação da atividade Destinatários 
Recursos Instrumentos de 

avaliação 
Recolha de 

dados Humanos Materiais 

Janeiro a 
dezembro 

Incentivar hábitos de leitura 
 
Desenvolver competências ao nível da 
comunicação 

Treino de competências ao nível da 
comunicação para grupos 
 
Leitura pelos jovens de livros à sua escolha 
 
Conversas de grupo restrito e alargado 
 
Partilha de experiências do dia a adia 
 
Partilha em grupo sobre os livros que leram 

Utentes Casa da 
Palmeira 

Utentes Casa da 
Palmeira 
Colaboradores 

Livros 
• Registo de Atividades 

• Planos Individuais 

Quantitativos e 
qualitativos 

Promover a capacidade de cálculo 
 
Desenvolver a capacidade de planeamento e 
organização de tarefas 
 
Desenvolver a capacidade de gestão do 
dinheiro 

 Jantar do Mês: 

• Seleção das receitas 

• Identificação dos ingredientes 

• Aquisição dos produtos 
Confeção dos alimentos e gestão dos produtos 

Utentes Casa da 
Palmeira 

Utentes Casa da 
Palmeira 
Colaboradores 

Ingredientes 
Cozinha 

• Fotografias das atividades 

• Grelhas de registo das ações 

Quantitativos e 
qualitativos 

Junho 

Comemorar do aniversário da Casa da 
Palmeira 
 
Conhecer a história da Casa da Palmeira 
 
Partilhar de experiências de vida 

Realização de uma vídeo reportagem 
executada pelas crianças/ jovens sobre a Casa 
da Palmeira, com recolha de testemunhos 
(voluntários, padrinhos, Direção ALPM, etc) 
 
Preparação de jantar especial (menu escolhido 
pelas crianças) 

Utentes Casa da 
Palmeira 
Famílias 
Amigos  
  
 
 
  

Utentes Casa da 
Palmeira 
Colaboradores 
Voluntários 

Consumiveis 
Bolo aniversário 
Prenda 

• Portefólio captação 
fotográfica 

Quantitativos e 
qualitativos 

Agosto e 
setembro 

Estimular o desenvolvimento global das 
crianças/jovens 
 
Promover a ocupação das férias e tempos 
livres de forma saudável e construtiva 
 
Despertar a capacidade organizativa individual 
das crianças/jovens 

Realização de Atividades lúdicas e 
pedagógicas: 

• Ida à praia e a parques  

• Participação no Programa de Férias do 
CATL e da Câmara Municipal de Loures 

• Promoção de hábitos trabalho e 
autonomização (jovens) 
 

Integração das crianças nas respostas 
educativas adequadas à sua faixa etária e 
necessidades 
 

Preparação e aquisição dos materiais 
escolares 
 

Envolvimento dos jovens ao longo das várias 
diligências necessárias ao contexto escolar (ex. 
preenchimento de documentação, 
identificação de necessidades) 

Utentes Casa da 
Palmeira 

Utentes Casa da 
Palmeira 
Colaboradores 
Voluntários 

Transporte 
Reservas 
Material escolar 
Consumíveis 

• Portefólio captação 
fotográfica  

• Matrículas e efetuadas 

• Material adquirido 

Quantitativos 
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MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DOS EDIFÍCIOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO 

Fundamental para o bom funcionamento das várias respostas sociais está a garantia da 

operacionalidade dos equipamentos e mobiliário, bem como as boas condições das instalações. 

Para o efeito contamos com uma equipa multidisciplinar que tem sido (e certamente continuará a ser) o 

garante de uma manutenção adequada. 

No seguimento do trabalho desenvolvido até à data, tanto pela nossa equipa como pelo recurso à 

aquisição de bens e serviços, em 2022 tal como em 2021, iremos prestar atenção à reparação e 

beneficiação dos vários edifícios (Sede, Casa da Palmeira e Casa de Santa Tecla) à manutenção e 

reparação do restante património edificado da ALPM, etc. 

Pela nossa equipa ou com recurso a contratação de entidades externas, teremos em especial atenção a: 

• Continuação da política de substituição de lâmpadas normais por lâmpadas led; 

• Manutenção dos 11 elevadores da ALPM; 

• Manutenção dos sistemas de aquecimento, ventilação e ar condicionado; 

• Manutenção dos postos de transformação de energia elétrica e gerador de emergência; 

• Manutenção dos sistemas de deteção de incêndios; 

• Manutenção do sistema de videovigilância; 

• Manutenção da rede elétrica e rede de voz e dados; 

• Manutenção e reparação dos equipamentos de cozinha e lavandaria; 

• Prevenção e controlo da bactéria da Legionella nos sistemas de águas quentes; 

• Execução de quaisquer obras de reparação, adaptação ou manutenção dos vários edifícios. 

 

HIGIENE / LIMPEZA E LAVANDARIA 

 

Os serviços gerais (higiene /limpeza) e lavandaria são setores transversais a todas as respostas socias da 

ALPM. A estas equipas é solicitado profissionalismo nas tarefas executadas, assim como um bom 

desempenho ao nível das relações interpessoais, garantindo assim as condições necessárias para que 

todos possamos usufruir de um ambiente de trabalho agradável. 

Após dois anos de covid-19, estes dois sectores sofreram algumas alterações de forma a garantir uma 

higienização adequada aos planos de contingência aplicados; com estas alterações de procedimentos 

tivemos também a necessidade de procurar novos produtos, mais eficazes e implantar uma nova gestão 

Área dos Idosos

(6 Colaboradores)

Área da Infância

(6 Colaboradores)

Serviços de Apoio

(2 Colaboradores)

Lavandaria

(2 Colaboradores)

Setores/Serviços de Suporte às Respostas Sociais 
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do material existente, especificamente na compra controlada em função do material necessário e a 

aplicação de novos procedimentos para a requisição de material nas diferentes respostas sociais. 

Mantemos como exigência para 2022:  

• Dar continuidade ao plano de contingência, mantendo assim o rigor na limpeza e serviços 

prestados, bem como uma boa gestão de produtos/material de desgaste a utilizar nos diferentes 

setores; 

 

• Melhorar a gestão das equipas, metendo-as fixas no mesmo setor, mesmo que isso se traduza 

num esforço suplementar; 

 

•  Proporcionar formação nas áreas adequadas ao seu contexto de trabalho, assim como ao nível da 

comunicação e relacionamento interpessoal, aumentando a performance das colaboradoras. 

 

Estratégias para atingir os objetivos do plano: 

 

• Verificar escalas de serviço quinzenalmente de forma a colmatar as possíveis ausências e faltas e a 

garantir qualidade nos serviços prestados; 

 

• Definir rotinas e procedimentos de trabalho, para melhorar o desempenho das funções por parte 

das equipas; 

 

• Atualizar o inventário dos produtos existentes em Stock de forma a permitir uma melhor gestão 

de encomendas; 

 

• Melhorar o controlo dos produtos e materiais: estabelecer dias certos para a requisição e entrega 

de produtos nas respetivas áreas/equipamentos e salas. 
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SERVIÇOS GERAIS | LAVANDARIA 

Finalidade: Promover um serviço de qualidade tendo em conta o rigor e a sustentabilidade da ALPM 

Calendarização Objetivos Designação da atividade Destinatários 
Recursos Instrumentos de 

avaliação 
Recolha de 

dados Humanos Materiais 

Janeiro a 
dezembro 

Assegurar serviços de higiene e limpeza 
adequada às necessidades das diversas 
respostas sociais da ALPM  
 

Garantir a existência de produtos de higiene e 
limpeza para e nas diversas respostas sociais 
da ALPM  
 

