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Esta proposta de Plano de Atividades e Orçamento referente ao ano 2023 assume-se como um 
documento orientador da atividade da Associação Luiz Pereira Motta (ALPM), dando corpo à sua missão, 
à perspetiva de desenvolvimento da qualidade e eficiência dos serviços desenvolvidos, em prol das 
centenas de crianças, jovens e adultos que dela beneficiam, bem como das necessidades das suas famílias 
e dos profissionais. 
 
Apesar dos desafios que a Associação enfrentou, em 2022 graças à sua equipa, composta por Órgãos 
Sociais, Colaboradores e Voluntários, foi garantido um impacto positivo nas atividades realizadas, 
mantendo os seus Corpos Sociais a mesma intenção para 2023. 
 
Os tempos que se avizinham são de grande incerteza; serão certamente desafiantes, mas à altura desse 
desafio está uma equipa resiliente, que tudo fará para que a Associação tenha a capacidade de tudo fazer 
para garantir a sua sustentabilidade e continue a ser uma realidade presente nos caminhos da 
solidariedade, como sempre foi ao longo dos seus 107 anos. 
 
Para 2023 avançamos, novamente, com um plano e orçamento sustentado nas incertezas resultantes dos 
mais de 2 anos de COVID-19, dos seus principais efeitos e da situação económica decorrente da guerra na 
Ucrânia. Tempos, onde presenciámos o aumento abruto dos custos inerentes ao funcionamento dos 
equipamentos/respostas sociais, nomeadamente, recursos materiais, medidas de proteção, necessidades 
de reparação, géneros alimentares, salários, entre outros. Paralelamente, houve um decréscimo das 
receitas, resultado da não atualização adequada dos acordos de cooperação e dos rendimentos dos 
utentes/famílias. 
 
Ainda assim, conseguimos aumentar o apoio à comunidade, desenvolvendo e proporcionando projetos 
que considerávamos importantes; em 2022, dadas as limitações financeiras,  
 

• concorremos ao Programa PARES.3 para aquisição de mobiliário e equipamento para o Centro de 
Atividades e Capacitação para a Inclusão – CACI, que não vimos aprovada, mas colocámo-lo em 
funcionamento, que enquanto resposta social no âmbito da deficiência é um apoio importantes 
para mais 25 adultos e suas famílias.  

• Igualmente, concorremos e temos aprovado as candidaturas ao Programa PARES.3 e PRR para: 
concluirmos as obras do Lar Residencial; obras necessárias ao funcionamento do “Lar de Odivelas” 
(cedido em regime de comodato) e construção de Creche em S. Julião do Tojal. Espera-se a 
concretização das obras ao longo do biénio 2023/2024. 

 
A conjugação do aumento de despesas e a diminuição efetiva das receitas poderá a curto prazo 
perspetivar a não concretização dos projetos aprovados e o eventual encerramento de algumas respostas 
sociais. Todavia, mantemos a esperança e aguardamos que surjam algumas oportunidades, quer sejam 
ligadas a iniciativas de particulares, quer de programas e financiamentos públicos de incentivo à atividade 
que desenvolvemos, cujos fundos, devemos com determinação e espírito de missão, tentar conseguir 
captar. 
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O Plano de Atividades Anuais (PAA) para 2023 prosseguirá as linhas orientadoras da cultura institucional, 

especificamente no que se refere à: 

 

• Missão que assume, de desenvolvimento de serviços e respostas sociais para a 

comunidade, bem como no envolvimento e valorização dos seus colaboradores, 

associados, fornecedores e parceiros; 

•   Visão, ao continuar a afirmar a ALPM como Instituição de referência e de excelência ao 

serviço da comunidade;  

• Valores, ao aspirar uma intervenção com base em valores como a solidariedade, 

compromisso, eficiência e respeito.  

 

Na lógica do seu planeamento foram tidas em conta as seguintes preocupações: 
 

• A gestão partilhada, participativa e articulada quer entre respostas sociais/serviços que a ALPM 

disponibiliza, quer na incorporação de estratégias no planeamento que potenciem a ação 

conjunta com as autarquias, as entidades públicas, o setor social e empresarial, as instituições de 

ensino e formação e a comunidade; 

 

• Acautelar os recursos financeiros e materiais, de forma que as atividades sejam as mais 

autossuficientes possíveis, especificamente planificando ações que   mantenham a atenção na 

conjuntura financeira delicada, em que nos encontramos, sem, no entanto, desprestigiar a 

diversidade das dinâmicas e a qualidade dos serviços e que atenda às necessidades de cada 

resposta social/serviços, dos seus utentes e suas famílias; 

 

• Executar planos que sigam as etapas metodológicas, de forma a que seja permitido acompanhar 

e mensurar os resultados e,  avaliar o ciclo de gestão anual; o PAA  não se restringe ao 

planeamento, pois será alvo de avaliação intermédia e final ( avaliação de resultados semestral 

mente), permitindo, se necessário, reformular/readequar ou substituir ações, para que se 

possam otimizar recursos humanos e materiais, perceber a sua eficácia por respostas 

sociais/serviços e no seu conjunto (articulação entre áreas) e identificar os benefícios na 

concretização das atividades, quer para utentes, familiares, associados e comunidade em geral, 

como para colaboradores, voluntários e estagiários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2023 - Linhas Orientadoras  
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Neste quadro de acompanhamento e avaliação, serão reforçados pelas respostas sociais/serviços os 
objetivos estratégicos estabelecidos para o triénio de 2022/25:  

 
 
 
 
 
 
 

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

 

A- CONSOLIDAR A AÇÃO DA ALPM, NUM QUADRO DE QUALIDADE E 
SUSTENTABILIDADE DOS 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 E FAMILIARES, BEM COMO 
CONTRIBUIR PARA O BEM-ESTAR DOS ASSOCIADOS E COMUNIDADE

E-REFORÇAR A IMAGEM INSTITUCIONAL

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

1- Optimizar os equipamentos e recursos; melhorar a qualidade e eficiência no
atendimento a utentes, familiares, associados e comunidade; consolidar, preservar
e intensificar as parcerias; desenvolver estratégias de alargamento a entidades
privadas;

2- Perspetivar a criação e procura de novas soluções, quer nas respostas sociais 
que no desenvolvimento dos atuais serviços;

3-Promover o bem-estar e qualidade de vida dos profissionais/colaboradores;
formar e informar estes profissionais/colaboradores; estabelecer objetivos e
avaliar o seu desempenho;

4-Desenvolver e implementar procedimentos que permitam comunicar com
utentes, familiares, associados e comunidade, desenvolvendo relações de
proximidade com os mesmos; avaliar a ação desenvolvida, quer a partir das
respostas individualizadas que cada área de intervenção oferece, quer dos
processos de gestão /coordenação dos equipamentos, e das condições físicas e
dos recursos institucionais;

5-Propiciar benefícios que ajudem na concretização da Missão. O foco de cada
resposta social/serviço deve passar por procurar divulgar a imagem e o trabalho
que realizam junto de parceiros e comunidade; desenvolver ações que angariem
voluntários (externos e internos), sensibilizando-os para a responsabilidade social;
promover novas parcerias; contribuir ativamente para alargar os meios de
informação e comunicação interna e externa;

6-Desenvolver e concretizar ações internas nas respostas sociais e serviços e/ou 
em articulação com outras/os, que visem a participação ativa de todos os que 
constituem a ALPM

Objetivos Estratégicos 

Objetivos Operacionais 
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À semelhança dos anos transatos, o PAA para 2023 foi resultado do trabalho realizado pelas equipas das 
respostas sociais/serviços, propondo-se uma planificação que: 
 

• Esteja em consonância com a cultura institucional e com objetivos estratégicos e 
operacionais estabelecidos; 
 

• Prossiga com a concretização dos projetos em curso; 
 

• Diversifique as respostas dadas aos destinatários, perspetivando tanto a procura de 
satisfação das suas expetativas e desejos, como o colmatar das suas necessidades 
individuais e familiares; 

 

• Envolva e angarie entidades parceiras; 
 

• Reflita sobre as práticas e rotinas anteriormente desenvolvidas, de forma a manter o seu 
equilíbrio e/ou a potenciar a inovação sustentável. 
 

Não obstante, o PAA é um documento flexível, permitindo a integração e adaptação dos objetivos 
propostos, das ações/dinâmicas e dos métodos de avaliação que venham a ser priorizados pelos desafios 
e necessidades decorrentes quer dos próprios utentes e suas famílias, quer das mudanças sociais, medidas 
governamentais e/ou estratégias de gestão institucional. 
 
O âmbito da sua aplicabilidade é extensível a todas as respostas sociais e serviços da ALPM, sendo a 
apresentação cronológica exposta para o ano supra, com exceção das respostas para a infância e 
juventude que apresentam o cronograma para o ano letivo (setembro de 2022 a agosto de 2023). 
 
Já no âmbito do seu acompanhamento e monitorização, como já abordado estão planeados os momentos 
de avaliação, seja na dimensão pedagógica do cumprimento dos objetivos e avaliação de resultados das 
ações, seja na identificação de dados que caracterizem a dimensão social, no que se refere à participação, 
envolvimento e articulação com os públicos-alvo, parceiros e colaboradores da ALPM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Respostas Sociais 

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES PARA 2023 
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O Plano Anual de Atividades constitui, em conjunto com o Projeto Educativo da Instituição, os 
Regulamentos Internos das respostas sociais e os Projetos Pedagógicos, um dos principais instrumentos 
de trabalho e de práticas pedagógicas a desenvolver ao longo do ano.  
 
Pretende-se que o Plano Anual de Atividades, tendo em conta os objetivos definidos, seja 
permanentemente (re) construído por todos aqueles que o levam à prática ou dele tiram partido, 
especialmente as crianças. O principal objetivo deste plano (respeitando os objetivos definidos nas 
Orientações Curriculares para a Educação de Infância), é o de sistematizar todas as vivências das respostas 
sociais de creche, creche familiar e pré-escolar, integrando assim as crianças na comunidade educativa e 
na comunidade em geral.  
Desta forma é imprescindível trabalhar com base nos seguintes pontos-chave: 
 

• Proporcionar o desenvolvimento de competências pessoais e sociais ao nível do ser e do saber 
(saber ser, saber estar e saber fazer). 

• Proporcionar o desenvolvimento da formação pessoal e social da criança numa inter-relação 
entre a escola e a família. 

• Proporcionar a todas as crianças de creche e pré-escolar múltiplas experiências ao nível da 
expressão, abrangendo todos os seus domínios: expressão oral, escrita, musical, plástica, 
dramática e pelo movimento. 

• Envolver a participação de toda a comunidade educativa (crianças, pais, técnicos de atividades 
extracurriculares), outras respostas sociais da ALPM, membros da Direção, e outros agentes da 
comunidade na organização das atividades a desenvolver;  

• Que a responsabilidade pela organização dos projetos/atividades que decorram do Plano de 
Atividades seja orientada pela direção pedagógica;  

• Que as atividades que constam no Plano Anual de Atividades sejam avaliadas de acordo com 
critérios previamente definidos, para se detetar possíveis falhas, apontar aspetos a melhorar ou 
simplesmente refletir sobre as mesmas. 

 
Este instrumento é flexível na sua realização e a sua atualização pode ser feita sempre que a comunidade 
educativa considerar necessário, a fim de enriquecer a qualidade de todo o trabalho perspetivado no 
início do ano letivo. 

Creche Familiar

(48 utentes)

Creche

(116 utentes)

Pré-escolar

(150 utentes) 

Recursos Humanos

(42 Colaboradores) 

Área da 1ª Infância 
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ÁREA DA 1ª INFÂNCIA 

Finalidades: Promover a qualidade dos serviços prestados; 
                      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 
Indicadores a 

avaliar Humanos Materiais 

Setembro 

Promover a (re)integração e 
adaptação das crianças à creche e pré-escolar 
 
Rever os amigos 
 
Explorar diferentes espaços interiores e 
exteriores; 
 
Criar laços afetivos entre criança/ criança e 
criança/ adulto 
 
Favorecer a adaptação ao espaço, aos adultos, 
às crianças e rotinas 
 
Desenvolver a colaboração e articulação entre 
a família e a “escola” 

Acolhimento e receção das crianças 
 
Atividades de socialização e atividades lúdicas        
  
Brincadeiras ao ar livre   
 

Crianças/utentes da 
creche e pré-escolar 
 
Pais/encarregados 
de educação               
  

Equipa educativa 
(educadoras e 
auxiliares)   
  
              
 

Material didático 
(lápis de  
cor, tintas, papel,  
pincéis) 
         
Material  
lúdico (jogos,  
legos, bolas,  
puzzles, brinquedos 
 
Meios 
audiovisuais 

Observação direta (avaliar o 
diálogo, participação, 
interesse e motivação da 
criança) 
 
Fichas de registo de 
observação(educador) 
 
Registos fotográficos e 
audiovisuais  
 
Produções individuais da 
criança (desenhos, 
construções, etc.) 

Nº crianças que  
registam sinais 
de  
integração;  
             
Nº crianças que  
apresentam 
dificuldades de   
integração   
                
Estratégias 
adotadas pela 
equipa de sala 
/atividades 
desenvolvidas 
 

Informar os pais e/ou encarregados  
de educação sobre as metodologias de 
trabalho e pedagogias a desenvolver na 
creche e pré-escolar 
 
Sensibilizar os pais/encarregados de educação 
para a segurança nas entradas e saídas da 
ALPM; 
 
Dar a conhecer algumas regras e   normas de 
funcionamento das respostas sociais de 
creche, creche familiar e pré-escolar     

Reunião de pais           
 

Pais/ 
encarregados de 
educação 

Educadora 
 
Diretora pedagógica 
 
Diretora técnica 
 
Elemento da direção 

Sala 
 
Meios audiovisuais 
 
Canetas 
 
Outros 

Folha de presenças 
 
Instrumentos específicos 
para estimular a participação 
dos pais/EE 

Nº de pais/EE 
presentes na 
reunião 
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Calendarização Objetivos Designação da atividade Destinatários 
Recursos Instrumentos de 

avaliação 
Indicadores a 

avaliar Humanos Materiais 

Outubro 

Observar as transformações da natureza com 
a chegada do outono 
 
Reconhecer as características do clima, 
vestuário, alimentação modificações da 
natureza nesta estação do ano 
 
Incentivar o gosto pela natureza 
 
Desenvolver o sentido do tato, do gosto e do 
olfato 

Chegada do outono  
Exploração de histórias e lengalengas  
 
Visitas ao exterior para recolha e exploração 
de elementos naturais relacionados com o 
outono 
 
Realização de trabalhos de expressão plástica 

Crianças/utentes da 
creche e pré-escolar 

Equipas de creche e 
pré-escolar 

Materiais de 
desgaste 
 
Materiais recicláveis 
 
Elementos 
característicos do 
outono 

Observação direta   
 
Ficha de registo da atividade 

Trabalhos/ 

projetos 

realizados 

 

Conhecer e participar na tradição “Halloween” 
– Dia das Bruxas 
 
Estimular a imaginação e criatividade através 
da vivência do imaginário 
 
Promover a interação entre as crianças das 
diferentes salas 

Decoração dos espaços com motivos alusivos 
ao tema 
 
Atividades de expressão plástica relacionadas 
com a temática 
 
Baile de máscaras 
 
Almoço com ementa especial  
 
Lanche partilhado 

Equipa pedagógica 
 
Responsável cozinha 

Material de 
desperdício 
 
Materiais de 
expressão plástica  

Registos fotográficos 
 
Ficha de registo da atividade 

 

Comemorar o Dia Mundial da Música 
 
Promover a intergeracionalidade  
 
Promover a criatividade e expressão musical 
 
Promover a celebração da música de 
diferentes formas 

Audição de um concerto 
 
Entoação de canções diversas 
 
Utilização de vários tipos de instrumentos 
musicais 
 
Elaboração de uma música para partilhar com 
a área de idosos 
 

Equipa pedagógica 
 
Músicos a convidar 
 
Famílias 

Aparelhagem de 
som 
 
Microfone 
 
Instrumentos 
musicais 

Registos fotográficos e 
audiovisuais 

Nº de crianças  
 
Nº de músicos 
 
Nº de pais/ 
encarregados de 
educação 
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Calendarização Objetivos Designação da atividade Destinatários 
Recursos Instrumentos de 

avaliação 
Indicadores a 

avaliar Humanos Materiais 

Novembro 

Reviver a tradição portuguesa do S. Martinho 
de uma forma lúdica 
 
Promover o gosto e preservação das tradições 
populares 
 
Fomentar o valor da partilha através da lenda 
 
Proporcionar momentos de convívio e 
confraternização entre as crianças 

Exploração da lenda de S. Martinho  
 
Realização de atividades de expressão plástica  
 
Confeção de cartuchos para castanhas 
 
Realização do magusto no exterior 

Crianças de creche 
(12/36 meses) 
 
Crianças do pré-
escolar  

Equipa da creche e 
pré-escolar 
 
Materiais de 
desgaste 
 
Materiais recicláveis 
 
Famílias 

Castanhas 
 
Material de 
desgaste (revistas, 
jornais) e material 
didático (lápis de  
cor, papel) 

Portefólio 
 
Captação fotográfica 

Nº Crianças 
envolvidas na 
atividade 
 
Quantidade de 
castanhas 
enviadas pela 
família. 