Garantir o stock dos produtos a utilizar nas 
diversas respostas sociais da ALPM 
 

Organizar o trabalho a realizar pelas equipas 
 

Garantir a passagem de informação, 
planeamento e organização do serviço 

Encomendas de produtos e sua distribuição 
Gestão de stocks e necessidades de produtos 
 
Receção de requisições de produtos por parte 
das diversas áreas/equipamentos 
 
Receção e distribuição de produtos de higiene 
e limpeza nas diversas áreas/equipamentos e 
salas 
 
Reunião mensal com respetivas equipas 
 
Elaboração de escalas de equipas 

Diversas respostas 
sociais da ALPM; 
Todas 
Colaboradoras; 
Utentes 

Responsável de 
Setor  
Colaboradoras 

Fotocópias, 
Consumíveis  
Produtos Higiene e 
Limpeza 

• Registo de Avaliação 
Semanal e Mensal 

Quantitativos e 
qualitativos 

Articular com todas as respostas sociais e 
serviços da ALPM de forma a garantir as suas 
necessidades de higiene e limpeza  
 

Planificar e gerir as equipas em articulação 
com as necessidades de serviços, dando 
conhecimento às coordenadoras 
/responsáveis dos serviços 
 

Avaliar o trabalho desenvolvido nos 
equipamentos/salas com as coordenadoras 
/responsáveis dos serviços 

Organização e articulação com as diversas 
áreas ao nível dos recursos e resolução de 
constrangimentos  
 
Participação em reuniões de coordenação 
 
 
Elaboração o plano de Ação dos Serviços de 
Apoio (Escalas de Serviço) – Gerais e 
Lavandaria 

Equipas da 
Lavandaria e 
Serviços Gerais 
 Responsável de 
Setor 

Responsável de 
Setor e 
Colaboradoras 

Computador; 
Fotocópias; 
Consumíveis; 
 

• Atas de reunião com 
coordenadoras 
/responsáveis dos serviços 

• Conversas informais com as 
colaboradoras e utentes 

• Observação direta 

Promover o desenvolvimento das 
competências profissionais em áreas 
específicas 
 

Avaliar o desempenho de todos os 
colaboradores 

Proporcionar formação aos colaboradores 
Avaliação dos colaboradores  

Equipas da 
Lavandaria e 
Serviços Gerais  

Responsável de 
Setor e 
Colaboradoras 

Computador; 
Fotocópias; 
Consumíveis; 

• Registos de Avaliação Qualitativos 

Ocasional 

Gerir as diversas equipas do setor 
Verificar a necessidade de contratação de 
colaboradores 
 

Verificar necessidades de alteração dos 
serviços 
 

Desenvolver estratégias para colmatar as 
necessidades dos serviços  
 

Coordenação do trabalho em equipa, de 
forma a assegurar as ações e rotinas 
necessárias diariamente na ALPM 
 

Supervisão do serviço executado  
 

Auscultação e observação das necessidades de 
serviço 
 

Realização de entrevistas de seleção 
 

Admissão de novos colaboradores 

Responsável de 
Setor; 
Colaboradoras 

Responsável de 
Setor 

Computador; 
Consumíveis; 

• Escalas de serviço 

• Registos de ocorrências  

Quantitativos e 
qualitativos 
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TRANSPORTES 

 

 
A frota automóvel da ALPM é composta por 25 viaturas, de características e modelos diversos para 

corresponder às solicitações das várias respostas sociais previstas no plano de atividades para 2022. 

Vamos continuar com a política de substituição de viaturas, que pela sua idade e custos de manutenção 

se justifique a aquisição por outras mais adequadas ao serviço, tendo em conta a situação financeira da 

ALPM. 

Continuaremos a sensibilizar e a formar os utilizadores das viaturas, no que diz respeito às práticas de 

boa condução, visando a segurança e a obtenção de ganhos resultante de uma condução mais eficaz e 

eficiente. 

A exemplo de anos anteriores, manteremos a política de colocar as viaturas ao serviço da comunidade 

com cedências a IPSS’S, Associados e Trabalhadores em consonância com o regulamento em vigor, sem 

prejuízo da atividade regular da ALPM. 

Ligeiras de 
passageiros

(12 
viaturas)

Ligeiras de 
mercadorias

(9 viaturas)

Ligeira de 
passageiros-

adaptada

(2 viaturas)

Pesadas de 
passageiros   

(2 viaturas)

Recursos 
Humanos 

(3 
Colaboradores)
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TRANSPORTES 

Finalidade: Promover um serviço de qualidade tendo em conta o rigor e a sustentabilidade da ALPM 

Calendarização Objetivos Designação da atividade Destinatários 
Recursos Instrumentos de 

avaliação 
Recolha de 

dados Humanos Materiais 

Janeiro a 
dezembro 

Assegurar a gestão da frota, de forma a dar 
resposta às necessidades das áreas de 
intervenção 
 
Manter as viaturas em bom estado de 
conservação e em segurança 
 
Encontrar medidas com vista a reduzir os 
custos de circulação/manutenção 
 
Evitar incumprimentos legais  
 
Evitar agravamentos nas apólices de seguro 
 
Gerir sinistros 
 

Manutenção das viaturas (limpeza/oficina)  
 
Verificação de documentos, seguros e 
inspeções e cumprir com os prazos de 
validade  
 
Solicitação de documentos das viaturas 
(Certificado de matrícula, Cartas verdes, 
Inspeções) 
 
Controlo do registo de kms, abastecimentos/ 
consumos e despesas de oficina 
 
Realização de inspeções e oficinas, revisão 
periódica  
 
Limpeza semanal 
 
Apuramento de responsabilidades nos 
acidentes 

Colaboradores 
(usuários das 
viaturas) 

Responsável setor 
Responsável 
manutenção 
Ajudantes de ação 
direta do S.A.D. 
Motoristas 

Produtos de limpeza  
Declarações 
amigáveis de 
acidente automóvel 

• Mapa de limpeza 

• Mapas verificação das 
viaturas (mecânica) 

• Check list de inspeções, 
prazos de seguros e 
atualização de documento 

• Livro de revisões e de KM 

• Registo do estado exterior 
da viatura  

• Observação direta das 
viaturas e registo 

• Documentos das inspeções 

• Faturas combustível e de 
oficina 

• Mapa de viaturas/seguros/ 
inspeções 

Quantitativo e 
qualitativo 

Assegurar o funcionamento e disponibilidade 
das viaturas, tendo em conta as necessidades 
internas e solicitações externas  
 
Ceder as viaturas  
 
Otimizar o uso das viaturas 
 
Articular com os destinatários 

Comunicação com os destinatários, solicitação 
e entrega dos documentos necessários 
Identificação das necessidades e das 
disponibilidades 
 
 Articulação das viaturas internamente 
 Verificação: 

• Adequação e disponibilidade de 
viaturas às necessidades  

• Disponibilidade de motoristas, 
identificando os horários dos seus 
serviços 

• Estado da viatura na entrega e 
receção 

Colaboradores e 
parceiros  

Responsável setor 
Responsável 
manutenção 

Computador 
Registos diversos  

• Mapa de cedência de 
viaturas; 

• Mapa de consultas/serviços 
externos; 

• Livro de kms 
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COZINHA 

 

Nos serviços de alimentação da ALPM, temos como objetivo a preparação e elaboração das refeições de 

utentes e colaboradores, procurando que estas respeitem as normas higiene- sanitárias que são exigidas 

pelo HACCP e equilibradas a nível nutricional, cumprindo a boa gestão dos recursos existentes e da 

matéria-prima alimentar.  

 

A equipa do setor alimentar assegura as refeições de todos os utentes e colaboradores em regime de 

turnos rotativos de segunda a domingo e assegura também a confeção de alimentos para eventos que 

são realizados pela ALPM e pelas diversas áreas. 

 

 O economato gere os stocks, assegura a receção e o controlo das matérias-primas e o seu 

acondicionamento e faz a gestão do número de refeições.  