Participar no “Dia Nacional do Pijama” 
 
Promover o conhecimento dos direitos das 
crianças 
 
Estimular os valores de partilha e 
solidariedade entre crianças, famílias e 
colaboradores 
 
Estimular a articulação com outras áreas da 
ALPM 

Angariação de bens de primeira necessidade 
para ajudar crianças mais desfavorecidas 
 
Criação de uma mascote em colaboração com 
as famílias (boneco gigante) 
 
Realização de atividades alusivas ao tema 

 
Crianças/utentes da 
creche e pré-escolar 
 
Pais/ 
encarregados de 
educação 
 
Outros setores da 
ALPM 

 
 
Equipa pedagógica 
 
Famílias 
 

Materiais de 
expressão plástica  
 
Material de 
desperdício 
 
Alimentos 
 
Rádio 
 
Caixas para 
colocação dos bens 
a angariar 

Registos fotográficos e 
audiovisuais 

Quantidade de 
bens angariados 
 
Áreas da ALPM 
envolvidas na 
atividade 

Dezembro 

Fomentar na  
criança o gosto e o respeito pelas  
tradições 
 
Compreender o simbolismo do  
Natal      
 
Identificar o Natal como a festa da 
fraternidade e incentivar o espírito de 
amizade e solidariedade        
 
Sensibilizar/ alertar a criança para o  
consumismo que se vive na época  
Natalícia     
 
Proporcionar momentos de diversão e de 
alegria 
 
Promover os laços afetivos entre os diferentes 
elementos da instituição  

Preparar o Natal: 
 
Enfeitar os espaços do pré-escolar com 
materiais alusivos ao Natal 
 
Envio da carta ao Pai Natal 
 
Elaborar os convites para a festa de Natal 
 
Confeção de bolinhos de Natal 

Crianças/utentes da 
creche e pré-escolar 
 
 

Crianças; 
 
Equipa educativa 
 
Pais e/ou 
encarregados de 
educação 
 
Diretora técnica 
 
Direção 
 

Materiais de 
expressão plástica e 
de desperdício 
 
Enfeites de Natal 
 
Ingredientes para a 
confeção dos 
bolinhos 

 

Nº cartas 
enviadas  
ao Pai Natal;              
 
Nº convites 
elaborados;               
 
Decorações dos 
diversos 
espaços;                     
 
Quantidade de 
bolinhos de  
Natal 
confecionados 
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Calendarização Objetivos Designação da atividade Destinatários 
Recursos Instrumentos de 

avaliação 
Indicadores a 

avaliar Humanos Materiais 

Dezembro 

Proporcionar momentos de convívio e alegria 
entre a equipa pedagógicas as crianças e a 
família 
 
Vivenciar o espírito natalício 
 
Partilhar com as famílias as atividades 
desenvolvidas nas diferentes respostas sociais 
da área da infância 

Reserva do espaço para festa de Natal 
 
Apresentação de um espetáculo realizado pela 
equipa pedagógica e pelas crianças 

Crianças/utentes da 
creche e pré-escolar 
 
Famílias  
 
Direção  
 
Coordenação 

Equipa pedagógica 
 
Outros 
colaboradores da 
ALPM 
 
Direção  
 
Coordenação 

Material de 
desgaste  
 
Enfeites de Natal  
 
Equipamento de 
som 
 
Viaturas (carrinhas) 
 
Microfones 
 
 

Registos fotográficos e 
audiovisuais 

Nº fatos e  
adereços para a  
festa 
 
Nº de 
colaboradores  
envolvidos na 
preparação da 
festa 
 
Nº de 
pais/encarregad
os de educação 
que assistiram à 
festa 

Janeiro 

 
Vivenciar o Dia de Reis: 
 
Favorecer a compreensão da lenda dos Reis 
Magos 
 
Sensibilizar as crianças para a  
preservação das tradições locais 
 
Promover o contacto com o  
meio local 

Elaborar coroas de reis 
 
Confeção de um bolo-rei com materiais de 
desperdício 

Crianças/utentes da 
creche e pré-escolar 

Equipa pedagógica 
 
Famílias 

Materiais de 
desperdício 
 
Cola 
 
Pinceis 
 
Tintas 

Observação direta (avaliar a 
participação e envolvimento 
das crianças); 
 
Registo da atividade 
 
Registos fotográficos 

Exposição de 
bolos-rei                   
 
Nº de adereços  
(capas e coroas) 

Promover a semana das ciências  
 
Estimular o interesse pela exploração e pela 
área científica 
 
Promover o contacto com a comunidade 

Realizar atividades experimentais 
 
Visitar o pavilhão da Ciência Viva 
 
Realizar outras visitas relacionadas com a 
temática das ciências: 
museus/estufas/exposições 

Crianças/utentes do 
pré-escolar 

Equipa pedagógica 
 
Motorista 

Materiais diversos 
 
Autocarro 

Observação direta (avaliar a 
participação e envolvimento 
das crianças; 
 
Registo da atividade 

Atividades 
experimentais 
desenvolvidas 
 
Nº de visitas 
realizadas 
 
Nº de crianças 
participantes 

Fevereiro 

Comemorar o “Dia do Amigo” 
 
Explorar o tema da amizade e a sua 
importância 
 
Desenvolver valores de união e partilha 

Elaboração de um cartaz de mensagens sobre 
a amizade 

Crianças/utentes da 
creche e pré-escolar 

Equipa pedagógica 

Materiais de 
desperdício 
 
Cola 
 
Tintas 
 

Observação direta (avaliar a 
participação e envolvimento 
das crianças; 
 
Registo da atividade 
 

 
Mensagens 
elaboradas  
 
Nº de salas 
envolvidas na 
atividade 
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Calendarização Objetivos Designação da atividade Destinatários 
Recursos Instrumentos de 

avaliação 
Indicadores a 

avaliar Humanos Materiais 

Fevereiro 

Desenvolver a imaginação e a criatividade 
 
Promover momentos de fantasia 
 
Promover o convívio e relação entre as 
diferentes faixas etárias e com a comunidade 

Participação no desfile de carnaval infantil de 
Loures; 
 
Baile de carnaval 

Crianças/utentes da 
creche e pré-escola 
 
Famílias 
 
Comunidade 

Equipa pedagógica 
 
Motorista 
 
Colaboradores de 
outras áreas da 
ALPM  
 
GNR/CML 

 
Consumíveis 
 
Materiais para os 
fatos 

Registo fotográfico e 
audiovisual 

Nº crianças                
 
Nº de fatos             
 
Satisfação e 
feedback  
 

Março 

Comemorar o Dia Mundial da Árvore e a 
chegada da Primavera 
 
Valorizar o papel da árvore no meio ambiente. 
 
Sensibilizar para a importância da qualidade 
do ambiente.                                                                   

Plantar árvores no espaço exterior da ALPM 
 
Plantar ervas aromáticas 
 
Decoração das salas/espaços com elementos 
alusivos à primavera  

Crianças/utentes da 
creche e pré-escolar 

Equipa pedagógica 

Arvores  
 
Ervas/plantas 
aromáticas 
 
Vasos 

Registo fotográfico 

Nº de arvores 
plantadas 
 
 

“Comemorar o Dia Mundial do Teatro” 
 
Sensibilizar a criança para a importância da 
cultura  
 
Valorizar o teatro como forma de cultura 

Convite a um grupo/companhia de teatro para 
vir à ALPM 
 
Assistir a uma peça de teatro  

Crianças/utentes da 
creche e pré-escolar 

Equipa pedagógica 
Meios audiovisuais  
 
Ginásio 

Registo fotográfico 
 
Observação direta (avaliar o 
interesse e participação das 
crianças) 

Nº de crianças a 
participar na 
atividade 
 
Satisfação sobre 
a peça a que 
assistiram 

Abril 

Comemorar o “Dia da Terra” ou “Dia do 
Planeta” 
 
Consciencializar para a preservação do planeta 
 
Alertar para a importância de preservar os 
recursos naturais do mundo 

Elaboração de um planeta em formato 3D 
 
Elaboração de cartazes sobre os cuidados a ter 
com o planeta terra 
 
Exposição sobre os diversos planetas 

Crianças/utentes da 
creche e pré-escolar 

Equipa pedagógica 
 
Famílias 

Materiais de 
desperdício 
 
Cola  
 
Pinceis 
 
Tintas 

Observação direta (avaliar o 
interesse e participação das 
crianças) 

 Nº de trabalhos 
elaborados 
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Calendarização Objetivos Designação da atividade Destinatários 
Recursos Instrumentos de 

avaliação 
Indicadores a 

avaliar Humanos Materiais 

Abril 

Vivenciar a época festiva da Páscoa 
 
Explorar as tradições locais 
 
Promover o convívio intergeracional  

Elaboração da prenda relacionada com a 
temática da Páscoa;  
 
Confeção do folar  
 
Caça ao ovo da Páscoa 

Crianças/utentes da 
creche e pré-escolar 

Equipa pedagógica 
Famílias 

Ingredientes para  
a confeção do  
folar  
 
Utensílios para a  
confeção do  
Folar (formas,  
forno, alguidares) 
 
Outros (a definir)  

Registo fotográfico 

Nº crianças que  
trouxeram 
ingredientes 
para  
a confeção do  
folar                            
 
Nº folares  
confecionados          
 
Nº crianças  
envolvidas na 
caça  
ao ovo 

Maio 

Comemorar o “Dia da Família” 
 
Incutir na criança a importância da família 
 
Identificação dos diferentes membros da 
família 
 
Potenciar momentos de convívio/partilha 
entre família/criança/instituição 

Exposição de quadros pintados em família 
 
Elaboração de uma árvore genealógica 

Crianças/utentes da 
creche e pré-escolar 

Equipa pedagógica 
 
Famílias 

Telas 
 
Tintas 
 
Pinceis 
 
Outros (a definir) 

Observação direta (avaliar o 
interesse e participação das 
crianças) 
 
Registo fotográfico 

Nº de quadros 
elaborados 
 
Fotografias da 
atividade 

Junho 

Comemorar o “Dia Mundial da Criança” 
 
Sensibilizar para a importância dos direitos da 
criança;        
 
Promover o convívio entre  
crianças  
 
Proporcionar momentos de  
alegria e diversão 

Contactos com outras entidades  
 
Realização da festa convívio a 1 de  
junho;       
 
Almoço partilhado com todas as crianças               
 

Crianças/utentes da 
creche e pré-escolar 

Equipa pedagógica 
 
Outros 
colaboradores da 
ALPM 

Materiais diversos 
(a definir) 
 
Insufláveis 
 
Outros (a definir) 

Registo fotográfico 

Nº de 
voluntários e 
parceiros 
presentes 

Sensibilizar as crianças para os cuidados a ter 
com o sol 
 
Sensibilizar as crianças para as regras a adotar 
na praia 
 
Promover o contacto com a Natureza: areia, 
mar, conchas, etc..  

Proceder à reserva de autocarros 
 
Organizar e acompanhar as crianças durante a 
semana de praia 

Crianças/utentes de 
creche – 24-36 
meses 
 
Crianças/utentes do 
pré-escolar 

Equipa pedagógica 
Autocarros 
 
Brinquedos de praia 

Registo fotográfico 
Nº de crianças 
participantes na 
semana de praia 
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Calendarização Objetivos Designação da atividade Destinatários 
Recursos Instrumentos de 

avaliação 
Indicadores a 

avaliar Humanos Materiais 

Junho 
Comemorar o final a primeira etapa  
do percurso académico das  
crianças 

Execução dos diplomas 
 
Decoração do espaço 
 
Realizar Festa dos Finalistas do pré-escolar 

Crianças do pré-
escolar que 
transitam para o 1º 
ciclo 
 
Pais/encarregados 
de educação 

Equipa pedagógica 

Equipamento de 
som 
 
Microfone 
 
Outros (a definir) 

Registo fotográfico e 
audiovisual 

Nº diplomas              
 
Nº crianças 
 
Nº de 
encarregados de 
educação   

Julho/agosto 

Proporcionar atividades especificar durante o 
período do verão 
 
Proporcionar a vivencia de momentos 
diferentes daqueles que foram vividos ao 
longo do ano; 

 

Elaborar um plano de atividades tais como: 
piscina, jogos ao ar livre, brincadeiras com 
água…  
 
Proporcionar passeis a diversos locais a definir 

Crianças utentes da 
creche e pré-escolar 

Equipa pedagógica 

Autocarro 
 
Piscinas insufláveis 
 
Brinquedos diversos 

Registo fotográfico e 
audiovisual 

Nº crianças 
 
Nº de atividades 
realizadas  
 
Grau de 
satisfação  

Durante o ano 
letivo (janeiro a 

dezembro) 

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/utentes de 
creche e pré-escolar 

Educadoras de 
infância e Auxiliares 
de ação educativa 

Fotocópias 
 
Consumíveis  
 
Computador e 
impressora 

Plano anual e semanal 
 
Registo de avaliação de cada 
criança por período do 
trabalho 
curricular/pedagógico 
 
Registo de avaliação de cada 
criança por semestre 
 
Registos dos cuidados diários 
e PDI 

Dados da 
avaliação 
quantitativa e 
qualitativa 
 
Grau de 
satisfação das 
crianças e 
encarregados de 
educação 
 
Índice de 
objetivos 
alcançados  

Durante o ano 
letivo (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 em cooperação com outras 
respostas sociais da ALPM na comemoração 
de algumas datas festivas: 
Dia do Idoso (outubro) 
Dia da Música (outubro) 
Dia do Pijama (novembro) 
Natal (dezembro) 
Carnaval (fevereiro) 
Dia da Árvore (março)  
Páscoa (abril) 
Festa de Final do ano (junho) 
 
Organização e planeamento do regresso dos 
Contadores de Histórias 

Crianças/utentes de 
creche e pré-escolar 
 
 

Colaboradores de 
outras áreas da 
ALPM:  
 
CATL; Centro de Dia 
/ERPI; Área sócio 
comunitária; 
 
Equipa educativa;  
 
Amas 
 
Voluntários e 
estagiários 

Materiais diversos ( 
cartão; artolinas de 
várias cores; tintas e 
pinceis; ola e fita-
cola; musgami e 
feltro; Cola quente; 
lápis de cor, de cera 
e canetas 
papel kraft e crepe 
 
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) 

Nº de 
participantes 
 
Nº de atividades 
realizadas 
 
Nº ações 
conjuntas 
 
Grau de 
satisfação dos 
participantes 
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Calendarização Objetivos Designação da atividade Destinatários 
Recursos Instrumentos de 

avaliação 
Indicadores a 

avaliar Humanos Materiais 

Durante o ano 
letivo (janeiro a 

dezembro) 

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

Reatar a parceria com o Language para o 
desenvolvimento do inglês 
  
Inclusão nos projetos promovidos pela CML: 
Bebéthoven, 
Músicos de Palmo e Meio  
DançArte 
 
Realização de protocolos / parcerias 
 
Organização e acompanhamento das 
atividades de extracurriculares e desenvolver 
durante o ano letivo 

Crianças dos 4 
meses aos 6 anos.  

Professoras de 
Inglês; 
 
Professora de 
música e de dança 
 
Equipa 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.. 

Nº de dias/ações 
 
Nº de crianças 
abrangidas 
 
Grau de 
satisfação  
 
Índice de 
aprendizagens 
de competências  

Proporcionar formação para as educadoras de 
infância, auxiliares de ação educativa e amas 
 
Desenvolver as competências profissionais dos 
colaboradores 
 
Assegurar a qualificação, satisfação e 
motivação dos colaboradores  
 
Melhorar os níveis de desempenho 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 

Fichas de Inscrições nas 
formações 
 
Inquéritos de satisfação da 
formação 
 
Avaliação da formação 

(conteúdos transmitidos) 

Nº de 
formações/horas 
de formação por 
colaborador 
 
Certificados de 
participação na 
formação 

Reuniões com a equipa pedagógica 
Reuniões com periodicidade a definir com a 
equipa pedagógica (educadores de infancia e 
auxiliares de educação 

Educadores 
 
Auxiliares de 
educação 

Diretora pedagógica  
 
Diretora técnica 

Sala de reuniões Atas de reunião 
Nº de reuniões 
realizadas 
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O Centro de Atividades de Tempos Livres (CATL) funciona num edifício localizado no Centro de 
Atendimento Integrado (CAI) da Associação Luiz Pereira Motta (ALPM), o espaço é composto por 2 pisos, 
com 2 salas de atividades em cada um deles, 1 atelier no 2º piso, 1 gabinete, 1 espaço exterior e 3 salas 
de estudo. 
 
No ano letivo, 2022/2023, o número de crianças/jovens a usufruir dos serviços do CATL é igual à 
capacidade da resposta social - 1º ciclo/ensino básico (68 crianças); 2º e 3º ciclo/ensino secundário (72 
jovens). 
 
Para refletirmos sobre a atuação/intervenção desta resposta social e elaborarmos o PAA, baseamo-nos 
na experiência adquirida ao longo dos anos, em que cada criança/jovem passa uma boa parte do seu dia 
nas estruturas formais de aprendizagem (escola) e nas estruturas de apoio social, como é o caso do 
CATL. 
 
Hoje, entendendo-se que o CATL continua a ser um suporte importante para a estrutura familiar, 
nomeadamente para assegurar os períodos/tempos livres escolares, férias letivas, apoio aos trabalhos 
de casa, bem como no desenvolvimento de aprendizagens sociais (competências socio emocionais e 
habilidades sociais, regulação de normas/valores pessoais, entre outras). 
 
Este entendimento, sustenta as finalidades definidas para esta resposta social: 

• Promover o equilíbrio emocional da criança/jovem integrado na escolaridade obrigatória (6 aos 
18 anos);  

• Promover a sua autonomia e integração social. 
 

Assim destacam-se como principais objetivos e linhas orientadoras da ação desenvolvida na resposta 
social: 

• Ajudar a criança/ jovem a utilizar as suas capacidades psico-motoras, cognitivas e psicossociais, 
para descobrir, alcançar e explorar o mundo que a rodeia através da promoção da criatividade, 
espírito crítico e sensibilidade estética; 

• Prestar um apoio positivo que promova a autonomia individual e paralelamente a integração 
social das crianças e jovens no grupo, respeitando as diferentes culturas; 

• Estimular a inter-relação família/escola/comunidade/estabelecimento e criar formas de 
cooperação, aproveitamento e rentabilização de todos os recursos. 
 

Paralelamente, às atividades pedagógicas, lúdicas/e de lazer é desenvolvido diariamente, para as 
crianças e jovens que usufruem da resposta social ao longo do ano: 

• O serviço de transporte, de enorme mais-valia para a resposta que damos às famílias, pois é 
utilizado pela totalidade das crianças e jovens, nas suas idas e vindas para a escola; 

• O serviço de alimentação – almoço (80% dos utentes) e reforço de lanche (manhã/tarde). 
 
 
 

Centro de Atividades de 
Tempos Livres – CATL

(140 utentes )

Recursos Humanos

(14 Colaboradores) 

Área da 2ª Infância e Juventude 
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Os maiores desafios para este ano são: 

• Desempenhar a missão com um nível de excelência; 

• Manter a existência de planos inovadores e sustentáveis nos períodos de férias; 

• Recrutamento e seleção de voluntários para o programa de férias de verão; 

• Capacitar a equipa do CATL com formação adequada às suas necessidades. 

Como estratégias para a concretização do PAA: 

• Melhorar e readequar, caso necessário, os instrumentos de monitorização e avaliação nas 
atividades; 

• Discussão dos resultados nas reuniões semanais previstas de trabalho entre a coordenação da 
resposta social e responsável do serviço e, quinzenais com toda a equipa; 

• Participação de voluntários na concretização do programa de férias de verão, através da 
manutenção da parceria já existente com o IPDJ. 
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ÁREA DA 2ª INFÂNCIA E JUVENTUDE 

Meta (s)/finalidade(s) anual:  
-Promover a autonomia e a aquisição de competências pessoais, sociais e específicas nas crianças e jovens; 
- Desenvolver uma relação de proximidade com famílias como um dos meios de divulgação da imagem e trabalho desenvolvido pela ALPM; 
- Apostar na capacitação dos colaboradores. 

Calendarização Objetivos   Designação da atividade Destinatários 
Recursos Instrumentos de 

avaliação 
Indicadores a 

avaliar Humanos Materiais 

Janeiro Promover o conhecimento pelas tradições Biscoitos de reis / Cantar as janeiras 
Utentes do CATL / 
creche e pré-escolar  

Utentes do CATL 
 
Colaboradores 

Consumíveis 
 
Material de cozinha 

Ficha de registo  
 
Observação direta 

Nº de participantes 
que aprendeu 
receita e canção  

Fevereiro 
Proporcionar momentos de convívio e 
interajuda 

Dia dos amigos especiais 
 
Baile de carnaval 

Utentes do CATL 
Utentes do CATL 
 
Colaboradores 

Material de desgaste 
Observação direta 
 
Ficha de registo  

Participantes no 
baile 
 
Nº de cartas 
enviadas 

Março 

Reforço da relação entre a ALPM e as 
famílias 
 
Estimular a participação das crianças / 
jovens em atividades lúdicas e época 
festiva 

Dia do Pai – Sessão fotográfica 
Utentes do CATL e 
famílias 

Utentes do CATL 
 
Colaboradores 

Máquina fotográfica 
 
Painel fotográfico 
 
Adereços 

Avaliação da atividade 
através de questionário 
próprio 

Presença dos pais e 
a pertinência da 
atividade 

Estimular a participação das crianças / 
jovens em atividades ambientais 

Dia da árvore Utentes do CATL 
Utentes do CATL 
 
Colaboradores 

Material de desgaste Ficha de registo  Nº de participantes 

Abril 

Promover o conhecimento pelas tradições 
 
Estimular a participação das crianças / 
jovens em atividades lúdicas e época 
festiva 

 Árvore dos ovos da Páscoa Utentes do CATL 
Utentes do CATL 
 
Colaboradores 

Material de desgaste 
 
Ovos de chocolate 

Ficha de registo  Nº de participantes 

Promover a ocupação das férias e tempos 
livres de forma saudável e construtiva 
 
Continuidade da melhoria dos serviços 
prestados aos utentes 

Programa de férias da Páscoa Utentes do CATL 
Utentes do CATL 
 
Colaboradores 

Material de desgaste 
 
Transporte 

Fichas de inscrição  
 
Questionários aos 
encarregados de 
educação 

Nº de participantes 
satisfação com a 
oferta 

Maio 

Reforço da relação entre a ALPM e as 
famílias 
 
Estimular a participação das crianças / 
jovens em atividades lúdicas e época 
festiva 

Dia da Mãe – Sessão fotográfica 
Utentes do CATL e 
Famílias 

Utentes do CATL 
 
Colaboradores 

Máquina fotográfica 
 
Painel fotográfico 
Adereços 

Avaliação da atividade 
através de questionário 
próprio 

Presença das mães 
e a pertinência da 
atividade 

Junho  
Estimular a participação das crianças / 
jovens em atividades lúdicas e época 
festiva 

Dia da Criança Utentes do CATL 
Colaboradores 
 
Entidades externas 

Materiais de 
desgaste 
 
Consumíveis  

Ficha de registo 
 
Observação direta 

Nº de participantes 
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Calendarização Objetivos   Designação da atividade Destinatários 
Recursos Instrumentos de 

avaliação 
Indicadores a 

avaliar Humanos Materiais 

Julho / agosto 

Promover a ocupação das férias e tempos 
livres de forma saudável e construtiva 
 
Continuidade da melhoria dos serviços 
prestados aos utentes 
 
Reforço da imagem institucional 

Programa de férias de Verão Utentes do CATL 

Utentes do CATL  
 
Colaboradores 
OTJ 

Material de desgaste 
 
Transporte 
Reservas 

Portefólio captação 
fotográfica 
 
Questionários aos 
encarregados de 
educação 

Nº de 
participantes; 
 
Satisfação com a 
oferta 

Setembro 

Desenvolver a criatividade das crianças / 
jovens 
 
Reforço da imagem institucional 
 
Promover a responsabilidade na 
organização da vida escolar 
 

Planificação do ano letivo 
 
Organização do mapa dos transportes 
 
Organização dos horários da sala de 
estudo 

Utentes do CATL 

Utentes do CATL 
  
Colaboradores 
 
Motoristas 

Material de desgaste 

Mapa dos transportes 
 
Mapa de horários sala de 
estudo 

Número de erros 
na execução dos 
mapas 

Outubro 

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

Dia Mundial da Música - Discoteca Utentes do CATL 
Utentes do CATL  
 
Colaboradores 

Material de desgaste Ficha de Inscrição  Nº de participantes 

Estimular a participação das crianças / 
jovens em atividades lúdicas 
Promover o respeito inter-geracional  

Dia do Idoso – Criação de um painel 
fotográfico 

Utentes do CATL 
Utentes do CATL  
 
Colaboradores 

Máquina fotográfica 
 
Computador  
 
Material de desgaste 

Observação direta  
 
Ficha de registo  

Nº de participantes 
envolvidos 

Novembro 

Promover o conhecimento pelas tradições 
 
Estimular a participação das crianças / 
jovens em atividades lúdicas e época 
festiva 

São Martinho – Saquinhos de Castanhas 
Famílias 
Utentes do CATL  

Utentes das várias 
respostas sociais 
 
Colaboradores 

Consumíveis  
Sarapilheira  

Ficha de registo  

Nº de sacos 
efetuados  
 
Nº participantes 

Dezembro 

Proporcionar momentos de convívio e 
interajuda 
 
Estimular a participação das crianças / 
jovens em atividades lúdicas e época 
festiva 
 
Desenvolver a criatividade das crianças / 
jovens 

Decoração do espaço com motivos 
Natalícios 
 

Famílias 
Utentes do CATL  

Utentes das várias 
respostas sociais 
 
Colaboradores 
 
Famílias 

Material de desgaste 
 
Ingredientes 

Observação direta 
 
Ficha de registo 
 

Nº de participantes 
envolvidos 
Satisfação dos 
participantes 
envolvidos 

Reforço da relação entre a ALPM e as 
famílias 

Cabaz de Natal Utentes do CATL 
Utentes do CATL  
 
Colaboradores 

Bens alimentares Canhotos das rifas  

Nº de rifas 
vendidas 
Nº famílias que 
contribuíram para 
o cabaz 
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Calendarização Objetivos   Designação da atividade Destinatários 
Recursos Instrumentos de 

avaliação 
Indicadores a 

avaliar Humanos Materiais 

Dezembro 

Promover a ocupação das férias e tempos 
livres de forma saudável e construtiva 
 
Continuidade da melhoria dos serviços 
prestados aos utentes 

Programa de férias de Natal Utentes do CATL 

Utentes do CATL  
 
Colaboradores 
OTJ 

Material de desgaste 
 
Transporte 
 
Reservas 

Fichas de inscrição 
  
Questionários aos  
encarregados de 
educação 

Nº de participantes 
 
Satisfação com a 
oferta 

Ao Longo do ano 

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

Formação Utentes do CATL Formadores 
Material de desgaste 
 
Sala de formação 

Registos de formação 

Nº de horas de 
formação 
registadas 
 

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

Candidatura ao Projeto Geração Z do IPDJ Utentes do CATL Colaboradores 

Telefone 
 
Computador com 
acesso à Internet 

Registo da candidatura 
Comprovativo de 
candidatura 

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 

Ficha de registo  
Realização de duas 
ações 

Estimular a participação das crianças / 
jovens em atividades lúdicas  
 
Desenvolvimento de hábitos alimentares 
saudáveis 

Criar oficina de culinária semanal  
Utentes CATL 
 
Comunidade 

Utentes do CATL  
 
Colaboradores 

Computador com 
acesso à Internet 

Ficha de atividade 
Nº de participantes 
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Centro de Apoio Integrado (CAI), em Loures 

 

Casa de Santa Tecla, na Apelação 

 
As intervenções sociais da ALPM dirigidas à população idosa passam pelas respostas sociais 
implementadas em dois equipamentos geograficamente distintos: O Centro de Apoio Integrado, 
localizado em Loures e a Casa de Santa Tecla, na Apelação.  
 
No Centro de Apoio Integrado funcionam as respostas sociais de Estrutura Residencial para Pessoas Idosas 
com capacidade para 68 residentes, o Serviço de Apoio Domiciliário com acordo para 100 e Centro de Dia 
com acordo para 40 utentes. Na Casa de Santa Tecla, o Acordo de Gestão com a Segurança Social permite 
resposta a 131 utentes em Estrutura Residencial e a 20 no Serviço de Apoio Domiciliário. 
 
Independentemente de alguns aspetos diferenciadores, nomeadamente os relacionados com a tipologia 
das instalações, mas também com os acordos com a Segurança Social, a essência dos cuidados e as 
preocupações com a qualidade da sua prestação são comuns e continuam a orientar a nossa atuação.  
 
Continuamos a sentir necessidade de encontrar estratégias que nos permitam recuperar alguma 
normalidade nas diferentes áreas de funcionamento, tão abaladas pelo impacto da pandemia. Contudo, 
estamos conscientes de que algumas dessas mudanças continuarão a ser parte integrante do novo 
quotidiano, nomeadamente questões relacionadas com a reorganização dos espaços onde são 
desenvolvidas as atividades e que temos interesse em manter. Da mesma forma, também algumas 
dinâmicas que fomos introduzindo no funcionamento das equipas e são precisamente as equipas que 
continuam a exigir particular atenção.  Os riscos psicossociais associados ao elevado nível de stress a que 
foram sujeitas, continua a exigir uma intervenção especialmente direcionada. 
 
Em consonância com o plano de formação interno tentaremos desenvolver atividades que vão ao 
encontro destas necessidades especiais, mas ainda contemplar os requisitos correntes e inerentes ao 
normal funcionamento das equipas.  
 
As necessidades evidenciadas pelos residentes implicam um esforço de ajuste muito significativo, e 
necessariamente o envolvimento de todos os recursos existentes, internos e externos. As equipas 
multidisciplinares continuam a ser um aspeto importante na resposta às complexas e exigentes 
necessidades da nossa população. As intervenções conjuntas de profissionais nas várias áreas: social, 
psicológica, médica, de enfermagem, de fisioterapia, animação, entre outras, são essenciais na saúde e 
bem-estar dos residentes/utentes.  
 
A sustentabilidade das organizações sociais passa por uma criteriosa gestão de recursos e pela equidade 
na persecução da sua missão. Assim, continuará a ser necessário o envolvimento e responsabilização da 
família sempre que exista e/ou tenha capacidade para o efeito, bem como do envolvimento dos diversos 
setores e organismos da comunidade, dando espaço e continuidade a parcerias formais e informais.

ERPI

(68 utentes)

CD

(40 utentes)

SAD

(100 utentes) 

Recursos Humanos

(61 Colaboradores) 

ERPI

(131 utentes)

SAD

(20 utentes) 

Recursos Humanos

(69 Colaboradores) 

Área de Idosos 
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ÁREA DE IDOSOS – ERPI, SAD e CENTRO de DIA 

Finalidade: Promover a qualidade de vida e bem-estar dos utentes através da otimização e inovação dos serviços prestados 

Calendarização Objetivos   Designação da atividade Destinatários 
Recursos Instrumentos de 

avaliação 
Indicadores a 

avaliar Humanos Materiais 

Janeiro 
a dezembro 

Cumprir com as exigências de 
funcionamento das respostas sociais  

Elaboração e atualização de planos 
individuais de cuidados   
 
Atendimentos familiares na conceção e 
atualização dos planos individuais 
 
Ocupação e gestão de vagas em 
conformidade com os acordos de 
cooperação 
 
Gestão de recursos humanos e 
equipamentos com elaboração de 
respetivos de registos  
Entrevistas de admissão de colaboradores 
 
Atualização de procedimentos de acordo 
com a legislação e normas em vigor 

Todas as equipas de 
trabalho (CAI e Santa 
Tecla) 
 
Familiares 
 
Utentes 

Colaboradores das 
respostas sociais de 
idosos e 
administrativos 

Suporte Informático 
e material de 
escritório  

Fichas de admissão e de 
diagnóstico de utentes 
 
Listas de admissões 
realizadas e formação aos 
colaboradores 
 
Planos individuais 
atualizados e 
implementados  
 
Reuniões com familiares 

Nº de planos 
atualizados 
semestralmente 
em articulação 
com as respetivas 
famílias 
 

Nº de 
encerramentos de 
processos e nº de 
admissões de 
utentes efetuadas 
mensalmente por 
resposta social 
 

Nº de admissões 
de colaboradores 
efetuadas 
trimestralmente e 
nº de horas de 
formação 
realizadas 
 

Nº de 
procedimentos 
atualizados 
semestralmente 

Manter a articulação com os diversos 
parceiros e comunidade em geral   
 
 

Contactos formais de comunicação com as 
estruturas comunitárias de apoio à 
população idoso (Hospitais, Centro de 
Saúde, Bombeiros e PSP)  
 
Reuniões da comissão social inter-
freguesias da rede social 

Estruturas da 
comunidade 

Equipa técnica Viaturas  

Atas de reunião 
 
Contactos telefónicos e 
emails 

 
Nº de reuniões 
efetuadas 
semestralmente no 
âmbito da 
comissão social 
inter-freguesias 
 
Nº de atividades 
realizadas 
 
Nº de telefonemas/ 
emails articulados 
entre a ALPM e a 
PSP, Centro de 
Saúde e Hospitais 
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Calendarização Objetivos   Designação da atividade Destinatários 
Recursos Instrumentos de 

avaliação 
Indicadores a 

avaliar Humanos Materiais 

Janeiro 
a dezembro 

Realizar dinâmicas de partilha e debate 
com as equipas que facilitem a motivação 
e o espírito de equipa 

Agendar e realizar reuniões e briefings 
regulares com as equipas de ERPI, SAD e 
CD 
 
Distribuição de trabalho com funções 
específicas por grupos de trabalho  
 
Programação de dinâmicas e eventos 
dirigidos às equipas 

Todas as equipas de 
trabalho (CAI e Santa 
Tecla) 

Equipa técnica 
  
Responsáveis de 
setor 
 
Setor de saúde  
 
Setores operativos 

Suporte Informático 
 
Consumíveis 

Registo mensal de 
reuniões e briefings 
realizados 
 
Atas de reunião 
 
Registo de eventos e 
dinâmicas realizadas  

Nº de reuniões 
efetuadas 
mensalmente   
 
Nº de eventos ou 
dinâmicas 
realizadas 
semestralmente   

Assegurar apoio psicossocial aos utentes, 

especialmente aos que se encontram 

limitados ao seu domicílio  

Assegurar a prestação de cuidados 

ajustada às necessidades de cada utente. 

Atendimentos para avaliação social e 
gestão de expectativas dos utentes de CD 
 
Realização de visitas domiciliárias aos 
utentes do SAD, garantindo uma visita 
trimestral a cada utente 
 
Atendimentos a familiares ou a outros 
significativos semanalmente, quer 
presencial quer telefonicamente 
 
Contratualização de serviços em 
conformidade com as necessidades do 
utente 
 
Realização do acompanhamento 
necessário ao cumprimento do plano 
individual de consultas e exames 

Utentes e famílias de 
SAD (CAI e Santa Tecla) 
 
Utentes e famílias de 
CD (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 
 
Emails e telefonemas 

 
Observação direta   

Nº de 
atendimentos 
realizados 
presencial/telefoni
camente a 
utentes/família 
 
Nº de Visitas 
domiciliárias 
realizadas 
trimestralmente 
 
Nº de 
acompanhamentos 
a 
exames/consultas 
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ANIMAÇÃO 

Finalidade: Preservar e desenvolver as capacidades físicas e mentais, através de atividades de animação sociocultural 

Calendarização Objetivos   Designação da atividade Destinatários 
Recursos Instrumentos de 

avaliação 
Indicadores a 

avaliar Humanos Materiais 

Janeiro 
a dezembro 

Promover hábitos de vida saudável e 
bem-estar 
 
Fomentar a prática de atividade física  
 
Manter a coordenação e o equilíbrio  
 
Impulsionar o convívio entre os seniores 

Desenvolvimento de atividades de 
animação física e motora: 
 
Movimentação 
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 
físicos motores 

Registo de participantes 
 
Portefólio/captação 
fotográfica 

Nº de participantes 
 
Nº de atividades 
realizadas 

Estimular as funções mentais 
 
Prevenir a desorientação temporal e 
espacial 
 
Manter as capacidades sensório percetivas 
e funções psicomotoras 
 
Enriquecimento cultural 
 
Reviver e manter hábitos e costumes 
 
Promover momentos de partilha/troca de 
experiências e interesses 
 
Compreender, aceitar e contornar as suas 
limitações e as dos outros 

Desenvolvimento de atividades de 
animação cognitiva: 
 
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 

Nº de participantes 
 
Nº de atividades 
realizadas 
 
Execução das 
tarefas propostas 

Explorar a criatividade e a faceta artística  
 
Preservar a motricidade fina e a 
coordenação 
 
Proporcionar a expressão de emoções e o 
bem-estar. 
 
Promover momentos de partilha/troca de 
experiências e interesses 
 
Incrementar a manifestação de emoções 

Desenvolvimento de atividades de 
comunicação e expressão artística e 
criativa:  
 
Trabalhos manuais 
Expressão plástica 
Lavoures 
Baile 
Expressão musical 
Teatro 
Grupo coral 
Contadores de histórias 

Utentes 
(CAI e Santa Tecla) 

Animadores 

Material para 
trabalhos manuais, 
reciclados, canetas, 
lápis, tesouras, 
computador, 
projetor e tela. 
Roupas, adereços e 
instrumentos 
musicais 

Registo de participantes 
 
Portefólio/captação 
fotográfica 
 

Nº de participantes 
 
Nº de atividades 
realizadas 
 
Nº de materiais 
executados 
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Calendarização Objetivos   Designação da atividade Destinatários 
Recursos Instrumentos de 

avaliação 
Indicadores a 

avaliar Humanos Materiais 

Janeiro 
a dezembro 

Incentivar o autoconhecimento  
 
Proporcionar a livre expressão das 
convicções culturais e religiosas 
 
Promover momentos de oração e devoção 
 
Fomentar a comunicação e interação 
social 
 
Evidenciar as sensações e perceções. 