 

Devido à necessidade de otimizar e dar resposta à exigência de diversificação da alimentação foi 

introduzido na ementa uma nova opção vegetariana, que tem tido grande aderência por parte de 

utentes e colaboradores.  

 

Para 2022 a ação deste serviço passa por: 

 

• Continuar a cumprir e melhorar os procedimentos do plano HACCP; 

• Continuar a apostar no melhoramento da ementa vegetariana ao nível da diversificação dos 

produtos e formas de confeção; 

• Manter e melhorar a qualidade da ementa geral de forma a ir ao encontro das necessidades dos 

utentes e colaboradores; 

• Manter a supervisão da despenseira e do ecónomo no controlo da qualidade dos produtos 

rececionados e respetivas quantidades; 

• Implementar um plano de formação nas áreas da preparação e confeção de alimentos, com 
vista à melhoria dos pratos servidos, em particular a alternativa vegetariana; 
 

• Redefinir e reforçar os perfis de competências da equipa para dar continuidade à melhoria do 
serviço prestado por este setor. 

 

 

Cozinha

(17 colaboradores)

Despensa,economato e gestão 

(3 colaboradores)
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COZINHA 

Finalidade: Promover um serviço de qualidade tendo em conta o rigor e a sustentabilidade da ALPM 

Calendarização Objetivos gerais e específicos Designação da atividade Destinatários 
Recursos Instrumentos de 

avaliação 
Recolha de 

dados Humanos Materiais 

Janeiro a 
dezembro 

Garantir a qualidade dos serviços 
 
Fornecer aos equipamentos as refeições 
necessárias, atendendo á faixa etária e 
necessidades dos utentes 
 
Assegurar a confeção das refeições dos 
colaboradores 
 
Assegurar a qualidade dos produtos 
 
Controlar os Stocks 
 
Combater o desperdício Alimentar 

Avaliação das necessidades existentes 
 
Desenvolvimento de técnicas de confeção 
 
Preparação e confeção de refeições  
 
Elaboração de ementas 
 
Verificação das qualidades nutricionais das 
ementas 
 
Organização das encomendas e gestão de 
stock (aquisição, controlo de entrada e saída 
de produtos) 
 
Articulação com o setor das 
compras/aprovisionamento 
 
Comunicação com os colaboradores das 
respostas sociais/ equipamentos 

Utentes e 
colaboradores da 
ALPM 

Fornecedores  
Colaboradores 
Utentes 

Utensílios para 
cozinhar e preparar 
alimentos. Louça 
para servir, talheres, 
copos. 
Bens Alimentares 
Computador 
Registos HACCP 
Outros 

 

• Folhas de registo de 
entradas e saídas de 
produtos 

• Impressos  

• Listas de 

• Pedidos/necessidades das 
áreas 

• Checklist de produtos a 
comprar 

• Ementas 

Quantitativos e 
qualitativos 
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APROVISIONAMENTO/COMPRAS 

 

O setor do aprovisionamento/compras têm o mesmo objetivo, mas funções um pouco diferenciadas.  

No que se refere às compras as funções passam pela receção de todos os pedidos de 

produtos/equipamentos por parte dos diversos setores/respostas sociais, a seleção de fornecedores por 

tipologia de produtos, negociação de preço e condições de venda. O objetivo é assegurar a aquisição dos 

bens/produtos, tendo em conta a relação qualidade/preço.   

O aprovisionamento assegura a gestão de todo o stock de produtos adquiridos e outros que possam ser 

provenientes de doações. 

É também da competência deste setor a gestão dos pedidos de cedência das instalações da ALPM a outras 

entidades e particulares, sendo que entre 2019/2021 devido a situação de pandemia Covid-19, fez parte do 

Plano de Contingência a suspensão todas as cedências de espaços. 

Durante 2021, este setor assegurou as diligências necessárias para fazer face à encomenda e gestão dos 

produtos e material de proteção individual (EPI’s), para poder dar resposta às exigências de cada resposta 

social/serviço e aos planos de contingência aplicados nos equipamentos. Foi uma fase que exigiu uma 

maior prospeção do mercado e uma procura imediata de novos fornecedores, pois houve uma grande 

rutura nos produtos dos fornecedores habituais.  

Para 2022 iremos manter e melhorar os processos de trabalho da área do aprovisionamento/compras, 
zelando pela sustentabilidade da ALPM e pelos valores institucionais. 

Na articulação com as diversas respostas sociais/serviços é nosso objetivo: 

• Com o setor da cozinha, participar na elaboração das ementas e fazer uma pesquisa exaustiva de 
mercado, para aquisição de novos produtos vegetarianos e vegan; 

• Manter o esforço no sentido de melhorar a qualidade dos produtos alimentares, através da 
aquisição produtos agrícolas locais, diminuindo assim a aquisição de alimentos processados; 

• Melhorar a gestão dos bens doados, organizando o espaço de armazenamento. 

Mantêm-se também para o 2022, o equilíbrio da faturação com as encomendas, as saídas dos diversos 

bens/produtos para todos os equipamentos, utilizando o software de gestão de stocks; a articulação 

com o setor da cozinha e aperfeiçoamento das ementas, bem como a cedência de espaços para eventos 

externos.  

Outra premissa é a aposta na formação da equipa para que se ultrapassem dificuldades e se sintam mais 

integrados e valorizados no desempenho das suas funções. A formação profissional contínua é uma das 

soluções para elevar os níveis de produtividade e eficácia, assumindo um papel é importante para a 

atualização dos conhecimentos adquiridos. 

O aprovisionamento tem sempre uma ligação funcional com todos os setores da ALPM e, se esta for eficaz 

será otimizada a sustentabilidade. 

Trabalhadores polivalentes

(4 colaboradores )

Administração, stock e gestão

(2 colaboradores )
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APROVISIONAMENTO/COMPRAS 

Finalidade: Promover um serviço de qualidade tendo em conta o rigor e a sustentabilidade da ALPM 

Calendarização Objetivos Designação da atividade Destinatários 
Recursos Instrumentos de 

avaliação 
Recolha de 

dados Humanos Materiais 

Janeiro a 
Dezembro 

Garantir a qualidade dos serviços 
Avaliação das necessidades existentes 
Controlo dos Stocks  

Utentes 
Colaboradores 

Fornecedores  
Colaboradores 

Consumíveis 
Impressora 
Software de Gestão 
de Stocks – WinSec 
Telefone 

• Questionário sobre a 
qualidade dos produtos 

• Tabelas de preços  

• Folhas de registo de saídas 
de produtos 

Quantitativos e 
qualitativos 

Fornecer aos equipamentos os bens 
necessários, equilibrando a qualidade e o 
preço  
 
Gerir a carteira de fornecedores  
 
Gerir os bens doados  e controlar os stocks  de 
forma a evitar os desperdícios 
 
 
Avaliar a aquisição dos produtos tendo em 
conta a relação qualidade/preço  
 
 
Adquirir equipamentos/produtos para todas 
as áreas da ALPM 
 
Articular com todas as respostas sociais e 
responsável da cozinha de modo a melhorar a 
qualidade das ementas 

Aquisição de produtos, controlo de faturação 
e gestão de entrada e saída de produtos 
 
Verificação de falhas dos fornecedores  
 
Procura de novos fornecedores tendo em 
conta o preço/qualidade  
 
Procura de novos produtos e alimentos 
(exemplo: produtos hortícolas, frescos, 
alimentos vegetarianos e vegan) 
 
Desenvolvimento de formas de comunicação 
com fornecedores: 

• No ato da compra e reclamação 

• Na receção dos produtos e 
controlo da qualidade 

• Na gestão dos prazos de entrega 
dos produtos 
 

Desenvolvimento de estratégias que 
diminuam o desperdício alimentar (a partir da 
observação dos tabuleiros) 
 
Articulação com as áreas e verificação das 
suas necessidades e desperdícios 

• Faturas dos fornecedores 

• Folhas de distribuição pelos 
equipamentos  

• Listagens de 
pedidos/necessidades das 
áreas 

• Tabelas de preço 

• Lista de falhas – Checklist de 
material necessário 

• Tabelas de preço 

• Faturas e guias de remessa 

• Grelha de pedidos das áreas  

• Observação direta e Grelha 
de observação de 
desperdício  
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Calendarização Objetivos Designação da atividade Destinatários 
Recursos Instrumentos de 

avaliação 
Recolha de 

dados Humanos Materiais 

Janeiro a 
dezembro 

Gerir e organizar os bens nos espaços de 
armazenamento 

Gestão do armazém dos bens doados (não 
alimentares) 
 
Catalogar os artigos doados 

Utentes  
Colaboradores 

Responsável de 
Sector  
Fiel de Armazém 

Computador 

• Impressos de entrada e 
saídas dos diversos bens 

Quantitativos 

Apelar a responsabilidade social das 
empresas/fornecedores 

Angariação de produtos e donativos 
 
Assegurar a distribuição de 
donativos/produtos de acordo com as 
necessidades dos equipamentos da ALPM 
 
Estabelecer novos contatos 
 
Solicitar aos fornecedores produtos diversos 
para eventos/ações da ALPM  

• Listagens de 
pedidos/necessidades das 
áreas 

Quantitativos e 
qualitativos 

Ceder espaços para eventos externos 

Rentabilização dos vários espaços 
 
Mentar as relações com outras 
entidades/associados  

Externos 
Utentes 
Colaboradores 

Envolvidos nas 
festas 
Colaboradores 

Material de limpeza 

• Ficha de pedido de reserva 
de espaço 

• Mapa de ocupação 

• Tabela de comparticipação 

Quantitativos e 
qualitativos 
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ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E CONTABILIDADE 

ADMINISTRATIVO 
 

O setor administrativo promove a articulação com as demais respostas sociais, tendo como atributos e 
competências a gestão dos recursos humanos, a gestão administrativa, a gestão das mensalidades dos 
utentes e quotas dos associados. Articula diretamente com Entidades Oficiais e internamente com todas 
as respostas sociais, com maior relação com a área da contabilidade na harmonização dos diversos 
procedimentos entre estas duas áreas que suportam a gestão da Instituição.  
A atividade deste setor é essencial para o funcionamento das áreas de intervenção da ALPM, 

contribuindo com o apoio administrativo com a premissa comum de alcançar as metas e objetivos 

propostos. 

Em 2022, pretendemos melhorar a comunicação, tanto a nível interno, entre o setor administrativo e as 

diversas respostas sociais, como externo, na relação com as famílias e a comunidade em geral, 

facilitando o acesso a uma informação clara, assertiva e uniformizada. Ao nível da gestão dos recursos 

humanos, é nossa meta manter o banco de horas sempre atualizado de forma a facilitar 

atempadamente aos responsáveis de cada área informação fidedigna relativamente a férias e conta 

correntes dos colaboradores.  

Outro dos objetivos do setor administrativo é melhorar a comunicação com colaboradores e utentes e 

associados ao nível da faturação, processamento salarial e quotização.  

FINANCEIRO E DE CONTABILIDADE 
 

O setor financeiro tem como competências o controlo dos recursos financeiros que são fundamentais à 
gestão das atividades das respostas sociais da instituição, assegurando o cumprimento atempado dos 
compromissos, nomeadamente os pagamentos ao Estado, aos bancos, aos colaboradores e 
fornecedores de bens e serviços que são fundamentais para o funcionamento da ALPM. 

O setor de contabilidade vem complementar a gestão financeira. Ao executar o registo de todos os 

factos e variações patrimoniais, aplicando com rigor a Norma Contabilística e de Relato Financeiro 

conseguimos trimestralmente, apresentar/reportar as contas à Direção e anualmente, refletir sobre a 

situação patrimonial da instituição. 

Tendo em conta a aposta da Direção da ALPM na criação de novos serviços e alargamento da sua 

resposta a outros públicos-alvo e na precursão dos objetivos estratégicos de consolidação a sua ação, 

num quadro de qualidade de serviços prestados, rigor e sustentabilidade, para 2022 considera-se a 

necessidade de: 

• Desenvolver os procedimentos articulados de gestão, entre as diversas respostas 
sociais/serviços;  

• Melhorar a comunicação interna entre colaboradores, bem como com os clientes 
(utentes/familiares) e fornecedores; 

• Aprimorar a eficácia na receção de toda a documentação inerente à aquisição de bens e 
serviços. 

• Privilegiar a participação dos colaboradores das áreas financeira e contabilidade em ações de 
formação que visem o seu desenvolvimento pessoal e social. 

Administrativos

(9 Colaboradores)

Contabilidade

(3 Colaboradores)

Advogacia, Assesoria de recursos 
humanos e TOC

(3 Colaboradores)
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ADMINISTRATIVO 

Finalidade: Promover na área administrativa, serviços tendo em conta a sustentabilidade, o rigor e a qualidade dos serviços; 
                     Implementar e manter ações que tenham em vista o bem estar dos colaboradores; 

Calendarização Objetivos Designação da atividade Destinatários 
Recursos Instrumentos de 

avaliação 
Recolha de 

dados Humanos Materiais 

Janeiro a 
dezembro 

Promover atendimento qualificado 
 
Promover a melhoria do trabalho em equipa  
 
Uniformizar formas de comunicação 
 
Criar procedimentos internos que promovam 
a uniformização na forma de atendimento ao 
público 
 
Desenvolver ações que possibilitem um 
conhecimento uniforme e partilhado 
Implementar rotinas de partilha de 
informação interna e externa 

Desenvolvimento de processos de interligação 
e comunicação entre Utentes/Famílias e 
Instituição  
 
Desenvolvimento de procedimentos que 
permitam agilizar da passagem correta de 
informação quer interna quer externa  
 
Reuniões em equipa com vista a melhorar 
processo de comunicação entre a equipa 

Trabalhadores 
vários setores/ 
Famílias/Utentes e 
Comunidade rem 
geral  

Responsável Sector 
Administrativos 

Computador 
Fotocopiadora 
Consumíveis 

• Observação direta 

• Check list 

• Registos de observação 

• Atas de Reunião 

Quantitativos e 
qualitativos 

Sustentar o sistema interno de faturação 
Manter e cumprir com regras estabelecidas 
para faturação 
 
Articular com rigor com as diversas respostas 
sociais, no que se refere a recolha de 
informação que visa faturação 
 
Respeitar os prazos implementados para a 
execução de todas as ações que visam a 
faturação 
 
Enviar de faturas e recibos por email 

Solicitação de documentos para atualização de 
mensalidades até 15 de junho 
 
Solicitação das folhas de presenças dos 
utentes das respostas da Infância e Juventude 
até dia 21 de cada mês  
 
Verificação das ausências e se estas são 
superiores a 15 dias consecutivos, para 
realização de desconto previstos 
 
Faturação até ao primeiro dia útil do mês – 
Respostas Socias da Infância e Juventude; até 
dia 10/dia útil seguinte – respostas sociais de 
idosos  

Encarregados de 
Educação/ 
Familiares 

Responsável Sector 
Administrativos 
Educadoras e 
Técnicas 

Computador 
Software F3M 
Fotocopiadora 
Consumíveis 
Telefone/telemóvel 

• Faturas realizadas 

• Documentos entregues para 
atualização das 
mensalidades  

• Check list 

• Folhas de Presença  

• Email enviados 

• Telefonemas realizados  

Assegurar a atualização dos programas de 
utentes, colaboradores e associados 
 
Manter atualizado e controlar os programas 
de utentes, colaboradores e associados 
Implementar ações internas de recolha de 
dados atualizados 
 