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 

Nº de participantes 
 
Nº de atividades 
realizadas 
 
Nº de reuniões 
realizadas 

Fomentar o convívio e promover o 
relacionamento intergeracional 
 
Promover o bem-estar físico e psicológico 
 
Manter a ligação à comunidade 
 
Atenuar 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 
respostas sociais 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 

Registo de participantes 
 
Portefólio/captação 
fotográfica 

Nº de participantes 
internos e externos 
 
Nº de atividades 
realizadas 
 
Nº de Instituições 
da comunidade 
participantes 

Promover o bem-estar físico e psicológico 
 
Fortalecer a identidade pessoal e cultural 
 
Promover a comunicação e interação 
 
Manter usos e costumes socioculturais 

Desenvolvimento de atividades de 
animação recreativa e cultural: 
  
Passeios 
Praia 
Biblioteca 
Jogos 
Teatro 
Visionamento de séries e filmes 
Comemoração de dias festivos e temáticos 
(carnaval, festa santos populares, são 
martinho, Halloween, natal, dia dos reis, 
são Valentim, dia da mulher, poesia, pai, 
páscoa, mãe, avós, idosos, alimentação) 

Utentes 
(CAI e Santa Tecla) 

Animadores 
 
Psicóloga 

Computador, 
projetor e tela 
 
Carrinha 
 
Material para 
trabalhos manuais, 
reciclados, canetas, 
lápis, tesouras 
Jogos e jogos     
tradicionais 

Registo de participantes 
 
Portefólio/captação 
fotográfica 

Nº de participantes 
 
Nº de atividades 
realizadas 
(passeios, praia, 
biblioteca, jogos, 
teatro, séries e 
filmes, 
comemoração de 
dias festivos, e 
outros) 

Promover a interação com a família e 
amigos 
 
Atenuar a distância 
 
Estimular a interação social e a 
comunicação 

Videochamadas 
 
Telefonemas 

Utentes 
(CAI e Santa Tecla) 

Animadores 
 
Psicóloga 

Tablets 
 
Telefone 

Registos de 
videochamadas 
 
Registo de telefonemas 

Nº de utentes e 
familiares 
participantes 
 
Nº de telefonemas 
e videochamadas 
realizadas 
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ENFERMAGEM  

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

Calendarização Objetivos   Designação da atividade Destinatários 
Recursos Instrumentos de 

avaliação 
Indicadores a 

avaliar Humanos Materiais 

Janeiro 
a dezembro 

Promover a integração do utente de 
acordo com o processo de acolhimento 
inicial  

Avaliação do utente pela equipa clínica  
 
Elaboração do plano de cuidados de 
enfermagem de acordo com a situação 
clínica do utente 

Utentes 
(CAI e Santa Tecla) 

Médicos e equipa 
clínica de 
enfermagem 

Materiais clínicos e 
medicamentosos  
 
Recursos 
administrativos  

Ficha de avaliação inicial 
 
Observação física do 
utente com leitura de 
sinais vitais 
 
Processo individual do 
utente (clínico) 

Registos inerentes 
ao processo 
individual  

Potenciar a manutenção e melhoria do 
estado geral do utente 
 
Prevenir o desenvolvimento/agravamento 
da doença e de úlceras de pressão 
 
Potenciar a relação terapêutica com o 
utente 
 
Articular a intervenção com outros 
profissionais de saúde 
 
Assegurar cuidados de saúde internos e 
externos dos utentes em ERPI 
 
Promover hábitos e estilos de vida 
saudáveis 

Concretização de consulta de enfermagem 
e clínica semestral, a todos os utentes 
 
Acompanhamento personalizado do 
utente e esclarecimento de dúvidas 
 
Atualização e acompanhamento do plano 
individual de cuidados clínicos dos utentes 
 
Avaliação semanal de sinais vitais 
 
Avaliação clínica: agendar consultas, 
análises e meios complementares de 
diagnóstico clínico (MCDC) de acordo com 
as necessidades de cada utente 
 
Referenciação do utente para consultas de 
especialidade sempre que necessário  
 
Execução de procedimentos técnicos de 
enfermagem (ex.: tratamento a feridas) 
 
Informação clínica continua às diferentes 
equipas e familiares 
 
Promoção de formação interna dos 
colaboradores em relação à prestação de 
cuidados, Leitura de sinais vitais e 
prevenção de infeção cruzada. 

Utentes e equipas  
(CAI e Santa Tecla) 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 

 
 
 
Nº de consultas 
realizadas 
semestralmente a 
cada utente 
 
Dados recolhidos e 
registados no 
processo clínico 
individual 
 
Nº de ações de 
sensibilização/form
ação concretizadas 
ao longo do ano 
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Calendarização Objetivos   Designação da atividade Destinatários 
Recursos Instrumentos de 

avaliação 
Indicadores a 

avaliar Humanos Materiais 

Janeiro 
a dezembro 

 
Promover a correta preparação 
terapêutica  
 
Garantir a adequada administração da 
medicação e cumprimento da prescrição 
medica  

Preparação e verificação da terapêutica 
semanalmente 
 
Observação/monitorização o estado dos 
produtos, prazos de validade e da 
quantidade/stock  
 
Acompanhamento e formação das 
equipas ao nível da administração 
terapêutica  
 
Solicitação aos familiares da terapêutica 
em falta 
 
Registo de ocorrências com terapêutica 

Utentes e equipas  
(CAI e Santa Tecla) e 
familiares 

Médico 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 

Nº de ocorrências 
registado com erro 
na preparação e 
administração 
terapêutica 

 

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 
Indicadores a 

avaliar Humanos Materiais 

Janeiro 
a dezembro 

Promover a identificação precoce de 
utentes com risco de quedas 
 
Supervisionar os períodos de deambulação 
em utentes em que exista risco de queda 

Avaliação trimestral de risco de queda dos 
utentes 
 
Referenciação destes utentes à equipa 
multidisciplinar  
 
Aplicação de ações preventivas, eliminando 
barreiras arquitetónicas e formando as 
equipas 
 
Identificação e disponibilização das ajudas 
técnicas necessárias 
 
Informação e formação aos familiares 
sobre o perigo de queda e alterações ao 
nível da marcha do utente) 

Utentes e equipas  
(CAI e Santa Tecla) 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 queda 
 
Observação direta  
 
Emails e telefonemas 
 
Registo de presença e 
aquisição de 
conhecimento na 
formação 

Nº de escalas 
aplicadas 
semestralmente a 
cada utente, com 
incidência no risco 
de queda 
associado 
 

 
Calendarização Objetivos   Designação da atividade Destinatários Recursos 
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Humanos Materiais 
Instrumentos de 

avaliação 
Indicadores a 

avaliar 

Janeiro 
a dezembro 

Potenciar a estimulação sanguínea e a 
prevenção de úlceras de pressão  
 
Garantir levante diário, sempre que o 
estado clínico o permita 
 

Avaliação periódica do estado dos utentes 
e identificação daqueles que se encontram 
em maior risco 
 
Concretização de massagens de 
estimulação da circulação a utentes em 
risco 
 
Elaboração e supervisão do plano de 
posicionamento individualizado por 
utente, de acordo com as suas 
necessidades 

 
Formação às equipas sobre técnicas de 
posicionamento  
 
Adequação de equipamentos em função 
do risco/ existência de úlcera (colchões e 
almofadas) 

Utentes e equipas  
(CAI e Santa Tecla) 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  

Nº de sessões de 
formação sobre a 
prevenção de 
escaras 
 
Nº de planos 
individuais de 
posicionamento 
elaborados  

Promover o treino individualizado de 
autonomização 
 
Preservar a marcha e/ou manutenção das 
capacidades de motoras  

Avaliação periódica do estado dos utentes  
 
 Identificação das necessidades e 
adequação do plano de tratamentos 
 
Aulas de movimento e reabilitação psico-
motora 
 
Elaboração de planos individuais de 
tratamentos em fisioterapia  
 
Acompanhamento dos utentes nos 
tratamentos diários 
 
Informação e formação aos familiares 
sobre o estado de evolução relativa à 
locomoção  

Utentes e equipas  
(CAI e Santa Tecla) e 
familiares 

Equipa de 
fisioterapia 

Materiais e 
máquinas de 
fisioterapia 
 
Ajudas técnicas 
 
Recursos 
administrativos 

Registo da avaliação 
periódica  
 
Registo diverso na 
plataforma Ankira 
 
Observação direta  
 
Emails e telefonemas 
 
Registos de presença nos 
tratamentos 

Nº de sessões 
realizadas 
mensalmente por 
utente 
 
Nº de marchas 
realizadas com 
apoio da equipa de 
fisioterapia 
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RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO - RSI  
SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL INTEGRADO – SAASI  
 

A área Sociocomunitária existe nesta instituição desde o ano 2006. Iniciou primeiramente com a equipa 
de Rendimento Social de Inserção - RSI e passado uns meses passou a incluir também o Serviço de 
Atendimento e Acompanhamento Social - SAAS. A criação desta área resulta, da parceria estabelecida 
com o Instituo da Segurança Social, cujo objetivo é o atendimento e acompanhamento social à população 
residente na freguesia de Loures em situação de vulnerabilidade social. 
 
Através da equipa do Rendimento Social de Inserção, a ALPM faz o acompanhamento a 150 famílias que 
recebem mensalmente uma prestação monetária por parte da Segurança Social. O RSI consiste na 
atribuição pela Segurança Social de uma prestação mensal, em dinheiro, para indivíduos/famílias em 
situação de grave carência económica e/ou social. Em contrapartida, os beneficiários assinam um contrato 
de inserção, onde são definidas ações específicas para a melhoria da situação da(s) pessoa(s) e a sua 
autonomização relativamente à prestação.  Esta equipa é composta por 3 técnicos e 2 ajudantes de ação 
direta. 
 
No SAAS é efetuado o atendimento e o acompanhamento de pessoas e famílias em situação de 
vulnerabilidade e exclusão social, sem direito a apoio monetário de caráter regular. Neste serviço, 
conhecem-se as situações em primeira mão, onde as pessoas são informadas, aconselhadas e 
encaminhadas para respostas, serviços ou prestações sociais adequadas a cada situação. Para além disso, 
o serviço tende a contribuir para a aquisição/fortalecimento das competências pessoais, promovendo a 
sua autonomia pessoal, social e profissional, fortalecendo as redes de suporte familiar e social. Fazem 
parte desta equipa 3 técnicos. 
 
Todo o trabalho desenvolvido nesta área passa pela realização de atendimentos, visitas domiciliárias e 
reuniões. Por outro lado os encaminhamentos, elaboração e avaliação de contratos de inserção/acordos 
de intervenção, articulação com entidades parceiras, reuniões, elaboração/atribuição de propostas de 
apoio económicos e criação de novas parcerias, entre outros são outra vertente neste trabalho. 
 
Apesar das especificidades de cada um dos serviços/protocolos, os objetivos e desafios desta área passam 
por: 

• Melhorar as condições socioeconómicas das pessoas/famílias;  

• Motivar os utentes para a sua autonomização através da inclusão no mercado de trabalho, 
permitindo desta forma a redução da dependência dos indivíduos/famílias destes 
serviços/medida; 

• Valorizar e desenvolver as capacidades e competências de cada indivíduo/família para despertar 
a vontade/iniciativa no processo de mudança individual e familiar. 

 
Antes de focar esta análise no PAA para 2023, é importante salientar e avaliar os aspetos mais importantes 
ocorridos no ano transato. Assim, o ano de 2022, foi um ano centrado no espírito de esperança e na 
mudança e de facto revelou-se num ano de alteração gradual, onde o trabalho e as pessoas tentaram 
retomar progressivamente uma normalidade interrompida há 2 anos.  

SAAS

(200 
agregados)

POAPMC

(400 utentes) 

Banco 
Alimenttar

(168 utentes) 

RSI

(150 
agregados)

Recursos Humanos

(8 Colaboradores)

(50  Voluntários) 

Área Sociocomunitária 
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A pandemia deixou sequelas, outra realidade com novos problemas e no sentido de fazer face às novas 
necessidades, foi necessário rever prioridades e pensar em novas formas de atuação: 

• Durante estes 2 anos, houve processos de RSI e de SAAS que se iniciaram apenas neste período. 
Consequentemente a realidade à qual os indivíduos/famílias estavam habituados eram os 
atendimentos por telefone e troca de emails. Em 2022, as equipas foram retomando o trabalho 
nos antigos moldes com atendimentos presenciais e visitas domiciliárias; 

• Retomar projetos suspensos pela pandemia: alfabetização, apoio na procura de trabalho, sessões 
de formação/esclarecimento; 

• Tendo em conta a transferência de competências da Segurança Social para as autarquias locais e 
entidades intermunicipais publicado em Diário da República n.º 157/2018, Série I de 2018-08-16, 
da nova Lei-Quadro nº 50/2018 tendo como data-limite o final de 2022. A perspetiva é que esta 
mudança, de facto, ocorra em 2023 e com a manutenção destes dois protocolos doravante sob a 
alçada do município de Loures.  

• Algumas problemáticas como o desemprego, falta de iniciativa dos utentes na procura ativa de 
emprego, problemas de saúde, falta de condições e elevados custos habitacionais, baixo nível de 
escolaridade, continuam a ser, para 2023, uma prioridade de intervenção.  
 

Constrangimentos 
Com os acordos celebrados com a Segurança Social, há cerca de 16 anos, fomos sendo confrontados com 
a não atualização financeira, obrigando a ALPM a um esforço enorme para conseguir garantir o 
financiamento das equipas. Por parte da direção foi manifestada a intenção de não renovação dos acordos 
existentes pois estes traduzem-se em prejuízo anual de algumas dezenas de milhares de euros, situação 
que não é possível manter. 
 
Com a passagem da responsabilidade para os Municípios estamos expectantes quanto à melhoria de 
apoio financeiro e partir de janeiro de 2023. Caso isso não se verifique a ALPM não continuará a garantir 
o funcionamento desta resposta social em prejuízo do apoio que é dado à comunidade. 
 

VOLUNTARIADO 
 

O voluntariado na ALPM apesar do interregno obrigatório devido à pandemia, tem vindo sempre a 
crescer. Os voluntários são para a instituição uma mais-valia pelo seu empenho e dedicação às tarefas 
propostas. A disponibilidade e devoção dos voluntários são essenciais para que certos projetos da ALPM 
possam persistir. Essa disponibilidade é retribuída com grande reconhecimento pela ALPM, fortalecendo 
os laços e fazendo com que o voluntario se sinta parte integrante da instituição.  
 
Na área Sociocomunitária - apoios alimentares é onde existe um maior nº de voluntários e onde o apoio 
dos mesmos tem grande relevância para um bom funcionamento. 
 
Com o regresso progressivo à normalidade pós-pandemia, em 2023 a ALPM pretende retomar o 
voluntariado em pleno. Ao longo de 2022, os voluntários que tinham interrompido as suas funções foram 
retomando progressivamente a sua missão. Contudo, na área dos idosos tal não aconteceu e 
consequentemente espera-se que este ano se consiga voltar a integrar os voluntários em todos os ateliers 
e projetos. Simultaneamente, para o ano de 2023 é objetivo da ALPM continuar a integrar todos os 
potenciais voluntários que manifestem interesse em integrar algum projeto da ALPM.  
 
No final do ano e para comemorar o Dia Internacional do Voluntariado a 5 de dezembro, será assinalada 
a data com a realização de uma atividade comemorativa. 
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TRABALHO COMUNITÁRIO 
 
A parceria entre a ALPM e a Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais irá manter-se. A mesma 
consiste na integração de indivíduos da comunidade para o cumprimento de horas de trabalho 
comunitário. Em 2023, a ALPM tenciona rececionar e integrar todos os pedidos apresentados. 
 
AS ESTRATÉGIAS PARA A CONCRETIZAÇÃO DO PAA 
 
Para além do empenho e dedicação dos profissionais desta área, existem uma série de estratégias que 
serão desenvolvidas no sentido de atingir as metas propostas neste PAA; destacam-se as seguintes: 

• A integração e adaptação deste serviço a numa nova dinâmica, tendo em conta que o protocolo 
com a Segurança Social cessa, perspetivando-se a celebração de novo protocolo com a Câmara 
Municipal de Loures; 

• A existência de um banco de recurso interno na ALPM: banco de bens doados ou o banco 
alimentar, permitirá uma rápida resposta às situações com graves carências ao nível alimentar, 
mobiliário, vestuário, entre outros… 

• A existência de um grupo dedicado e fiel de voluntários, bem como de colaboradores de outras 
áreas da ALPM, que permitirá a operacionalização dos apoios alimentares do Banco Alimentar e 
do POAPMC, bem como das sessões de Alfabetização e Desenvolvimento Pessoal; 

• A existência de uma rede de parceria externa - Comissão Social Inter-freguesias de Loures, Lousa, 
Fanhões e Bucelas que fomentará a troca e partilha de informação para evitar a duplicação de 
apoios alimentares com outras instituições. Desta forma, será facultada mensalmente e por cada 
instituição a listagem de apoios atribuídos; 

• No sentido de minimizar os danos causados pela redução na quantidade de géneros alimentares 

facultados pelo Banco Alimentar de Lisboa, irá realizar-se uma angariação de produtos, em 
colaboração com a área da infância; 

• Para melhorar de uma forma geral o nível de informação dos utentes serão realizadas, com o 
apoio dos nossos parceiros, ações de formação. 

 
FORMAS DE COMUNICAÇÃO 
 
O meio de comunicação utilizado diariamente pelos técnicos assenta na comunicação verbal através dos 
atendimentos e visitas domiciliárias. Sendo assim, o contacto direto e pessoal com as famílias 
acompanhadas voltará a ser a forma de contacto privilegiada, tendo sido interrompida com a pandemia 
nestes últimos 3 anos. Ao nível da comunicação escrita, o trabalho da equipa passa pela elaboração de 
relatórios, informações sociais, convocatórias e email. Salienta-se que uma das dinâmicas de trabalho 
introduzidas pela pandemia foi o contacto por email, revelando-se uma mais-valia e uma prática que 
deverá manter-se, constituindo-se como o meio mais rápido, eficaz e económico de comunicar com 
utentes, parceiros e serviços, à semelhança das reuniões por videochamada. 
 
De evidenciar o contato visual, que é neste trabalho uma ferramenta muito importante para a obtenção 
de informação não verbalizada pelos utentes e também uma das formas de criar a empatia necessária ao 
estabelecimento de uma relação entre equipa e famílias que potencie uma melhor intervenção. 
 
VOLUNTARIADO E ESTÁGIOS CURRICULARES 
 
Esta área depende muito do apoio dos voluntários para a concretização de certas atividades deste PAA. 
Destacam-se as aulas de alfabetização que serão dinamizadas por 3 voluntários, os cabazes do Banco 

Alimentar, cuja elaboração e distribuição contarão com o apoio de 2 voluntários e, por fim, o 
Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas concretizado por 7 voluntários. 
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Apesar da política de aceitação de estagiários na ALPM, até 2021 e devido ao elevado nível de burocracia 
do processo com a Segurança Social não era prática corrente esta área receber anualmente estagiários. 
Contudo, no ano passado esse procedimento mudou, sendo mais facilitador e permitindo a aceitação de 
estagiário, pelo que em 2023 contamos voltar a receber alunos para estágio curricular.  
 