Aferir a veracidade da atualização de dados 

Envio de emails trimestrais aos 3 grupos que 
afiram alteração de dados  
 
Comparação e conferencia dos dados já 
inseridos com as alterações e se necessário 
solicitar comprovativos 
 

Encarregados de 
Educação/ 
Familiares/ 
Associados 

Setor Administrativo 

Computador 
Software F3M 
Fotocopiadora 
Consumíveis 
Telefone/telemóvel 

• Emails e telefonemas 

• Verificação e controlo da 
atualização 

• Observação direta 
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Calendarização Objetivos Designação da atividade Destinatários 
Recursos Instrumentos de 

avaliação 
Recolha de 

dados Humanos Materiais 

Janeiro a 
dezembro 

Articular e comunicar em tempo útil com 
entidades externas e serviços internos da 
ALPM 
 

Dar resposta ao solicitado dentro do prazo 
estipulado e respeitando as ações e os 
pedidos realizados 
 

Solicitar atempadamente indicações e 
documentos, de forma a cumprir os prazos 
internos, que permitam obter autorizações, 
informações e outros 
 

Solicitar parecer ao Assessor Jurídico e/ ou de 
Recursos Humanos 
 

Encaminhar e distribuir internamente 
correspondência externa 
 

Rececionar solicitações, informações, 
esclarecimentos internos e expedi-los 

Comunicação e articulação com: 
 

• IEFP 

• Segurança Social (entrega de 
Frequências, de DMR, admissão e 
cessação de trabalhadores, consulta de 
recebimentos de abonos  

• Ministérios (SAFT, Candidaturas, Diversas, 
IRS, Modelo 25, Relatório Único) 

• Autarquias 

• IMTT 

• Solicitadores (penhoras de vencimento) 

• Assessores (entrega, aos de 
documentação que possibilite dar 
parecer e encaminhar as suas respostas 

Direção/Direção 
Técnica e restante 
Coordenação/ 
Assessores 

 

Computador 
Fotocopiadora 
Consumíveis 
Telefone/telemóvel 

• Vias de comunicação interna 
(emails, telefonemas ou 
comunicação presencial) 

• Sites das diversas Entidades 

• Comunicações Internas ou 
relatórios 

• Listas de registo de 
encaminhamentos e 
correspondência expedida 

Quantitativos 

Promover processamento salarial correto 
 
Cumprir prazos nas admissões e cessão de 
contratos de trabalho 
 
Informar e tomar medidas internas de forma a 
cumprir prazos 
 
Receber ao dia 23 das folhas de ponto visadas 
 
Informatizar ficheiro com processamentos de 
salários até dia 30/1 
 
Enviar recibos de vencimento por email 

Aferição de dados corretos para proceder à 
admissão e realização e contratos  
 

Admissão, informação e informatização dos 
novos colaboradores 
 
Cessação, informatização e realização de 
acerto final de contas no términus de 
contratos 
 
Recebimento das folhas de ponto no prazo – 
até dia 23 de cada mês ou dia útil seguinte 
visadas pelas Coordenadoras 
 
Informatização dos novos colaboradores antes 
do processamento salarial 
 
Aferição de dados corretos para proceder ao 
encerramento de contas 
 
Após conferência disponibilizar ficheiro na 
entidade bancária ou fazer pagamentos por 
cheques  

Colaboradores 

Setor 
Administrativo/ 
Administrativos/Coo
rdenação e Direção 
Técnica 

Computador 
Software F3M 
Fotocopiadora 
Consumíveis 
Telefone/telemóvel 

• Listas e registo de: 
admissões, contratos 
realizados e pagamentos a 
colaboradores 

Quantitativos e 
qualitativos 
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FINANCEIRO E DE CONTABILIDADE 

Finalidade: Promover a qualidade dos serviços e sustentabilidade; 

Calendarização Objetivos Designação da atividade Destinatários 
Recursos Instrumentos de 

avaliação 
Recolha de 

dados Humanos Materiais 

Janeiro a 
dezembro 

Fomentar procedimentos na qualidade de 
serviços de contabilidade, gestão e controlo 
dos recursos financeiros 
 
Implementar ações e estratégias na qualidade 
e execução dos serviços 
 
Definir estratégias de articulação entre áreas 
 
Cumprimento dos compromissos económico-
financeiros dentro dos prazos estipulados 

Na resolução de problemas da contabilidade, 
realização de contactos telefónicos seguidos 
do envio de email: 

• Encerramento de contas mensais até ao 
dia 10 de cada mês 

• Execução diária de recebimentos de 
utentes 

• Pagamento aos fornecedores aos dias 15 
e 30 de cada mês 

• Análise de contas correntes de utentes e 
fornecedores 

• Encerramento de processos de utentes 
até ao máximo de 15 dias após a saída 

• Reporte trimestral das contas à Direção 

• Análise de custos e proveitos às 
atividades desenvolvidas em cada área 

Direção 
Utentes / Familiares 
Fornecedores 

Colaboradores do 
Serviço 

Pastas Arquivo 
Consumíveis 

• Checklist de pagamentos e 
dívidas  

• Listagem de pagamentos 
mensais e quinzenais 

Quantitativos e 
qualitativos 

Novembro Articular com colaboradores de outras áreas 

Reuniões: 

• Para a integração da equipa em 
estratégias a definir 

• Com a equipa, sobre procedimentos 
definidos pela Direção / Direção Técnica 

• Com outras áreas de forma a aperfeiçoar 
a articulação entre as mesmas 

Todos os 
coordenadores/resp
onsáveis de serviços 

Responsáveis de 
serviços 

Telefone e email 

• Registo de datas das 
reuniões 

• Registo dos temas 
abordados 

Quantitativos e 
qualitativos 

        

Finalidade: Fomentar a valorização dos colaboradores na área da formação 

Calendarização Objetivos Designação da atividade Destinatários 
Recursos Instrumentos de 

avaliação 
Recolha de 

dados Humanos Materiais 

Janeiro a 
dezembro 

Capacitar os Colaboradores 
 
Participar em ações de formação 
 
Solicitar ações de formação específicas da 
área financeira e contabilidade 

Participação, de 1 ação a cada trimestre, de 
formação específica nesta área da 
contabilidade e financeira 
 
Participação mensal, de um elemento da 
equipa, em ações de formação de 
aperfeiçoamento profissional e evolução 
pessoal, desenvolvidas no plano de formação 
interna 
 
Participação em ações e iniciativas 
promovidas pela Instituição. 

Colaboradores do 
serviço 

______ Consumíveis 
• Certificados de Participação 

• Fichas de Inscrição 

Quantitativos e 
qualitativos 
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INFORMÁTICA/GESTÃO DE REDES E FORMAÇÃO 

INFORMÁTICA/GESTÃO DE REDES  

Ao nível da informática, em 2022 será assegurada a continuidade do acompanhamento e suporte às 

infraestruturas na Sede, Casa de Santa Tecla e Casa da Palmeira, nas vertentes de hardware e software, 

redes de voz, dados e TV, mantendo o bom estado de funcionamento quer do parque informático, quer 

das redes atrás referidas e seus equipamentos, essenciais para o trabalho diário.  

Com a previsão de abertura de futuros equipamentos – Centro de Atividades e Capacitação para a 

Inclusão e Lar Residencial na área da deficiência está também prevista a aquisição e preparação dos 

equipamentos a instalar nestes equipamentos. 

FORMAÇÃO 

O plano de formação para 2022 é um instrumento privilegiado e orientador das medidas formativas a 

concretizar, em harmonia com as linhas orientadoras definidas pela Direção da ALPM. Na formação 

pretendemos manter a ênfase na melhoria contínua dos serviços prestados e o foco no aumento das 

competências profissionais e/ou pessoais dos seus formandos (utentes, familiares, colaboradores da 

ALPM e de outras instituições parceiras, bem como para o público em geral). 