AÇÕES DE FORMAÇÃO 
 
Os profissionais desta área valorizam a aprendizagem contínua e aproveitam de facto a possibilidade de 
frequentarem ações de formação ao longo do ano. Pretende-se para 2023 que os técnicos frequentem 
formações, quer internas quer externas, para o cumprimento das 40 horas anuais de formação 
obrigatórias.  
Em paralelo e tendo em conta que existem colaboradores desta área detentores do certificado de 
competências pedagógicas – CCP, poderão vir a ser convidados a transmitir alguns conhecimentos em 
contexto de formação. 
 
PARTICIPAÇÃO EM GRUPOS DE TRABALHO 
Inerente ao trabalho destes dois serviços, o RSI participa nas reuniões de NLI – Núcleo Local de 

Intervenção e nas reuniões mensais de discussão de casos e o SAAS participa na reunião de 
Atendimento Integrado, cujo objetivo é a junção dos parceiros para discussão dos casos e aprovação de 
apoios.  
 
A área sociocomunitária representa a ALPM na Comissão Social Inter-freguesias Loures/Lousa/Fanhões e 
Bucelas no grupo de Ação Social. Para além de colaborar na definição das atividades para cada ano, apoia 
na concretização e avaliação das mesmas. Em 2023, serão desenvolvidas ações no âmbito dos apoios 
alimentares, doação de brinquedos a crianças pelo Natal e a operacionalização da plataforma Rede de 
Parcerias Solidária. 
 
No âmbito da Rede Social da Câmara Municipal de Loures, foi criado o Plano de Desenvolvimento Social 

e de Saúde 2021-2025, com vista à promoção do desenvolvimento social local. Foram criados vários 
grupos onde se pretende identificar os problemas e definir estratégias de atuação. Esta área 
representa a ALPM no - Eixo 1 - Ação Social.  
 
PARCERIAS FORMAIS E INFORMAIS 
 
O facto dos indivíduos e famílias serem acompanhados por esta área, integrada numa IPSS como a ALPM, 
permite-lhes que beneficiem de apoios e recursos que a Segurança Social não possui. 
 
 A existência destes apoios resulta de parcerias quer formais quer informais, das quais se destacam as 
seguintes: Ao nível alimentar a parceria com o Banco Alimentar de Lisboa, o Consórcio do POAPMC – 
Programa Operacional de Apoio à Pessoas Mais Carenciada, Hillsong Portugal, Taskinha do Cabo, 
Associação Fernando Lacerda, Santa Casa da Misericórdia de Loures, hipermercados locais. O apoio geral 
da ALPM com o banco de bens doados permite colmatar algumas necessidades básicas da população ao 
nível de mobiliário, eletrodomésticos, roupas e calçado. 
 
CONTRIBUTO DA RESPOSTA SOCIAL PARA A COMUNIDADE 
 
A Área Sociocomunitária tem um papel essencial enquanto resposta de 1ª linha à comunidade residente 
na freguesia de Loures, Santo Antão e São Julião do Tojal. As 150 famílias acompanhadas no âmbito do 
RSI e a população em geral que recorre ao SAAS conseguem chegar ao serviço de uma forma rápida e 
eficiente, conseguindo apresentar os seus problemas e obter respostas em tempo útil. Como já foi 
enunciado anteriormente, a ALPM distingue-se por ser uma mais-valia para a comunidade por possuir 
recursos internos que permitem satisfazer as necessidades básicas da população.  
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ÁREA SOCIOCOMUNITÁRIA 

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 
Indicadores a 

avaliar Humanos Materiais 

Janeiro 
a dezembro 

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

Atendimentos 
 
Visitas domiciliárias 
 
Contactos telefónicos  
 
Encaminhamentos 
 
Sinalizações 
 
Articulação com parceiros 
 
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 
 
ISS 
Santa Casa da 
Misericórdia de 
Loures 
ALPM 
 

Material de desgaste 
 
Computador 
 
Viatura 
 

Estatística mensal 
 
 Contratos/acordos de 
inserção 
 
 Registos de 
atendimentos, VD´s e 
diligências 

Nº de visitas 
 
 Nº de 
atendimentos 
 
 Nº de 
encaminhamentos 
 
 Nº de 
acordos/contratos  
 
Nº de 
propostas/atribuiç
ão de AE 
 
Nº de 
reunião/contactos 
 
Nº de diligências 
 
Nº de contactos 
telefónicos 
 
Dados descritivos 
da 
situação/evolução 
e necessidades  

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 

Projeto - Conhecer para Agir 
 
Organizar as sessões 
 
Convocar os utentes, lista de presenças 
 
Contactar parceiros 
 
Feira da saúde 
- Colheita de sangue 
- Rastreio DST´s 
- Rastreio auditivo e visual 
- Rastreio nutricional 

Beneficiários de RSI 
Utentes de SAASI 
Colaboradores da ALPM  
 

Colaboradores 
Formadores 
Parceiros 
Instituto Português 
do Sangue 
Farmácia de Loures 
Liga Portuguesa 
Contra a Sida 
Novo Oculista de 
Loures 
Audio-Médica 

Material de desgaste 
 
 Espaço físico 
 
 Computador 
 
 Data show 

Registo de presenças 
 
Slides e apresentações 
 
Instrumentos de 
monotorização das 
aprendizagens – 
questionários e dinâmicas 
realizadas 
 
 

Nº de 
participantes/ades
ão 
 
Feedback dos 
participantes 
 
Grau de 
conhecimento dos 
conteúdos 
apresentados 
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Calendarização Objetivos   Designação da atividade Destinatários 
Recursos Instrumentos de 

avaliação 
Indicadores a 

avaliar Humanos Materiais 

Janeiro 
a dezembro 

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

Banco de Bens Doados 
Banco Alimentar - ALPM 
POAPMC 
Hillsong Portugal 
Taskinha do Cabo 
Ass. Espírita Fernando Lacerda 
Banco Alimentar – Paróquia de Loures 
Santa Casa da Misericórdia de Loures 
Particulares  

Beneficiários de RSI  
 
Utentes de SAASI 
 
Utentes externos  

Colaboradores 
 
Voluntários 
 
Parceiros 
 
Comunidade em 
geral 

Viatura 
 
Armazém 
 
Arca 
frigorífica/frigorífico 
 
Computador 

Estatística mensal 
 
Registo de faltas 
 
 Lista de espera 
 
 Estatística mensal 

Nº de pedidos 
efetuados VS 
apoios atribuídos 
 
Feedback dos 
beneficiários 
 
Nº de 
faltas/penalizações 
 
Nº de donativos 

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

Médicos do Mundo - encaminhamentos 
Cartão ABEM (CMloures e/ou SCMloures) 
– encaminhamentos 
 
Otika - encaminhamentos 
Apoios económicos 
 
Atualização 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 

 
Registos mensais de 
ações, apoios e recursos 
 
Bases de dados 
informáticos 
 
 

Nº de pedidos 
efetuados VS 
apoios concedidos 
 
Nº de 
encaminhamento 
 
Nº de propostas de 
apoio económico 
VS apoios 
concedidos  
 
Frequência e 
estatística mensal 
de ações 
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Calendarização Objetivos   Designação da atividade Destinatários 
Recursos Instrumentos de 

avaliação 
Indicadores a 

avaliar Humanos Materiais 

Janeiro 
a dezembro 

Promover, potenciar e motivar para uma 
integração social e profissional, tornando 
consciente a importância da atividade 
profissional para a autonomização dos 
indivíduos/famílias 

Emprega-te - Realização de ações de 
sensibilização / workshops 
 
Pesquisa e encaminhamento para ofertas 
de emprego 
 
Apoio na elaboração de CV, cartas de 
apresentação  
 
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 

Material de desgaste 
 
Espaço físico 
 
Telefone 
 
Computador 
 
Data show 
 
Viatura 

Registo de presenças 
 
Registos e estatística 
mensal 

Nº de participantes 
 
 Feedback dos 
participantes 
Nº de entrevistas 
realizadas 
 
Nº de utentes 
integrados 
profissionalmente 
 
Nº de CV 
realizados 
Candidaturas 
enviadas 
 
Nº de 
atendimentos/visit
as e contactos  
 
Nº de 
autonomizações  
 
Nº de 
encaminhamentos 
para ofertas de 
emprego 

 
        

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

Calendarização Objetivos Designação da atividade Destinatários 
Recursos Instrumentos de 

avaliação 
Indicadores a 

avaliar Humanos Materiais 

Abril a  
novembro 

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

Bazar solidário 
 
Organização do armazém 
Dinamização do bazar 

Colaboradores de 
todas as respostas 
sociais 

Colaboradores  

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

Adesão 
 
Feedback 
 
Cartaz  

Nº de entradas 
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Calendarização Objetivos   Designação da atividade Destinatários 
Recursos Instrumentos de 

avaliação 
Indicadores a 

avaliar Humanos Materiais 

Janeiro 
a dezembro 

Auxiliar o(s) indivíduo(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 
 

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 
 
Manutenção da 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 

 
 
 
Beneficiários de RSI  
 
Utentes de SAASI 
 
 
 
 
 
 

Colaboradores 
 
Parceiros 
 
Serviços 

Material de desgaste 
 
Espaço físico 
 
Computador 
 
Telefone 
 
Viatura 
 

Estatística mensal 
 
Registos das ações 
realizadas 

Nº de utentes 
abrangidos 
 
Nº de contactos 
estabelecidos 
 
 Nº de 
encaminhamentos 
efetuados 
 
Nº de dívidas 
regularizadas 
 
Nº de 
atendimentos/visit
as e contactos  
 

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 

Absentismo não! Educação sim! 
 
Manutenção 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 

Colaboradores 
 
Parceiros no âmbito 
da educação 

Material de desgaste 
 
Espaço físico 
 
Computador 
 
Telefone 
 
Viatura 

Estatística mensal 
 
Registos das ações 
realizadas 

 Nº de menores 
que transitam ou 
não transitaram de 
ano 
 
Nº de menores 
com absentismo 
escolar 
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Calendarização Objetivos Designação da atividade Destinatários 
Recursos Instrumentos de 

avaliação 
Indicadores a 

avaliar Humanos Materiais 

Setembro a 
 junho 

Promover o desenvolvimento de 
competências pessoais e sociais junto da 
população com menor grau de escolarização; 
 
Permitir a aquisição de conhecimentos básicos 
ao nível do ensino primário 

Alfabetização 
 
Elaboração de calendarização 
 
Planificação das aulas 
 
Fotocópias 
 
Elaboração de convocatórias 
 
Elaboração de registados de presenças 

Beneficiários de RSI  
Colaboradores 
 
Voluntários 

Material de 
desgaste 
 
Espaço físico 
 
Computador e 
fotocopiadora 

Registo de presenças 
 
Sumário 
 
Avaliações/testes 

Nº presenças 
 
Avaliação/conhe
cimentos 
adquiridos 

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

Dia do Pijama solidário 

Pais e EE da infância 
 
Indivíduos/famílias 
carenciadas 

Colaboradores Espaço Físico Adesão/participação 

Nº de 
bens/produtos 
doados 
 
Nº de 
indivíduos/famíli
as apoiadas 

        

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

Calendarização Objetivos Designação da atividade Destinatários 
Recursos Instrumentos de 

avaliação 
Indicadores a 

avaliar 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 

Frequência em ações de formação, 
workshop´s, seminários 

Colaboradores da 
ALPM 
 
Colaboradores de  
outras instituições 

 
Colaboradores 

Viatura 
 
Material de 
desgaste 
 
Espaço físico 

Inscrições 
 
Registo de presença 

Nº de 
participações 
 
Nº de horas  
  
 

Partilhar interna/externamente os 
conhecimentos dos colaboradores junto de 
outros profissionais 

Organizar, planificar e formar outros 
profissionais 

Participantes 

Computador 
 
Data show 
 
Fotocopiadora 

Slides/apresentação; 

Nº de inscrições 
 
% de 
participação 
 
Dados 
qualitativos do 
feedback dos 
participantes 
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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 
Indicadores a 

avaliar Humanos Materiais 

Janeiro 
a dezembro 

Apoiar os indivíduos no cumprimento das 
medidas impostas pelo tribunal 

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

Trabalhadores 
comunitários  

Colaboradores 
 

Espaço físico 
 
Material de desgaste 
 
Viatura 

Ficha de registo de horas 
 
Ficha informativa 
 
 Email´s, contactos 
telefónicos 

 
 Entrevista 

Nº de pedido da 
DGRSP 
 
Nº de integrações 
 
Índice de medidas 
concluídas VS não 
concluídas 

Colaborar com DGRSP na integração de 
trabalhadores comunitários 

 

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 
Indicadores a 

avaliar Humanos Materiais 

Janeiro 
a dezembro 

Incentivar a prática do voluntariado 
institucional 

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 
 
Armazém 
 
Espaço físico 
 
Computador 

Ficha de inscrição 
 
Email´s e contactos 
telefónicos 
 
 Entrevista 

 

Nº de inscrições 
 
% de integrações 
 
Dados qualitativos 
do feedback 

Rececionar, acolher e integrar os 
voluntários nas várias respostas sociais 

Abril 
a novembro 

Angariação de verbas para realização da 
atividade anual para comemoração do Dia 
do Voluntariado 

Bazar solidário 
 
Organização do armazém 
 
Dinamização do bazar 

Colaboradores da ALPM 
 

Colaboradores da 
área 
sociocomunitária 

Espaço físico – 
armazém 
 
Donativos 

Cartaz 

Nº de participantes 
 
Dados qualitativos 
do feedback  
 
Valor da verba 
apurada 

Dezembro 
Fomentar a espírito de pertença e criar 
laços com a instituição, utentes e 
colaboradores  

Participação no jantar de Natal 
 
Comemoração do dia do voluntariado 

Voluntários Colaboradores 

Viatura 
Autocarro 
Angariação de 
fundos  

Convite 
 
Email´s e contactos 
telefónicos 

Nº de participantes 
 
Dados qualitativos 
do feedback  
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ACOLHIMENTO RESIDENCIAL PARA CRIANÇAS E JOVENS EM PERIGO – CASA DA PALMEIRA 
 

 
 
Integrada na Área Sociocomunitária, a Casa da Palmeira encontra-se em funcionamento deste agosto de 
2008 e destina-se a acolher crianças e jovens em situação de perigo (art. 3º, da Lei 147/99 de 1 de 
setembro, Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo – LPCJP). 
 
Com o objetivo garantir uma resposta segura no acolhimento de todas as crianças/jovens, zelando pela 
sua saúde, educação e desenvolvimento global, promovendo a sua integração social e um projeto de vida 
que salvaguarde o direito à sua dignidade e individualidade. 
 
A Casa da Palmeira apresenta uma capacidade máxima de acolhimento em regime aberto de 16 
crianças/jovens, dos 0 aos 18 anos de ambos os géneros, acolhendo atualmente crianças/jovens entre os 
2 e os 16 anos, pelo período de acolhimento de menor duração possível, até que a família ou outras 
pessoas significantes reúnam condições para voltar a receber a criança. 
 
Apesar da alteração legislativa ocorrida em 2015, onde é dada prioridade ao acolhimento familiar para 
crianças dos 0 aos 6 anos de idade, esta situação não se tem verificado na realidade atual, pelo que 
continuamos a acolher crianças abaixo dos 6 anos. Da mesma forma que o limite máximo para o 
acolhimento também foi alterado, deixando de haver o limite de 12 anos, podendo o jovem permanecer 
acolhido até aos 25 anos (mediante algumas condições especificas). Estas alterações refletiram-se ainda 
na nossa designação, pois deixamos de ser considerados Centro de Acolhimento Temporário para 
passarmos a ser considerados Casa de Acolhimento Residencial.  
 
As modificações legislativas têm-se mostrado um desafio diário, pois implicam o reajuste de 
procedimentos e de formas de intervenção para que se consiga providenciar uma resposta de qualidade 
adequada a cada faixa etária. Posto isto, a ligação entre as diversas respostas da ALPM revela-se 
fundamental no desenvolvimento de uma resposta de qualidade adequada a cada criança, sendo mais 
expressiva a articulação com as seguintes áreas:  
 

• Área da Infância: Integração em equipamentos educativos desde o berçário até ao CATL 

• Área dos Idosos: Apoio através do Banco de ajudas técnicas 

• Formação/Voluntariado/Banco de bens doados 
 
Nesta interligação continuarmos a apostar na formação de todos os colaboradores, principalmente com 
formações específicas para o acolhimento e que contemplem esta nova realidade, bem como o 
desenvolvimento sustentado do voluntariado na Casa. 
 
 

Crianças e Jovens

(16 utentes)

Recursos Humanos

(14 Colaboradores) 
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CASA DA PALMEIRA 

Finalidade: Promover a autonomização da Crianças/Jovens acolhidos na Casa da Palmeira  
                     Fomentar a qualidade de vida das Crianças/Jovens acolhidos na Casa da Palmeira e consequentemente contribuir para o seu bem-estar 
                     Promover a qualidade dos serviços prestados 

Calendarização Objetivos gerais Designação da atividade Destinatários 
Recursos Instrumentos de 

avaliação 
Indicadores a 

avaliar Humanos Materiais 

Janeiro a 
dezembro 

Cumprir com todas as exigências 
inerentes para o funcionamento da Casa 
da Palmeira 

Gestão de recursos humanos e da Casa da 
Palmeira 
 
Gestão de vagas 

Equipas da Casa da 
Palmeira 

Diretora da Casa da 
Palmeira 
  
Equipa técnica 

Suporte informático 
e consumíveis 

Fichas de admissão 
 
Registo de contactos  
telefónico e email´s 

Nº de 
colaboradores 
admitidos 
 
Nº de pedidos de 
acolhimento 

Promover a motivação dos colaboradores 
 
Integrar os colaboradores na dinâmica da 
resposta social 
 
Potenciar momentos de reflexão em 
equipa 

Reuniões de equipa técnica semanais 
 
Reuniões de AAD mensais 
 
Reuniões gerais mensais  

Suporte informático 
e consumíveis 
 

Atas de reunião 

Nº de reuniões de 
equipa técnica 
realizadas 
 
% de reuniões de 
AAD realizadas 
 
Nº de reuniões 
gerais realizadas 

Promover o desenvolvimento das 
competências profissionais em áreas 
específicas, bem como o desenvolvimento 
de novas competências  
 
Cumprir com   40h de formação anual 

Participação em ações de formação, 
workshpo´s e/ou seminários 

Equipa AAD 
 
Equipa técnica da Casa 
da Palmeira 

Equipas da Casa da 
Palmeira 
 
Formadores 

Suporte informático 
e consumíveis 
 

Inscrições nas formações 

Nº de 
formações/horas 
de formação por 
colaborador 

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

Contactar diversas entidades no sentido de 
estabelecer parcerias e formalizar 
protocolos 

Utentes 
Equipas da Casa da 
Palmeira 

Telefone e 
computador com 
acesso à Internet 
 
Viatura 

Portefólio captação 
fotográfica 

 Nº de parcerias 
estabelecidas 
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Calendarização Objetivos   Designação da atividade Destinatários 
Recursos Instrumentos de 

avaliação 
Indicadores a 

avaliar Humanos Materiais 

Janeiro a 
dezembro 

Promover um clima estável e de 
segurança enquanto as crianças/jovens 
estão acolhidas 
 
Definir o projeto de vida da criança/jovem 
 
Contribuir para a melhoria das 
competências e qualidade de vida das 
crianças/jovens 
 
Garantir a prestação de serviço de 
qualidade às crianças/jovens 

Elaborar o PII 
 
Elaborar o PPP 
 
Elaborar Informações sociais 

Utentes 

Equipas da Casa da 
Palmeira 

Suporte informático 
 
Consumíveis 
 
Viatura 
 

 
 
PII elaborados e avaliados 
 
PPP elaborados e 
avaliados 
 

Informações Sociais 
elaboradas e enviadas 

 Nº de PII 
elaborados e 
avaliados 
 
Nº de PPP 
elaborados e 
avaliados 
 
Nº de informações 
sociais realizadas 

Realização de reuniões e articulações com 
vários parceiros 

Equipa técnica da 
Casa da Palmeira 

Suporte  
Informático 
 
Consumíveis 
 
Viatura 

Registos de diligências 

Nº de reuniões 
realizadas 
 
 Nº de 
articulações 
realizadas 

Realização de visitas domiciliárias  Viatura Registos de diligências 
 Nº de visitas 
domiciliárias 
realizadas 

Realização de atendimentos com os 
pais/familiares das crianças acolhidas 

Suporte informático 
e consumíveis 

Registos de diligências 
Nº de 
atendimentos 
realizados 

Efetuar acompanhamento escolar das 
crianças 

Equipas da Casa da 
Palmeira 

Suporte informático 
e consumíveis 
 
Viatura 

Registos de diligências 

Nº de reuniões 
realizadas 
 
Nº de articulações 
realizadas 

Garantir o acompanhamento adequado a 
cada criança ao nível da saúde física e 
mental 

Suporte informático 
e consumíveis 
 
Viatura 
 

Registos de diligências 

Nº de consultas 
acompanhadas 
 
Nº de diligências de 
enfermagem 
acompanhadas 
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Calendarização Objetivos   Designação da atividade Destinatários 
Recursos Instrumentos de 

avaliação 
Indicadores a 

avaliar Humanos Materiais 

Janeiro a 
dezembro 

Fomentar o convívio e promover o 
relacionamento entre crianças/jovem e 
AAD 
 
Promover o bem-estar físico e psicológico 
 
Proporcionar momentos de convívio e 
interajuda 
 
Proporcionar experiências diferentes, 
conhecendo novos espaços e novas 
pessoas 

Organizar e implementar atividades lúdico-
pedagógicas: 
 
- Integração em atividades 
extracurriculares adequadas às 
necessidades de cada criança 
- Integração nos programas de férias do 
CATL, da CML e da JFL 
- Integração em colónias de férias externas 
- Comemoração de várias datas festivas, 
como o Carnaval, a Páscoa, o 
Halloween/Pão por Deus, o Natal e a 
Passagem de ano 

Utentes 

Equipas da Casa da 
Palmeira 

Suporte informático 
e consumíveis 
 
Materiais para as 
festas 

Registo fotográfico 

Nº de crianças 
integradas em 
colónias externas e 
nos programas de 
Verão 
 
% de crianças 
integradas na 
colónia interna 
 
% de crianças a 
realizar atividades 
extracurriculares 
 
Índice de atividades 
realizadas na Casa  

Proporcionar momentos de convívio e 
interajuda 
 
Fomentar a relação entre as crianças, as 
famílias e a ALPM 

Comemoração dos aniversários dos 
utentes da Casa da Palmeira 

Utentes 
 
Equipas da Casa da 
Palmeira 
 
Voluntários 

Material de desgaste 
 
Bolo aniversário e 
prenda 
 
Viatura 

Registo fotográfico 
Nº de aniversários 
festejados 

Promover o conhecimento sobre a 
diversidade e confeção de alimentos 
 
Desenvolver a capacidade de cálculo 
 
Sensibilizar para hábitos alimentares 
saudáveis 
 
Desenvolver a capacidade de 
planeamento e organização de tarefas 
 
Promover o trabalho em equipa 
 
Promover a gestão do dinheiro 

Jantar do Mês 
 
Comemorar o aniversário da Casa da 
Palmeira 
 
História da Casa da Palmeira 
 
Partilha de experiências 

Utentes 
 
Equipas da Casa da 
Palmeira 
 
Voluntários 
 
Parceiros da Casa da 
Palmeira 
 

Material de desgaste 
e suporte 
informático 
 
Material para a festa 
e bens alimentares 
 

Registo fotográfico 
 

Registos de ações  

Nº de ações 
realizadas 
 
Análise de pacto 
qualitativa 
 
 Nº de voluntários e 
parceiros presentes 
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CENTRO DE ATIVIDADES E CAPACITAÇÃO PARA A INCLUSÃO - CACI 

A área da deficiência compreende o Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão (CACI), em 

funcionamento desde meados de abril de 2022 e o Lar Residencial para pessoas  com deficiência, que se 

encontra ainda em construção. O CACI encontra-se situado na cidade de Loures, na Rua Maria Lamas, nº7, 

7A e o equipamento é composto por um piso térreo e um pátio exterior. O CACI tem a capacidade máxima 

para 25 utentes, com uma área de abrangência dos concelhos de Loures e Odivelas (apenas inclui as 

freguesias de Odivelas, Ramada (excluindo Caneças) e Póvoa de Santo Adrião/Olival de Bastos). 

A população alvo de intervenção são jovens/adultos com idade igual ou superior a 18 anos, de ambos os 

géneros. Destina-se a pessoas com deficiência e /ou incapacidade comprovada, permanente ou 

temporária, cujas limitações não permitam dar continuidade ao seu percurso formativo e/ou exercer uma 

atividade profissional e/ou se encontrem em processo de inclusão socioprofissional, designadamente 

entre experiências laborais. 

Os objetivos gerais do CACI são: 

• Proporcionar espaços adequados ao bem-estar dos utentes, garantindo um ambiente seguro, 

calmo, confortável e humanizado; 

• Fomentar o desenvolvimento das competências pessoais, relacionais e sociais, de acordo com o 

perfil, capacidades e funcionalidades; 

• Contribuir para o bem-estar físico, mental, psicológico, emocional, ajustado às necessidades, 

potencialidades e expectativas do utente e sua família; 

• Fomentar a participação ativa, valorizando as componentes/competências pessoais, o 

relacionamento familiar e a inclusão social dos utentes; 

• Desenvolver atividades e serviços que visem percursos de aprendizagem e de inclusão, para que 

o utente tenha acesso à comunidade, aos seus recursos e atividades, mas que também lhe seja 

proporcionado o direito a fazer escolhas e a partilha de lugares-comuns; 

• Articular os processos e projetos de vida, para programas de inclusão socioprofissional ou de 

reabilitação profissional; 

• Incrementar e substanciar o projeto de vida do utente, consequentemente a celebração do plano 

individual de inclusão, em cooperação e coresponsabilização com o utente, familiares de 

referência, representante legal ou outros significativos para o utente. 

 

Jovens e Adultos

(25 utentes)

Recursos Humanos

(10 Colaboradores) 

Área da Deficiência  
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No âmbito das respostas do CACI, estão previstas a realização de atividades que permitam desenvolver 

os seguintes serviços: 

• Ocupação e formação; 

• Alimentação; 

• Transporte; 

• Higiene e cuidados pessoais; 

• Apoio terapêutico; 

• Administração terapêutica; 

• Apoio à reabilitação; 

• Atividades de âmbito sociocultural, recreativo, ocupacional e/ou de relacionamento familiar e a 

inclusão social dos utentes; 

• Apoio à capacitação dos cuidadores informais. 

O modelo de intervenção preconizado centra-se no individuo, na família e na comunidade, pretendendo 

evitar e/ou retardar a institucionalização permanente das pessoas com deficiência/incapacidades. Este 

modelo de intervenção segue pressupostos de intervenção biopsicossocial, de acompanhamento e 

promoção da qualidade de vida para os utentes e suas famílias. 

Após a abertura da resposta social e implementados todos os procedimentos e normas, este novo ano 

sustentaremos a necessidade de um contínuo desenvolvimento de uma intervenção que vá ao encontro 

dos pressupostos que foram anunciados anteriormente. 

Pretendemos dar prioridade ao desenvolvimento e manutenção das condições de vida, rotinas e 

funcionalidade, focando a intervenção na valorização do bem-estar físico, mental, psicológico, emocional, 

relacionamento familiar e social, numa perspetiva de acompanhamento especializado e individualizado, 

numa intervenção estruturada que atende às necessidades, potencialidades e expectativas do utente, 

integrando a componente de proximidade/relação com a família e comunidade. 

Enquanto resposta social de base comunitária, novos desafios se apresentam, como a promoção da 

autonomia, da vida independente, da qualidade de vida, da valorização pessoal e profissional, 

possibilitando um maior acesso à comunidade, aos seus recursos e atividades e que se constituam como 

um meio de capacitação para a inclusão, em função das respetivas necessidades, capacidades e nível de 

funcionalidade. A sociedade atual, na maioria das vezes, não está preparada para receber e integrar esta 

população, quer a nível social, quer a nível profissional e apresenta uma escassez de respostas adaptadas 

a pessoas com deficiência/incapacidades. A sobrecarga dos cuidadores informais, por assumirem a 

maioria dos cuidados da pessoa com deficiência e /ou incapacidade, aliada a uma insuficiência de apoios 

e de medidas para estes cuidadores, é um grande desafio que esta área identifica e é um dos nossos 

objetivos de intervenção neste próximo ano. 
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ÁREA DA DEFICIÊNCIA 

Finalidade: Promover a assegurar os padrões de qualidade dos serviços prestados, cumprindo com as exigências inerentes ao funcionamento da resposta social, tendo em conta a sustentabilidade  

                       da ALPM 
                       Implementação das respostas necessárias, com o foco na qualidade de vida e o bem-estar dos utentes do CACI e suas famílias 

Calendarização Objetivos gerais Designação da atividade Destinatários 
Recursos Instrumentos de 

avaliação 
Indicadores a 

avaliar Humanos Materiais 

Janeiro a 
dezembro 

Cumprir com as exigências da legislação 
aplicável – portaria nº70/2021 de 26 
março e em função do Acordo de 
Cooperação com a Segurança Social 
 
Promover a qualidade dos serviços 
 
Assegurar a qualidade de vida dos utentes, 
numa perspetiva de equidade social 
 
Planificar as atividades a desenvolver e 
assegurar o cumprimento do PAA 
 
Contribuir para a sustentabilidade da 
ALPM 

Gestão de recursos e equipamentos 
 
Gestão e ocupação de vagas, entrevistas e 
seleção de candidatos, tendo em conta os 
vários critérios de prioridade a 
sustentabilidade da resposta 
 
Cumprimento das normas e procedimentos 
de acordo com o regulamento interno da 
resposta e atualização dos mesmos, 
quando aplicável 
 
Criação e atualização de documentos de 
registo 
 
Elaboração do PAA, monotorização e 
avaliação 
 
Gestão e monitorização do processo 
individual dos utentes 
 
Reuniões de coordenação 
 
Participação de voluntários na intervenção 
com os utentes 

Equipa do CACI 
 
Voluntários 

Coordenação do 
CACI, colaboradores 
do CACI e 
administrativos da 
ALPM 

Consumíveis 
 
Material Informático 
 
Telefone 
 
Viatura 

Lista de espera de 
candidatos 
 
Registo de entrevistas 
 
Registo de atendimentos, 
contactos telefónicos e 
emails 
 
Monotorização do PAA 
 
Processo individual do 
utente 
 
Registo de reuniões e atas 
de reuniões 
 
Lista de presenças de 
voluntários 

Nº de candidatos 
em Lista de espera 
 
Nº de registo de 
entrevistas de 
emprego 
 
Nº de registo e 
análise qualitativa 
de atendimentos, 
contactos 
telefónicos e 
emails  
 
Grau de 
cumprimento dos 
processos 
individuais dos 
utentes e PAA 
 
Análise qualitativa 
atas de reuniões  
 
Frequência de 
reuniões realizadas 
 
Nº de presença de 
voluntários 

Definir estratégias de atuação, articulação 
e gestão de funcionamento da equipa 
 
Promover o envolvimento dos 
colaboradores na reflexão em equipa na 
melhoria dos procedimentos da resposta 
social  
 
Diligenciar um registo eficiente da 
intervenção diária dos utentes de CACI 

Reuniões de equipa 
 
Comunicação de alterações a 
procedimentos de trabalho 
 
 Registo diário da atividade/intervenção 
com os utentes 

Equipa do CACI 
Coordenadora do 
CACI, colaboradores 
do CACI 

Consumíveis 
 
Material informático 

Registo de reuniões e atas 
de reunião  
 
Registo da intervenção 

Índice de sucesso 
da intervenção 
 
% de atividades e 
de reuniões 
realizadas 
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Calendarização Objetivos   Designação da atividade Destinatários 
Recursos Instrumentos de 

avaliação 
Indicadores a 

avaliar Humanos Materiais 

Janeiro a 
dezembro 

Garantir a prestação de cuidados pessoais 
individualizados 
 
Acompanhar as condições 
socioeconómicas das famílias, 
promovendo a capacitação dos utentes 
 
Fomentar uma intervenção 
individualizada dos utentes 
 
Criar as condições que visem a valorização 
pessoal e a inclusão social 
 
Promover programas de inclusão 
socioprofissionais 

Receção/acolhimento de utentes e 
avaliação da integração 
 
Entrevista diagnóstica e levantamento de 
necessidades 
 
Elaboração e assinatura de contrato de 
prestação de serviços 
 
Elaboração: do PII (plano individual de 
inclusão) e dos planos individuais de 
cuidados, bem como monotorização e 
avaliação  
 
Escuta ativa das necessidades dos utentes 
e das famílias 
 
Encaminhamento dos utentes para as 
respostas externas disponíveis 
(alfabetização, psicologia, psiquiatria, 
outras especialidades médicas, terapia da 
fala, entre outras) 
 
Encaminhamento para estruturas de 
emprego protegido ou respostas no 
âmbito das atividades socialmente úteis  
 
Reuniões para dar conhecimento aos 
utentes e familiares sobre o 
desenvolvimento da intervenção 

Utentes e familiares do 
CACI 

Equipa técnica do 
CACI 

Consumíveis, 
material informático 
e telefone 

Ficha de admissão 
 
Ficha de 
acolhimento/integração 
de utentes 
 
Ficha de avaliação 
diagnóstica 
 
Contratos de prestação de 
serviços 
 
PIC (Plano individual de 
cuidados) 
 
PII (Plano individual de 
Inclusão) 
 
Registo de atendimentos, 
contactos telefónicos e 
emails 
 
 

% admissão 
preenchidas e de 
contratos de 
prestação de 
serviços assinadas 
 
Índice de 
concretização dos  
PIC’s e PII’s  
 
 
Grau de 
concretização do 
PII, semestralmente 
 
Nº de 
atendimentos, 
contactos 
telefónicos e emails 
 
% de 
encaminhamentos 
efetuados 

Criar parcerias novas com os diversos 
parceiros e comunidade 
 
Articular com os parceiros socias, 
integrado em projetos/respostas sociais 
no âmbito da capacitação da pessoa com 
deficiência 

Reunião com os parceiros da comunidade 
 
Desenvolvimento de protocolos de 
parceria (GesLoures, CML, CRID – 
Politécnico de Leiria, Musicoterapia) 
 
Articulação com instituições/empresas no 
estabelecimento de protocolos para a 
execução de atividades socialmente úteis 

Parceiros e estruturas 
da comunidade 

Equipa técnica do 
CACI 

Consumíveis e 
material informático 
 
 Viatura 

Documento de registo de 
reuniões e atas de 
reuniões, contactos 
telefónicos e emails 

Índice de reuniões 
e atas de reuniões, 
atendimentos, 
contactos 
telefónicos e emails 
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Finalidade: Promover a participação dos familiares no processo de capacitação dos utentes de CACI 
                     Promover competências nos cuidadores formais e informais 

Calendarização Objetivos Designação da atividade Destinatários 
Recursos Instrumentos de 

avaliação 
Indicadores a 

avaliar Humanos Materiais 

Janeiro a  
dezembro 

Dar feedback aos utentes e familiares sobre 
a prestação de cuidados/serviços 
 
Assegurar a participação dos 
utentes/famílias na elaboração/revisão do 
PII 
 
Potenciar momentos de partilha entre 
familiares, equipa e utente 
 
Fomentar momentos de reflexão/partilha 
de sentimentos, experiências, ideias, 
dúvidas em grupos de 
pais/familiares/cuidadores formais e 
informais 

Reuniões com utentes e familiares 
 
Participação do utente e familiares na 
elaboração e revisão do PII 
 
Implementação da plataforma Educabiz 
que permite a partilha de informação do 
dia-a-dia dos utentes no CACI, através de 
uma aplicação móvel 
 
Criação de um canal de comunicação entre 
a resposta social e familiares 
 
Criação de grupo de pais/cuidadores 
formais e informais com supervisão de 
técnico especializado sobre temas 
específicos (autismo, sexualidade, exaustão 
do cuidador) 

Utentes, familiares 
do CACI 

Coordenadora e 
equipa técnica do 
CACI 

Consumíveis 
Material 
informático 
Telefone 

Documento de registo de 
atendimentos, emails e 
contactos telefónicos 
 
Plataforma Eucabiz 
 
Participação de familiares 
em momentos 
comemorativos 
 
Registo de presenças no 
grupo de pais/cuidadores 
formais e informais 

Nº 
atendimentos, 
emails e 
contactos 
telefónicos 
 
Índice de 
satisfação com 
a plataforma 
Educabiz 
 
% de presenças 
de cuidadores 
formais e 
informais 
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Finalidade: Fomentar a valorização do contributo dos colaboradores do CACI 

Calendarização Objetivos Designação da atividade Destinatários 
Recursos Instrumentos de 

avaliação 
Indicadores a 

avaliar Humanos Materiais 

Janeiro a  
dezembro 

Potenciar as competências dos colaboradores 
às necessidades da resposta social para o 
desempenho das suas funções 
 
Fomentar a participação ativa na melhoria 
continua dos serviços 
 
Promover a aquisição ou aprofundamento de 
conhecimentos através de formação interna e 
externa 