A ALPM realiza atividade formativa desde o final dos 

anos 90, no contexto do primeiro processo de 

acreditação. No presente, é uma Instituição 

certificada pela DGERT (Direção Geral do Emprego e 

das Relações de Trabalho), desde setembro de 

2016, em 8 áreas de formação, apresentadas na 

tabela ao lado. 

O plano de formação que de seguida iremos 

apresentar é um documento dinâmico e em 

permanente revisão, alinhando-se com a realidade 

e com a conjuntura de cada o momento. A sua construção implica diversos processos de gestão 

administrativa e pedagógica que envolvem a planificação, promoção, organização e avaliação dos vários 

programas formativos, em conformidade com as orientações dos diversos órgãos reguladores. Além da 

gestão e coordenação pedagógica, a equipa formativa engloba formadores (internos e externos) de 

diversas áreas de especialização, de acordo com os conteúdos programados e ainda, colaboradores da 

área administrativa de suporte à atividade formativa. 

Os objetivos da formação convergem na identificação, desenvolvimento e promoção de programas 

formativos, com o intuito de dar resposta às reais necessidades de formação dos formandos (internos e 

externos) contribuindo assim, para a sua capacitação.  

No que respeita à tipologia de formação, a maioria das ações previstas continuam a enquadrar-se no 

âmbito da formação contínua e “on the job” integrando-se ao nível da atualização, valorização e 

desenvolvimento de competências.  

A nível interno, o apuramento das necessidades de formação tiveram em conta as ações realizadas 

durante o ano 2021 (até ao final de outubro). Este diagnóstico permitiu a conexão com a realidade que 

CÓDIGO ÁREA 

(Cod:090) Desenvolvimento pessoal 

(Cod:347) Enquadramento na organização 

(Cod:482) Informática na ótica do Utilizador 

(Cod:726) Terapia e reabilitação 

(Cod:729) Outros -Saúde 

(Cod:761) Serviços de apoio a crianças e jovens 

(Cod:762) Trabalho social e orientação 

(Cod:862) Higiene e Segurança no Trabalho 



 Associação Luiz Pereira Motta 

Plano de Atividades e Orçamento 2022 
______________________________________________________________________________ 

61 

se tem vivido em contexto de pandemia e demonstrou que a mesmo veio amplificar os riscos 

psicossociais associados às atividades com maior desgaste físico e emocional, apontando para a 

necessidade de promover uma estratégia global de prevenção e promoção da saúde psicológica e do 

bem-estar. Com base nesta necessidade, em 2022, serão desenvolvidas prioritariamente, atividades 

formativas ao nível da gestão emocional e do stress, da saúde mental e da adoção de comportamentos 

saudáveis e de autocuidado. O plano integra, também, as ações de formação não executadas 

anteriormente (e que se considerem pertinentes), que se referem ao cumprimento da legislação em 

vigor, à promoção do relacionamento interpessoal entre colaboradores e equipas de trabalho; que 

promovam a integração dos novos trabalhadores. Noutra vertente, destacamos a necessidade de 

continuar a otimizar e habilitar a equipa formativa de forma a manter os níveis elevados de eficiência 

que têm demonstrado.   

Ao nível da formação externa, o plano formativo mantém as mesmas premissas, ao nível da gestão 

administrativa e pedagógica e no cumprimento de medidas de prevenção e segurança. As atividades 

formativas foram concebidas de acordo com a avaliação das necessidades formativas elaboradas junto 

das entidades parceiras e dos clientes externos. Assim, também na formação para o exterior, em 2022 

serão privilegiadas as ações que não se concretizaram em 2020 e 2021.  

Os objetivos, neste âmbito, confluem na oportunidade de adicionar valor ao trabalho que realiza e de 

promover o desenvolvimento pessoal e social da comunidade. Nesta perspetiva, a ALPM apresenta-se 

como uma instituição de referência, pelo que considera essencial incrementar uma articulação e 

colaboração permanente com outros organismos, públicos e privados, numa vertente de consolidação 

de sinergias, através da partilha de recursos, conhecimentos e experiências, reforçando desta forma as 

relações interinstitucionais. 

Para concluir, a oferta formativa, deste plano, continuará a contemplar a promoção da melhoria dos 

serviços e a humanização dos cuidados, a capacitar e valorizar o capital humano, a promover a literacia, 

a fomentar a motivação e a criar espaços de reflexão e partilha; a impulsionar a transição dos conteúdos 

aprendidos para o contexto laboral e pessoal.   
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Formação 

Finalidade: Desenvolver as competências do público-alvo, otimizando o seu desempenho nas diversas áreas de intervenção 

Calendarização Objetivos Designação da atividade Destinatários 
Recursos Instrumentos de 

avaliação 
Recolha de 

dados Humanos Materiais 

Janeiro a 
dezembro 

Garantir as exigências obrigatórias para a 
manutenção da certificação pela DGERT  
 
Cumprir os procedimentos de gestão 
administrativa e pedagógica dentro dos 
períodos estipulados 
 
Fomentar a qualidade dos serviços prestados 
na área da formação   
 
Orientar a conduta por princípios éticos 
e deontológicos de acordo com a RGPD 

Gestão administrativa 
 
Gestão pedagógica 
 
Realização das ações formativas   
 
Seleção dos recursos humanos qualificados 
com as competências técnicas e pedagógicas 
necessárias 
 
Emissão e distribuição de certificados de 
formação de acordo com a legislação em vigor 

ALPM 
Equipa Formativa 

Gestora da 
formação 
Equipa Formativa 

Consumíveis 

• Registo da gestão 
pedagógica 

• Registos da gestão 
administrativa 

• Balanço da atividade 
formativa 

• Plano de formação  

• certificação pela DGERT 

Quantitativos e 
qualitativos  
 

Ajustar as atividades formativas às 
necessidades de formação e objetivos do 
público-alvo de acordo com os princípios 
orientadores da ALPM 
 
Promover a motivação dos colaboradores 
 
Ir ao encontro das necessidades formativas 
avaliadas 
 
Fomentar a cultura organizacional 

Avaliação das necessidades formativas da 
ALPM 
 
Avaliação das necessidades formativas 
parceiros e/ou clientes externos 
 
Planificação da oferta formativa 
 
Divulgação dos planos de formação 
internamente, nas redes sociais e junto dos 
parceiros 

Destinatários da 
formação 
Instituições 
parceiras 
Formadores 

Gestora formação 
Direção, Direção 
Técnica, 
Coordenadoras de 
área e Responsáveis 
de serviço 
Instituições 
parceiras 

Consumíveis 

• Inquérito de avaliação das 
necessidades internas 

• Inquérito de avaliação das 
necessidades externas 

• Relatório de avaliação 
diagnóstico   

• Plano de formação 

• Balanço da atividade 
formativa 

Quantitativos 

Capacitar e valorizar competências 
profissionais e pessoais ao público-alvo 
 
Promover a qualidade dos serviços prestados 
na área da formação   
 
Executar os planos de formação (interno e 
externo) 
 
Integrar novos colaboradores  
 
 

Planificação das atividades formativas 
 
Divulgação das atividades formativas  
 
Organização das turmas  
 
Execução das atividades formativas 
 
Avaliação pedagógica e estrutural dos 
processos formativos 
 
Realização de formação inicial para novos 
colaboradores nas diversas estruturas 

Formandos  
(Colaboradores, 
utentes, formandos 
externos) 
Formadores 

Gestora formação 
Coordenadoras de 
área, Responsáveis 
de serviço 
Colaboradores 
Formandos 
Tutores/ 
Formadores 
Instituições 
parceiras 

Computador, 
Projetor, 
Consumíveis 
Outros materiais 
antecipadamente 
definidos para o 
efeito 
Materiais de 
higienização, 
Equipamentos de 
proteção 
Viaturas 

• Plano de formação 

• Balanço da atividade 
formativa 

• Dossiers pedagógicos 
 

Quantitativos  
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Calendarização Objetivos Designação da atividade Destinatários 
Recursos Instrumentos de 

avaliação 
Recolha de 

dados Humanos Materiais 

Janeiro a 
dezembro 

Garantir as exigências obrigatórias para a 
realização das atividades formativas ao nível 
da prevenção e segurança 
 
Assegurar as condições de segurança para 
formandos e formadores. 