Gestão de recursos humanos 
 
Entrevistas de emprego 
 
Acolhimento institucional 
 
Atualização de perfis de funções 
 
Avaliação de desempenho 
 
Reuniões de equipa 
 
Presença em reuniões de formação 
 Partilha de novas aprendizagens entre 
colaboradores 
 
Frequência em ações de formação interna e 
externa 
 
Visita externa a outras respostas sociais 
semelhantes (CACI, CERCI, Lar residencial) 
 

Coordenadora e 
colaboradores do 
CACI 

Coordenadora e 
colaboradores do 
CACI 
 
Responsável da 
formação da ALPM 
Formadores 
internos e externos 

Consumíveis 
 
Material 
Informático 
 
Telefone 
 
Viatura 

Documento de registo de 
entrevistas de emprego 
 
Documento de registo de 
acolhimento institucional 
dos novos colaboradores 
 
Documento de registo de 
perfil de funções 
 
Documento de registo da 
avaliação de desempenho 
 
Documento de registo de 
reuniões de equipa e atas de 
reuniões 
 
Documento de registo de 
presença em reuniões de 
formação e atas de reuniões 
de formação 
 
Documento de registo de 
ações de formação interna e 
externa 
 
Registo de visitas a outras 
respostas sociais 

Proporção de 
entrevistas de 
emprego e de  
contratos 
 
 
Nível de 
desempenho dos 
colaboradores  
 
Análise 
qualitativa, a 
partir dos 
registos e das 
reuniões 
 
Grau de 
satisfação das  
ações de 
formação 
 
Nº de presenças 
em visitas a 
outras respostas 
socias 
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Finalidade: Reforçar a imagem institucional da ALPM 

Calendarização Objetivos Designação da atividade Destinatários 
Recursos Instrumentos de 

avaliação 
Indicadores a 

avaliar Humanos Materiais 

Janeiro a  
dezembro 

Comunicar o trabalho desenvolvido através 
dos meios de divulgação da instituição 
 
 
Manter e/ou potenciar a relação com os 
diversos parceiros e comunidade em geral 

Publicação de notícias sobre a intervenção e 
as atividades desenvolvidas no CACI no 
Facebook institucional e outros meios de 
divulgação 
 
Participação no grupo de encontros Inter – 
Centros 
 
Participação em grupos de trabalho com 
outras instituições ou parceiros 
 
Reuniões com parceiros sociais e outros 

Utentes e familiares 
do CACI 

Coordenadora e 
equipa técnica do 
CACI 

Consumíveis 
Material 
informático 
Viatura 
Telefone 

Publicação nos meios de 
divulgação da ALPM 

Nº de notícias 
enviadas e 
publicadas 

 
ANIMAÇÃO SOCOIOCULTURAL 

Finalidade: Desenvolver estratégias de mobilização (ou animação) para uma participação autónoma, voluntária, criativa e corresponsável, desempenhando uma função de mediação 
entre os saberes, necessidades e expectativas dos utentes e entre estes e o meio (recursos e instituições), tendo como finalidade o desenvolvimento sociocultural dos utentes 

Calendarização Objetivos Designação da atividade Destinatários 
Recursos Instrumentos de 

avaliação 
Indicadores a 

avaliar Humanos Materiais 

Janeiro a  
dezembro 

Impulsionar o desenvolvimento sociocultural 
 
Promover da participação ativa dos familiares 
na capacitação dos utentes 
 
Fomentar uma intervenção individualizada dos 
utentes 

Avaliação inicial/periódica e monotorização de 
várias competências dos utentes (autonomia e 
comportamento, funcionalidade e 
independência – artes e ofícios) 
 
Desenvolvimento de planos de intervenção 
individualizados 
 
Seleção dos utentes por graus de 
funcionalidade – grupos de trabalho 
 

Participação na construção dos PII’s 
 
Contacto e feedback ao utente e familiares da 
evolução da intervenção 
 
Reuniões de equipa 
 
Articulação com parceiros 

Utentes e familiares 
do CACI 

Animador 
sociocultural 

Consumíveis 
 
Material 
informático 
 
Telefone 

Ficha de avaliação de 
animação sociocultural 
 
PII 
 
Registos das fichas de 
avaliação 
 
Registo de atendimentos, 
contactos telefónicos e 
emails 
 
Registo de reuniões  
 
 Atas de reuniões 

Grau de 
concretização do 
PII, 
semestralmente 
 
Nº de 
atendimentos, 
contactos 
telefónicos e 
emails 
 
Análise 
qualitativa das 
atas de reuniões 
 
 Nº de reuniões 
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Calendarização Objetivos Designação da atividade Destinatários 
Recursos Instrumentos de 

avaliação 
Indicadores a 

avaliar Humanos Materiais 

Janeiro a  
dezembro 

Promover a atenção e concentração 
 
Promover a autonomia, socialização e 
momentos de partilha 
 
 
Promover a criatividade 
 
Estimular as capacidades sensório- percetivas 
 
Desenvolver a motricidade fina e coordenação 

Desenvolvimento de atividades ocupacionais, 
cognitivas e de expressão artística 
 
• Culinária  
• Informática 
• Horticultura 
• Cerâmica 
• Visio plástica 
• Carpintaria 
• Bijutaria 
• Tapeçaria 
• Costura 
 
 Ações de desenvolvimento de competências 
que lhe permitam compreender e aceitar as 
suas limitações e as dos outros 

Utentes do CACI 

Animador 
sociocultural 
 
Monitor 
 
AAD 

Utensílios de: 
culinária, 
horticultura, 
cerâmica, desenho, 
pintura, carpintaria, 
bijutaria, tapeçaria e 
costura 
 
Computador e 
consumíveis 

 
Ficha de planificação da 
atividade 
 
Registo de participantes 
 
Observação direta 
 
Registo fotográfico 
 
Ficha de avaliação da 
atividade 
 

Índice de 
concretização 
das atividades 
realizadas 
 
Nº de presenças 
por utente  
 
Médias de 
participação por 
atividade 
 
Nível de 
satisfação dos 
utentes 
 
Indicie de 
concretização 
dos objetivos 
das atividades 

Fomentar o convívio e promover o 
relacionamento interpessoal 
 
Promover o contacto com a comunidade 
 
Criar ligações e dinâmicas entre os vários 
utentes da ALPM 

Desenvolvimento de atividades 
sociocomunitárias  
 
Atividades com outras instituições da área da 
deficiência mental 
 
Atividades com as diversas valências da ALPM 

 
 
 
Utentes do CACI 

Equipa técnica do 
CACI 
 
Parceiros da 
comunidade 
 
Instituições 
 
Valências da ALPM 

Viatura 
 
Material diverso  
 
Consumíveis 
 
Outros 

Ficha de planificação da 
atividade 
 
Registo de participantes 
 
Observação direta 
 
Registo fotográfico 
 
Ficha de avaliação da 
atividade 
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Calendarização Objetivos Designação da atividade Destinatários 
Recursos Instrumentos de 

avaliação 
Indicadores a 

avaliar Humanos Materiais 

Janeiro a  
dezembro 

Promover a autonomia 
 
Fomentar o convívio e promover o 
relacionamento interpessoal 
 
 
Promover a cultura e o lazer 
 
Sensibilizar para a importância dos dias 
festivos e da identidade cultural 

Desenvolvimento de atividades lúdicas 
Passeios 
Praia 
Biblioteca 
e outros 
 
Comemoração de dias festivos e temáticos 
 
Carnaval 
Páscoa 
Dia da mulher 
Dia do pai e da mãe 
Festa santos populares 
Dia da alimentação 
Dia da amizade 
Halloween 
São Martinho 
Dia Internacional das pessoas com 
deficiência 
Natal e dia dos reis 
e outros 

Utentes do CACI Equipa do CACI 

Viatura 
 
Material diverso  
 
Consumíveis 
 
Outros 

Ficha de planificação da 
atividade 
 
Registo de participantes 
 
Observação direta 
 
Registo fotográfico 
 
Ficha de avaliação da 
atividade 

Índice de 
concretização 
das atividades 
realizadas 
 
Nº de presenças 
por utente  
 
Médias de 
participação por 
atividade 
 
Nível de 
satisfação dos 
utentes 
 
Indicie de 
concretização 
dos objetivos 
das atividades 

Promover a atenção e concentração 
 
Proporcionar momentos de quietude e 
serenidade 
 
Promover a manutenção e/ou a aquisição 
de rotinas diárias 
 
Promover a destreza manual 

Desenvolvimento de atividades de 
desenvolvimento pessoal e social 
 
Relaxamento 
 
Limpeza, organização do espaço e materiais 
 
Reconhecimento e manuseamento de 
materiais e equipamentos 
 
Treino de competências para as atividades 
socialmente úteis 
 
Aprendizagem da utilização correta de 
utensílios e equipamentos 

 
 
 
 
 
Utentes do CACI 

 
 
Animador 
sociocultural 
 
Monitoras 
 
AAD 

Colchões 
 
Material 
informático 
 
Música 
 
Materiais e 
produtos de 
limpeza vários 

Ficha de planificação da 
atividade 
 
Registo de participantes 
 
Observação direta 
 
Registo fotográfico 
 
Ficha de avaliação da 
atividade 
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PSICOMOTRICIDADE 

Finalidade: Desenvolver competências a nível motor, afetivo e cognitivo dentro do contexto psicossocial do utente 
                     Promoção de meios/instrumentos adaptativos para a realização das diversas atividades, de acordo com a funcionalidade do utente 

Calendarização Objetivos Designação da atividade Destinatários 
Recursos Instrumentos de 

avaliação 
Indicadores a 

avaliar Humanos Materiais 

Janeiro a  
dezembro 

 
Potenciar o desenvolvimento psicomotor 
 
Fomentar uma intervenção individualizada dos 
utentes 

Avaliação inicial/periódica e monotorização de 
várias competências dos utentes (autonomia e 
comportamento, cognição, motricidade e 
relações interpessoais) 
 
Desenvolvimento de planos de intervenção 
individualizados 
 
Seleção dos utentes por graus de 
funcionalidade – grupos de trabalho 
 
Participação na construção dos PII’s 
 
Contacto e feedback ao utente e familiares da 
evolução da intervenção 
 
Reuniões de equipa 
 
Articulação com parceiros 
 
 Desenvolver estratégias de participação ativa 
dos familiares na capacitação dos utentes 

Utentes e familiares 
do CACI 

Psicomotricista 

Consumíveis 
 
Material 
informático 
 
Telefone 

Ficha de avaliação de 
psicomotricidade 
 
PII 
 
Registo de atendimentos, 
contactos telefónicos e 
emails 
 
Registo de reuniões e atas de 
reuniões 

Grau de 
concretização do 
PII, 
semestralmente 
 

Análise de dados 
qualitativos da 
avaliação 
psicomotora 
 

Nº de 
atendimentos, 
contactos 
telefónicos e 
emails 
 

% de reuniões  
 

Taxa de sucesso 
do envolvimento 
familiar 
(estratégias 
usadas VS 
resultado) 

Desenvolver a capacidade de comunicação 
(verbal, não verbal e/ou alternativa) 
 
Desenvolver capacidade a literacia e 
numeracia 
 
Desenvolver a capacidade de utilização e 
gestão do dinheiro 
 
Desenvolver a coordenação motora fina e 
grossa 
 
Reforçar a autoestima e identidade própria 
 
Descoberta das expressões, da ação criativa 
e da emoção 

Ateliers de promoção para a vida 
Independente 
 
Atividades de psicomotoras 

Utentes do CACI 

Psicomotricista 
 
Monitoras 
 
AAD 

Consumíveis 
 
Jogos de 
estimulação
  
Outros  

Ficha de planificação da 
atividade 
 
Registo de participantes 
 
Observação direta 
 
Registo fotográfico 
 
Ficha de avaliação da 
atividade 

% de sucesso e 
de 
concretização 
das ações por 
atividade 
 

Análise de dados 
qualitativos a 
partir da 
observação das 
atividades 
 

Grau de 
concretização do 
PII, 
semestralmente 
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Calendarização Objetivos Designação da atividade Destinatários 
Recursos Instrumentos de 

avaliação 
Indicadores a 

avaliar Humanos Materiais 

Janeiro a  
dezembro 

Desenvolver as capacidades ao nível das 
Atividade de Vida Diária (Alimentação, 
higiene pessoal, vestir, despir, etc.) 
 
Desenvolver o esquema-corporal, 
orientação espácio-temporal, lateralidade 
 
Desenvolver a capacidade sensorial em 
relação ao ambiente externo 
 
Desenvolver a capacidade de autonomia na 
comunidade (segurança rodoviária) 
 
Desenvolver técnicas de autonomia dos 
produtos de apoio (cadeiras de roda, 
andarilhos, equipamentos eletrónicos, etc.) 
 
Desenvolver capacidades no apoio às 
tarefas domésticas simples (ex: arrumar o 
seu quarto) 
 
Promover meios de apoio/instrumentos 
adaptados à realização da atividade 

Atividades de desenvolvimento pessoal e 
social: 
 
Acompanhamento nas rotinas de higiene 
pessoal 
    
 
Atividades psicomotoras 
 
Caminhadas   
  
“Sempre a andar” (atividade para 
utilizadores de produtos de apoio e pessoas 
com dificuldade na locomoção) 
   
 
“Espaço Casa” (Atividade para desenvolver 
capacidades de tarefas domésticas) 

Utentes do CACI 

Psicomotricista 
 
Monitoras 
 
AAD 

Consumíveis 
 
Material 
desportivo 
 
Outros materiais 

Ficha de planificação da 
atividade 
 
Registo de participantes 
 
Observação direta 
 
Registo fotográfico 
 
Ficha de avaliação da 
atividade 

% de sucesso e 
de 
concretização 
das ações por 
atividade 
 

Análise de dados 
qualitativos a 
partir da 
observação das 
atividades 
 

Grau de 
concretização do 
PII, 
semestralmente 

Desenvolver a capacidades de controlo 
comportamental  
 
Desenvolver a capacidade de socialização 
     
Desenvolver a capacidade de participação 

Atividades de estimulação e promoção da 
participação ativa do utente na sua 
capacitação 
 
Desenvolvimento da capacidade de 
interação  

Utentes do CACI 

Psicomotricista 
 
Monitoras 
 
AAD 

Consumíveis 
 
Outros materiais 

Desenvolver hábitos de vida saudável 
    
Desenvolver capacidades ao nível da 
motricidade (motricidade fina, global, 
Estruturação espacial e espacial) 
   
Desenvolver capacidades ao nível do 
desporto adaptado  

Atividades de psicomotoras  
   
Atividades de piscina – natação adaptada
     
Atividades de pavilhão – desporto adaptado
     
Atividades externas – passeios, visitas, praia 
e outros  

Utentes do CACI 

Psicomotricista 
 
Monitoras 
 
AAD 

Viatura 
 
Material 
desportivo 
 
Outros (remo, 
espaldar, 
passadeira 
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Calendarização Objetivos Designação da atividade Destinatários 
Recursos Instrumentos de 

avaliação 
Indicadores a 

avaliar Humanos Materiais 

Janeiro a  
dezembro 

Fomentar o convívio e promover o 
relacionamento interpessoal 
 
Promover o contacto com a comunidade 
 
Criar ligações e dinâmicas entre os vários 
utentes da ALPM 

Desenvolvimento de atividades 
sociocomunitárias  
 
Atividades com outras instituições da área 
da deficiência intelectual e/ou 
multideficiência – encontro Inter-centros 
 
Atividades com as diversas respostas sociais 
da ALPM 
 
Atividades com outros parceiros da 
comunidade 

Utentes do CACI 

Equipa técnica do 
CACI 
 
Parceiros da 
comunidade 
 
Instituições 
 
Respostas sociais 
da ALPM 

Viatura 
 
Material diverso  
 
Consumíveis 
 
Outros 

Ficha de planificação da 
atividade 
 
Registo de participantes 
 
Observação direta 
 
Registo fotográfico 
 
Ficha de avaliação da 
atividade 

Nº de 
planificação da 
atividade 
 

Nº de presenças 
dos 
participantes 
 

% de 
concretização 
dos objetivos da 
atividade 

 

FISIOTERAPIA 

Finalidade: Promover a autonomia, saúde geral e bem-estar através de fisioterapia 

Calendarização Objetivos Designação da atividade Destinatários 
Recursos Instrumentos de 

avaliação 
Indicadores a 

avaliar Humanos Materiais 

Janeiro a  
dezembro 

Desenvolver a força muscular geral 
 
Trabalhar a mobilidade 
 
Prevenir contraturas e deformidades 
 
Fomentar a redução de espasticidade 
 
Promover o equilíbrio estático/dinâmico 
 
Promover consciência corporal e planeamento 
motor 
 
Promover o controlo postural 
 
Promover a coordenação 
 
Promover a função motora grossa/fina 
 
Trabalhar a capacidade cardiorrespiratória 
 
Prevenir e reduzir o agravamento da 
obesidade 

Avaliação e monotorização da condição física 
de cada utente 
 

Desenvolvimento de planos terapêuticos 
individualizados 
 

Participação na construção dos PII’s 
 

Contacto e feedback ao utente e familiares da 
evolução da intervenção 
 

Seleção e adequação de ajudas técnicas 
 

Exercícios ativos e adequados  
 

Mobilização passiva/semi-ativa e ativa 
 

Massagens 
 

Alongamentos 
 

Treino propriocetivo 
 

Treino cardiorrespiratório 
 

Correção de postura 

Utentes e familiares 
do CACI 

Fisioterapeuta 

Consumíveis 
 
Material  
Informático 
 
Telefone 
 
Materiais e 
máquinas de 
fisioterapia 
 
Ajudas técnicas 

Ficha de admissão 
 
Fichas de avaliação inicial e 
periódica 
 
Presenças de utentes 
 
Registo de avaliação inicial 
 
Observação direta 
 
Registo de presenças 
 
PII 
 
Registo de avaliação 
periódica 
 
Atendimentos, contactos 
telefónicos e emails 

Nº de 
planificação da 
atividade 
 
Nº de presenças 
dos participantes 
 
% de 
concretização 
dos objetivos da 
atividade 
 
Análise de dados 
qualitativos a 
partir da 
observação das 
atividades 
 
Grau de 
concretização do 
PII, 
semestralmente 
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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 externos, em 2023, continuaremos a prestar atenção à reparação e beneficiação dos vários 
edifícios (Sede, Casa da Palmeira, CACI e Casa de Santa Tecla) à manutenção e reparação do restante 
património edificado da ALPM, etc. 
 
Com a nossa equipa ou com recurso a contratação de entidades externas, teremos em especial atenção a: 
 

• Adotar uma política de equipar tecnologicamente os nossos equipamentos tendo em vista melhorar 
o seu desempenho energético e garantir condições de segurança. 