Definição de medidas de proteção e 
prevenção da saúde e segurança no âmbito da 
formação 
 
Avaliação de riscos. 

Colaboradores da 
ALPM  
Formandos externos 
Equipa Formativa 

Gestora da 
formação 
Equipa Formativa 

Materiais de 
higienização 
Equipamentos de 
proteção 

• Orientações da DGS e da 
DGERT 

• Regulamento interno da 
formação 

Qualitativos  

Habilitar e valorizar a equipa formativa   
 
Promover a qualidade dos serviços prestados 
na área da formação   
 
Promover espaços de partilha e reflexão 
 
Promover a adaptabilidade à mudança no 
âmbito formativo 

Pesquisa, divulgação e seleção de ofertas 
formativas 
 
Realização de formações adequadas à equipa 
formativa 

Formadores 
Tutores/ 
Formadores 

Gestora formação 
Coordenadoras de 
área 
Responsáveis de 
serviço 
Colaboradores 
Formadores 
Tutores/ 
Formadores 
Instituições 
parceiras 

Consumíveis 
• Plano de formação 

• Balanço da atividade 
formativa 

Qualitativos  

Garantir a sustentabilidade da área de 
formação 
 
Reforçar e alargar a colaboração e o trabalho 
em parceria  
 
Partilhar recursos e conhecimentos 
 
Promover a comunicação externa 
 
Fortalecer a imagem externa da ALPM   

Pesquisa e candidatura a projetos 
cofinanciados  
 
Desenvolvimento e manutenção de parcerias  
 

Destinatários da 
formação 
Parceiros (conforme 
plano geral da 
formação) 

Gestora da 
formação 
Instituições 
parceiras 

Consumíveis 

• Protocolos de parcerias 

• Plano de formação  

• Balanço da atividade 
formativa 

Quantitativos 

Promover a da saúde física e mental 
 
Desenvolver estratégias de prevenção do 
burnout e gestão emocional ao nível pessoal e 
organizacional 
 
Promover hábitos saudáveis ao nível da saúde 
física e psicológica 
 
Promover o autocuidado e reflexão 
 
Promover a motivação dos colaboradores 
 
Desenvolver e fomentar a relação interpessoal 
através da comunicação 

Organização das ações/atividades de 
promoção da saúde física e mental 
 
Divulgação das ações/atividades promoção da 
saúde física e mental 
 
Realização de sessões de relaxamento, 
meditação 
 
Atividades de promoção do autocuidado 
 
Desenvolvimento de espaços de orientação e 
reflexão 

Colaboradores/form
andos/  
Formadores 
 
 

Gestor formação 
Direção 
Direção Técnica 
Coordenadoras de 
área 
Instituições 
parceiras 
 

Computador 
Projetor 
Consumíveis  
Outros materiais 
antecipadamente 
definidos para o 
efeito 
Materiais de 
higienização 
Equipamentos de 
proteção 
Viaturas 

• Plano de formação  

• Balanço da atividade 
formativa 

• Registo de presenças 
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PROJETOS EM CURSO 

• Centro de Atividade e Capacitação para a Inclusão -CACI (nova designação de CAO) 

• Lar Residencial 

Objeto de referência no relatório e contas de 2020, estes dois equipamentos não foram 

concluídos dadas as dificuldades económicas que atravessámos tanto naquele ano como ainda 

em 2021. 

Apresentámos a candidatura ao Programa Pares.3 em dezembro/2020 e até agora ainda não se 

verificou qualquer alteração, não tendo ainda saído os resultados inerentes àquelas 

candidaturas. 

Tendo em conta que a obra do CACI está concluída, apenas faltando a aquisição do mobiliário e 

equipamento no montante de 30.595,00€, se até ao fim do corrente ano não for aprovada a 
candidatura, no 1º trimestre de 2022 iremos adquirir o mobiliário e equipamento necessário ao 

funcionamento desta resposta social, para assim podermos dar resposta às necessidades da 

comunidade nesta área específica. Em 2022 teremos condições para ser iniciado o seu 

funcionamento, que será sempre dependente da celebração de acordo com a Segurança Social. 

Relativamente ao Lar Residencial, esperamos que o financiamento no âmbito do Programa 

Pares.3 seja aprovado, pois dadas as atuais circunstâncias não se nos afigura que a ALPM tenha 

condições financeiras para executar as obras e adquirir o mobiliário e equipamento necessário 

ao seu funcionamento. 

ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA PESSOAS IDOSAS (ERPI) E SERVIÇO DE APOIO 

DOMICILIÁRIO (SAD), EM ODIVELAS 

Com a celebração do contrato de comodato com o ISS e candidatura ao Programa Pares.3 para 

financiamento das obras de remodelação do edifício e aquisição do equipamento e mobiliário 

no montante de 1.432.146,00€, a ALPM esperava que ao longo de 2021, com a aprovação do 
apoio financeiro, pudéssemos avançar na perspetiva de que no final de 2022 o projeto estivesse 

concretizado e a partir daí darmos resposta à população idosa do concelho de Odivelas. 

Tal como nas candidaturas que realizámos no âmbito das respostas sociais para as pessoas com 

deficiência, também até agora a candidatura não foi aprovada (a exemplo das candidaturas 

apresentadas pelas IPSS em todo o país) pelo que para o ano de 2022 consideramos o início das 

obras, caso a nossa candidatura seja aprovada. 

CRECHE EM S. JULIÃO DO TOJAL 

Após a cedência do terreno por parte da Câmara Municipal de Loures, a ALPM contratou um 

gabinete de arquitetura, foi elaborado o projeto e apresentado à apreciação da Câmara 

Municipal, Segurança Social e Autoridade de Saúde. 

Com a sua aprovação estaremos em condições de em 2022 concorremos ao financiamento 

público na perspetiva da sua construção. 
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QUADRO DE PESSOAL 2021 
Comum a todas as Respostas Sociais    

Diretora Técnica 1 Contabilidade  

Assessora Direção 1 Chefe de Setor  1 

Advogado (Prestação de Serviços) 1 Administrativos 2 

SAAS  
Contabilista Certificado (Prestação de 
Serviços) 

1 

Coordenadora a 50% 1 
Revisor Oficial de Contas (Prestação de 
Serviços) 

1 

Técnicas Serviço Social  2 Cozinha  

RSI  Responsável de Setor 1 

Coordenadora (a 50%) 1 Cozinheiras  4 

Técnicas Serviço Social 2 Ajudantes de Cozinha  

Ajudantes de Ação Direta  2 Despenseira 1 

Psicóloga  1 Ecónomo 1 

ERPI - Loures  Lavandaria  

Coordenadora 1 Lavadeiras/Engomadeira/Roupeira 5 

Responsável de Setor 1 Serviços Gerais  

Animadora Sociocultural 1 Responsável Setor 1 

Técnica de Fisioterapia 1 Auxiliares Serviços gerais 14 

Monitora 1 Aprovisionamento  

Ajudantes Ação Direta 25 Chefe de Setor  1 

Médico (Prestação de Serviços) 1 Administrativa 1 

Enfermeiros (Prestação de Serviços) 6 Encarregado Armazém  1 

Fisioterapeuta (Prestação de Serviços) 1 Pintor 1 

Centro de Dia  Pedreiro 1 

Ajudantes de Ação Direta  6 Setor Transportes e Comunicações  

Serviço Apoio Domiciliário  Responsável de Setor 1 

Técnica de Serviço Social  1 Motoristas de Transportes Coletivos 2 

Ajudante Ação Direta 16 Infância /Juventude  

Serviços de Apoio:     Creche Familiar  

Setor Administrativo  Educadora de Infância  1 

Secretaria/Receção  Amas  11 

Chefe de Setor  1 Creche   

Administrativos 8 Educadoras  4 

Assessor de Recursos Humanos 
(Prestação de Serviços) 

1 Ajudantes de Ação Educativa 10 
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QUADRO DE PESSOAL 2021 
Pré-Escolar  Casa de Santa Tecla  

Diretora Pedagógica (Comum à Infância) 1 Ajudante Ação Direta 49 

Educadoras  7 Cozinheiras  2 

Ajudantes de Ação Educativa 9 Ajudantes de Cozinha 12 

CATL  Jardineiro 1 

Coordenadora a 50%  Auxiliares Serviços gerais 12 

Responsável de Setor  1 Administrativa 2 

Técnica de ATL  1 Escriturária 1 

Monitores 5 Fiel de Armazém 1 

Ajudantes de Ação Educativa 2 Encarregado de Manutenção 1 

Ajudante de Ação Direta 1 Médico (Prestação de Serviços) 2 

Professores (1 a Prestação de Serviços) 3 Enfermeiros (Prestação de Serviços) 8 

Casa da Palmeira  Fisioterapeuta (Prestação de Serviços) 1 

Diretora Técnica (A 50% no CATL) 1 Psiquiatra (Prestação de Serviços) 1 

Técnicas Serviço Social  2 Coordenadora  1 

Ajudantes Ação Direta  10 Técnicas Serviço Social 1 

Auxiliar Serviços Gerais 1 Psicóloga  1 

  Animador 1 

  Monitores 1 

  Lavandaria  5 

  Chefe de Setor 3 
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Orçamento 

O orçamento é a expressão em euros das receitas e despesas, necessárias à execução do plano 
das atividades da ALPM para o ano de 2022. 

Neste documento, estão quantificados os objetivos e metas financeiras de modo a que todos os 
compromissos financeiros da ALPM sejam cumpridos dentro dos prazos estabelecidos, e 
servirão ainda, para ao longo do próximo ano se analisar o cumprimento dos mesmos, 
verificando eventuais desvios que permitam tomar medidas atempadas para sua correção.  

Pressupostos 

O orçamento para 2022, foi elaborado com base no histórico existente em setembro de 2021, 
quando aplicável, e visto caso a caso nas situações específicas. 

Rendimentos  

As mensalidades foram calculadas com base na atualização das mesmas para o próximo ano, 
tendo em atenção a frequência esperada de utentes (conta 721). 

Nos outros serviços, estão incluídas as quotas, a praia, a colónia de férias, as atividades lúdicas 
e a exploração dos bares que foram calculadas, tendo em conta o histórico registado até 
setembro de 2021 (conta 722/728). 

As comparticipações foram calculadas tendo em conta os acordos atualmente existentes. Foi 
considerado um aumento de 3,5%, admitindo que o Governo fará a compensação devido ao 
previsto aumento do salário mínimo a exemplo dos anos anteriores. Assumimos também que 
se mantém o subsídio de compensação salarial para as educadoras de infância atribuído pelo 
Ministério da Educação, no valor de 23.000,00 €. Esta rubrica inclui igualmente os donativos em 
espécie e em dinheiro recebidos pela Instituição no valor de 151.400,00 € (conta 75). 

A conta de outros rendimentos e ganhos inclui principalmente as receitas obtidas com as 
rendas dos imóveis, cedência de salas, os subsídios para investimento, as multas resultantes da 
aplicação de penas a pessoas singulares por parte dos tribunais e que estas são obrigadas a 
entregar a uma IPSS, e o reembolso de meios de correção e compensação por parte dos 
utentes (conta 78). 

Gastos  

Foi considerado como muito provável o aumento de 3,5% para o “Custo das Mercadorias 
Consumidas” e de 5,8% para a conta de “Fornecimentos e Serviços Externos” face ao histórico 
de setembro de 2021 (contas 61/62).  

No cálculo dos gastos com pessoal foi considerada a atualização do salário mínimo nacional 
para cerca de 705,00€, tendo sido igualmente consideradas as mudanças de escalão e a 
atribuição de novas diuturnidades (conta 63). 
 



70 

 

 

 

As depreciações dos ativos fixos tangíveis (equipamentos e edifícios) foram calculadas de 
acordo com a vida útil esperada, utilizando o método das depreciações em linha reta (conta 
64). 
 
Os gastos e perdas de financiamento incluem os juros dos empréstimos de médio e longo prazo 
atualmente existentes, bem como os juros relativos aos empréstimos de curto prazo (contas 
correntes caucionadas) e foram calculados de acordo com as taxas contratualizadas e com o 
plano de amortizações em curso (conta 69). 
 
Os mapas financeiros do orçamento foram elaborados para cada uma das respostas sociais, 
tendo sido aglutinados por cinco áreas, a saber: 
  

• Área da 1ª Infância (Creche familiar, Creche e Pré-escolar) 

• Área da 2ª Infância e Juventude (CATL) 

• Área Sociocomunitária 

• Área da Deficiência 

• Área de Idosos 

Foi considerado ainda um centro de custos denominado “Outros” onde estão incluídos os 
rendimentos e gastos relativos à exploração dos bares e rendas de imóveis e outros que não se 
enquadrem nos anteriores. 
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O conteúdo do presente documento é subscrito pela Direção que toma conhecimento 

 
Loures, 10 de novembro de 2021 

 

A Direção 

 O Presidente 

__________________________ 

José Maria Silva Lourenço 

 

O Vice – Presidente 

__________________________ 

Jorge Manuel Firmino Baptista 

 

O Secretário 

__________________________ 

Carla Plácido Batista 

 

O Tesoureiro 

_________________________ 

Luís Patrício da Silva 

 

Os Vogais 

__________________________ 

Ana Sofia Mil Homens 

__________________________ 

José Manuel Ferreira 

__________________________ 

João Pedro Lourenço 

 

Suplentes 

__________________________ 

Telma Sofia Delgado 
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ASSOCIAÇÃO LUIZ PEREIRA MOTTA 

 
 Parecer do Conselho Fiscal 

 
Analisada a proposta do Plano de Atividades e Orçamento para 2022, o Conselho Fiscal aprovou o 

seguinte parecer: 

 

•O Orçamento está elaborado em conformidade com os estatutos da Associação, e com as 
normas da Segurança Social; 

 

•O Orçamento é coerente com o Plano de Atividades, que mantem como principal objetivo 

a consolidação e a sustentabilidade da Associação e das suas respostas sociais. 

 

Realçamos: 

 

 •O pleno funcionamento das respostas sociais e o início de funcionamento do Centro de 
Atividades e Capacitação para a Inclusão (CACI); 

                                                                               

•A continuidade de um rigoroso controlo de gastos e o cumprimento dos compromissos 
financeiros. 

 

• Um ambicioso Plano de Investimentos sujeito à aprovação dos apoios financeiros 

públicos.  

 

Assim, o Conselho Fiscal reunido a 10 de novembro de 2021 propõe à Assembleia Geral a 

aprovação do Plano de Atividades e Orçamento proposto pela Direção para o ano 2022. 

 

Loures, 10 de novembro de 2021 

 

O CONSELHO FISCAL 

 

 

Eugénio Carvalho 

 

 

Luis Miguel Silva 

 

 

Domingos Esteves 

 

 

António Santos 

 

 