• Manutenção dos 11 elevadores da ALPM 

• Manutenção dos sistemas de aquecimento, ventilação e ar condicionado, associado com análises à 
qualidade do ar ambiente. 

• 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 
 
Centro de Apoio Integrado (CAI), em Loures 

 
 

Casa de Santa Tecla, na Apelação 

 
 
Os serviços gerais (higiene/limpeza) e lavandaria são serviços transversais a toda a ação da ALPM. As 
equipas que integram estes serviços desempenham um papel fundamental para a higiene, imagem e 
funcionamento dos serviços/respostas sociais, garantindo assim as condições necessárias para que todos 
possamos usufruir de um ambiente de trabalho agradável e limpo. 

Área dos Idosos

(6 Colaboradores)

Área da Infância

(6 Colaboradores)

Casa da Palmeira e 
CACI

(2 Colaboradores)

Lavandaria

(5 Colaboradores)

ERPI

(12 Colaboradores)

Lavandaria

(5 Colaboradores)

Setores/Serviços de Suporte às Respostas Sociais 
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Para tal, mantêm-se como exigência para 2023: 
 

• Manter 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, tornando-as mais flexíveis e multifacetadas, de forma, a que 
qualquer colaboradora esteja apta a desempenhar qualquer função em qualquer setor das várias 
áreas; 

•  Proporcionar formação nas áreas adequadas ao seu contexto de trabalho, assim como ao nível da 
comunicação e relacionamento interpessoal, aumentando a performance das colaboradoras; 

 
• Implementação de novos procedimentos na gestão e metodologia de trabalho na área da 

lavandaria, de forma a melhorar a resposta de materiais necessários no dia-a-dia; 

• Supervisão das tarefas executadas pelas colaboradoras de forma a ser possível corrigir / melhorar 
as tarefas solicitadas. 

 
 
Ainda assim, as ofertas de respostas e serviços à comunidade cada vez mais necessitam de inovação e não 
podemos deixar de expressar preocupação com a antiguidade de alguns equipamentos, especialmente 
na lavandaria da Casa de Sta. Tecla, exigindo mudanças na forma como as equipas executam os seus 
serviços. 
 
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; 

• Manter o controlo dos produtos e materiais; 

• Supervisão e distribuição de materiais nas duas respostas sociais exteriores à ALPM. 
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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 gerais Designação da atividade Destinatários 
Recursos Instrumentos de 

avaliação 
Indicadores a 

avaliar 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; 
 
Colaboradoras; 
 
Utentes 

Responsável de 
setor  
 
Colaboradoras 
 

Fotocópias e 
consumíveis  
 
Produtos higiene e 
limpeza 

Registo de avaliação semanal 
e semanal 
 
 

Análise de dados 
qualitativos dos 
registos 

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 de escalas de serviço 

Equipas da 
lavandaria e 
serviços gerais 
 
Responsável de 
setor 

Computador, 
fotocópias e 
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  

Computador, 
fotocópias e 
consumíveis; 

Registos de Avaliação 

Nº de formações 
desenvolvidas 
por colaborador 
 
% de 
participação 

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, 
fotocópias e 
consumíveis; 

Escalas de serviço 
 
Registos de ocorrências  
 
Registos de serviços 

Taxa de serviços 
realizados VS 
necessidades de 
serviço 
 
Nº de serviços 
não realizados 
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TRANSPORTES 
 

 
 
A frota automóvel da ALPM é composta por 26 viaturas, de características e modelos diversos para 

corresponder às solicitações das várias respostas sociais. Encontrando-se distribuídas da seguinte forma: 

• 9 viaturas ligeiras de passageiros, 8 viaturas ligeiras de mercadorias e 2 viaturas pesadas de 

passageiros no Centro de apoio integrado – C.A.I. (SAD, C.D., CATL, Creche familiar, RSI/SAAS e 

outros) 

• 1 viatura ligeira de passageiros na Casa da Palmeira 

• 1 viatura ligeira de passageiros e 1 viatura ligeira de passageiros-adaptada no Centro de atividades 

e capacitação para a inclusão – CACI 

• 2 viaturas ligeiras de passageiros, 1 viatura ligeira de mercadorias e 1 viatura ligeira de 

passageiros-adaptada na Casa de Santa Tecla 

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

se justifique a aquisição por outras mais eficientes, amigas do ambiente e com uma maior adequação ao 

serviço. 

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. 

Ligeiras de 
passageiros

(13 viaturas)

Ligeiras de mercadorias

(9 viaturas)

Ligeira de passageiros-
adaptada

(2 viaturas)

Pesadas de 
passageiros   

(2 viaturas)
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TRANSPORTES 

Finalidade: Promover um serviço de qualidade, rigoroso e sustentável 

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

avaliação 
Indicadores a 

avaliar 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 
 
Otimizar os circuitos de circulação 
 
Evitar incumprimentos legais  
 
Evitar agravamentos nas apólices de seguro 
 
Gerir sinistros 
 

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

Utilizadores das 
viaturas 

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

Produtos de limpeza  
 
Declarações 
amigáveis de 
acidente automóvel 

Livro de revisões das 
viaturas (mecânica) 
 
Listagem de inspeções, 
prazos de seguros 
 
Pasta das viaturas 
 
Livro de KMs, faturas 
combustível e de oficina 
 
Documentos das inspeções 
 
Mapa de limpeza 
 
Mapa de viaturas/seguros/ 
inspeções 

 
Nº de utilizações 
viaturas,  
 
Nº de cedências  
 
Nº de 
reparações 
 
 
Índice de 
utilizações 
viaturas, 
cedências e 
reparações 

 
 

Proporção de 
acidentes/viatur
as/utilização 

 
Custo médio de 
cada 
viatura/anual 

 

Solicitações externas 
 
Análise criteriosa da política de cedência de 
viaturas 

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 

Funcionários e 
sócios  

Responsável setor 
 
Responsável 
manutenção 

Computador 
 
Registos diversos  

Mapa de cedência de 
viaturas; 
 
Mapa de consultas/serviços 
externos; 
 
Livro de kms 
 
Registo do estado exterior 
da viatura 
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COZINHA 
 
Centro de Apoio Integrado (CAI), em Loures 
 

 
 

Casa de Santa Tecla, na Apelação  

 
 
Nos serviços de alimentação da ALPM, temos como objetivo a preparação e elaboração das refeições de 
utentes, colaboradores e voluntários, 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 equipamentos mesmo que distintas devido 
à distância geográfica entre equipamentos, trabalhando as equipas da cozinha em regime de turnos 
rotativos de segunda-feira a domingo de forma a garantir a confeção diária e a qualidade das refeições. 
Para além de garantir as necessidades diárias de alimentação é um importante recurso nos eventos que 
são realizados pela ALPM nas diversas áreas (dias festivos, eventos temáticos e outros). 
 

Ainda assim, as equipas da cozinha necessitam de trabalhar em articulação com o economato pois são os 
seus elementos que gerem os stocks e, asseguram a receção, controlo das matérias-primas, o seu 
acondicionamento e fazem a gestão do número de refeições.  
 

Devido à necessidade de otimizar e dar resposta à exigência de diversidade da alimentação foi introduzido 
na ementa a opção vegetariana (no CAI), sendo mais um dos investimentos que a ALPM faz na qualidade 
dos serviços e para satisfazer as necessidades de todos que a incorporam.  
 
Para 2023 a ação deste serviço passa por: 
 

• Cumprir e melhorar os procedimentos do plano HACCP; 

• Continuar a apostar no desenvolvimento da alimentação vegetariana e outras, ao nível da 
diversidade dos produtos e formas de confeção; 

• Apostar na qualidade da ementa geral, de forma a se manter o equilíbrio nutricional e 
sustentabilidade institucional; 

• Manter a supervisão no controlo da qualidade dos produtos rececionados e respetivas 
quantidades (confeção, despensa e economato); 

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

• Redefinir e reforçar os perfis de competências das equipas, dando continuidade ao trabalho já 
iniciado de melhoria dos serviços prestados; 

• Adotar medidas de ação de modo a sensibilizar utentes e colaboradores para evitar e reduzir o 
desperdício alimentar. 
 
 

Cozinha

(18 colaboradores)

Despensa,economato e gestão 

(3 colaboradores)

Cozinha

(16 Colaboradores)

Despensa,economato e gestão 

(2 Colaboradores)
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Os constrangimentos que advêm da ação destes serviços passa especialmente pela relação 
qualidade/preço, apresentação, confeção e diversidade de opções alimentares que vá ao encontro dos 
gostos e necessidades de utentes e colaboradores. Para alem destes, os maiores desafios dos dois 
equipamentos que têm estes serviços são no CAI, a distância entre equipamentos, que no caso de os 
alimentos não serem bem-acondicionados e com célere distribuição, poderão não chegar com a qualidade 
térmica adequada e na Casa de Santa Tecla, a questão geográfica não é constrangimento especificamente 
porque a maioria do trabalho que desenvolve é para os utentes residentes e para utentes de SAD que 
habitam nas imediações, porém o grande desafio destes profissionais deriva dos espaços físicos que 
carecem de intervenção e de requalificação.  
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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 
Indicadores a 

avaliar Humanos Materiais 

Janeiro a 
dezembro 

Garantir a qualidade dos serviços 
 
Fornecer aos equipamentos as refeições 
necessárias, atendendo à 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 
 
Elaboração de ementas 
 
Desenvolvimento de técnicas de confeção 
 
Preparação e confeção de refeições  
 
Elaboração das refeições em concordância 
com as 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 de registos de 
ocorrências e de desperdício 
alimentar 
 
Listas de 
pedidos/necessidades das 
áreas 
 
Checklist de produtos a 
comprar 
 
Ementas 

Frequência de 
repetição de 
ementas 
 
Nº de compras 
por ausência de 
produtos (última 
da hora) 
 
Periodicidade 
das compras 
 
Identificação de 
desperdícios 
alimentares 
 
Identificação de 
quem  
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APROVISIONAMENTO/COMPRAS 
 

 
 
 
O setor do aprovisionamento/compras têm o mesmo objetivo, sempre pensado na satisfação dos utentes e 
colaboradores. 

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. 

Durante 2022, este setor assegurou as diligências necessárias para fazer face à encomenda e gestão dos 
produtos e material de proteção individual (EPI’s), continuando a ser um ano pandémico. 

Para 2023 iremos manter e melhorar os processos de trabalho da área do aprovisionamento/compras, 
zelando pela sustentabilidade da ALPM e pelos valores institucionais, este ano será um ano complicado 
devido a escassez de produtos e preços elevados. 

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

• Consultar o mercado (é um ano particularmente complicado pois há uma escassez de produtos que 
por sua vez vê-se refletido nos preços), deste modo prevê-se que se faça consulta de seis em seis 
meses.  

• Manter o esforço no sentido de melhorar a qualidade/preços dos produtos alimentares; 

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

Mantêm-se também para o 2023, 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.  

Apostar nas formações para que a equipa se sinta valorizada e empenhada. 

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 gerais Designação da atividade Destinatários 
Recursos Instrumentos de 

avaliação 
Indicadores a 

avaliar 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 

Comparação 
qualidade/preço 
 
Nº de pedidos 
por produto 
 
Frequência de 
compras 
/produto/ 
ementas 
 
Frequência de 
excedentes de 
produtos  
 
Custos 
mensais/anuais 

 

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 adequar as 
ementas aos gostos dos utentes e 
trabalhadores 
 
Evitar desperdícios/ acumulação de produtos 
em stock 
 
Gerir e organizar os bens nos espaços de 
armazenamento 

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  
 
Desenvolvimento de formas de comunicação 
com fornecedores: 
 

• No ato da compra  

• Na receção dos produtos e 
controlo da qualidade 

• Na gestão dos prazos de entrega 
dos produtos 
 

Comunicação com as áreas e verificação das 
suas necessidades e desperdícios 
 
Gestão do armazém dos bens doados (não 
alimentares) 
 
Catalogar os artigos doados 

Faturas dos fornecedores 
 
Folhas de distribuição pelos 
equipamentos  
 
Listagens de 
pedidos/necessidades das 
áreas 
 
Tabelas de preço 
 
Lista de falhas – Checklist de 
material necessário 
 
Faturas e guias de remessa 
 
Grelha de pedidos das áreas 
  
Impressos de entrada e 
saídas dos diversos bens 
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Calendarização Objetivos gerais Designação da atividade Destinatários 
Recursos Instrumentos de 

avaliação 
Indicadores a 

avaliar Humanos Materiais 

Janeiro a 
dezembro 

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  

Utentes  
 
Colaboradores 

Responsável de  
sector  
 
Fiel de armazém 

Computador 
Listagens de 
pedidos/necessidades das 
áreas 

Nº de empresas 
que apoiam 
 
Nº de donativos 
e valor 
 
Frequência e 
comparação de 
donativos por 
empresa 
 
Relação 
contacto/ 
donativo 

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 

Nº de pedidos 
 
Nº de cedências 
 
Nº Email de 
resposta 
 
Valores 
angariados 
 
Nº de 
ocorrências  
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ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E CONTABILIDADE 
 
Centro de Apoio Integrado (CAI), em Loures 
 

 

Casa de Santa Tecla, na Apelação  
 

 
 
ADMINISTRATIVO 
 

O setor administrativo promove a comunicação entre os diversos equipamentos que se encontram 
geograficamente distantes. A articulação entre as respostas sociais, é fundamental para o 
desenvolvimento de competências e da gestão (recursos humanos, administrativa, mensalidades, 
associados e outros). Tem igualmente a função de articular com entidades oficiais, parceiros, utentes, 
familiares, sócios e comunidade em geral.  
 
A atividade deste setor é essencial para o funcionamento das áreas de intervenção da ALPM servindo este 
setor como apoio no alcance das metas dos objetivos propostos pela ALPM. 
 
Em 2023, visamos melhorar a comunicação, tanto internamente com todas as respostas sociais, como 
com os agentes externos com os quais articulamos, para tal iremos implementar novas medidas que 
facilitem o acesso à informação de forma clara, assertiva e uniformizada. Iremos implementar um novo 
programa de assiduidade e acessos de forma a agilizar e facilitar o processamento salarial, banco de horas 
e garantir que os acessos ao equipamento sejam efetuados de forma mais segura. Ainda no que se refere 
à gestão dos recursos humanos, iremos otimizar os procedimentos já existentes de forma que todos os 
registos estejam permanentemente atualizados, facilitando assim a tarefa dos responsáveis de serviço no 
que diz respeito tanto à marcação de férias, com a gestão da conta corrente, gestão dos contratos de 
trabalho e procedimentos inerentes. 

 
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, tarefas 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 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 2023 considera-se a necessidade de: 
 

Administrativos

(8 Colaboradores)

Contabilidade

(3 Colaboradores)

Advogacia, Assessoria de 
recursos humanos e TOC

(3 Colaboradores)

Administrativos

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

• Intensificar 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. 
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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 gerais Designação da atividade Destinatários 
Recursos Instrumentos de 

avaliação 
Indicadores a 

avaliar 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 em 
geral  

Responsável sector 
 
Administrativos 

Computador 
 
Fotocopiadora 
 
Consumíveis 

Observação direta 
 
Check list 
 
Registos de observação 
 
Atas de reunião 

Análise 
quantitativa e 
qualitativa das 
atas reuniões/ 
ano 
 
Nº de 
procedimentos 
criados/ajustado 
aos serviços 
 
Frequência de 
emissão de 
faturas  
 
Nº de vezes que 
a base de dados 
foi atualizada  
 
Média de 
atendimentos 
por ano e por 
utente, sócios e 
familiares  
 
Frequência de 
reuniões com a 
equipa, serviços 
e respostas 
sociais 

 
 

 
 

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 para aferição dos 
dados pessoais  
 
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 gerais Designação da atividade Destinatários 
Recursos Instrumentos de 

avaliação 
Indicadores a 

avaliar 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 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 
institucional (emails, 
telefonemas ou 
comunicação presencial) 
 
Sites das diversas entidades 
 
Comunicações internas ou 
relatórios 
 
Listas de registo de 
encaminhamentos e 
correspondência expedida 

Frequência de 
contactos 
estabelecidos 

 
Nº de registo de 
encaminhament
os e 
correspondência 
expedida 

 
Análise 
quantitativa e 
qualitativa dos 
conteúdos das 
comunicações 
Internas ou 
relatórios 

Promover processamento salarial correto 
 
Cumprir prazos nas admissões e cessação de 
contratos de trabalho 
 
Tomar medidas internas e informá-las os 
colaboradores de forma a cumprir prazos 
 
Receber ao dia 23 das folhas de ponto visadas 
 
Informatizar ficheiro com processamentos de 
salários até dia 30/1 
 
 

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/responsáveis de 
serviços 
 

Informatização dos novos colaboradores antes 
do processamento salarial 
 
Aferição de dados corretos para proceder ao 
encerramento de contas 
 

Enviar recibos de vencimento por email 
 
Após conferência disponibilizar ficheiro na 
entidade bancária ou fazer pagamentos por 
cheques  

Colaboradores 

Setor 
administrativo/ 
administrativos/ 
coordenação e 
direção técnica 

Computador 
 
Software F3M 
 
Fotocopiadora 
 
Consumíveis  
 
Telefone/telemóvel 

Listas e registo de: 
admissões, contratos 
realizados e pagamentos a 
colaboradores 
 
Verificação de 
procedimentos e de 
cumprimentos de prazos 

Frequência e 
média de 
ausência de 
cumprimento de 
prazos 
 
Nº de 
processamentos 
não efetuado 
/por mês 
 
Nº de mediadas 
executadas  
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FINANCEIRO E DE CONTABILIDADE 

Finalidade: Promover a qualidade dos serviços e sustentabilidade; 

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

avaliação 
Indicadores a 

avaliar Humanos Materiais 

Janeiro a 
dezembro 

Fomentar procedimentos na qualidade de 
serviços de contabilidade, gestão e controlo 
dos recursos financeiros 
 
Aprimorar as ações e estratégias 
desenvolvidas, na qualidade e execução dos 
serviços 
 
Concretizar as estratégias definidas para a 
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 15 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 

Nº pagamentos 
diários 
 
Valor de 
entrada em 
função das 
dívidas 

 

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/ 
responsáveis de 
serviços 

Responsáveis de 
serviços 

Telefone e email 

Registo de datas das 
reuniões 
 
Registo dos temas 
abordados 

Nº Reuniões 
efetuadas 
 
Nº de contactos 
internos 

 

        

Finalidade: Fomentar a valorização dos colaboradores na área da formação 

Calendarização Objetivos Designação da atividade Destinatários 
Recursos Instrumentos de 

avaliação 
Indicadores a 

avaliar 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 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 

Formadores Consumíveis 
Certificados de participação 
 
Fichas de Inscrição 

Nº de ações 
 
Nª de horas de 
formação 
 
Resultados da 
avaliação da 
formação 
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INFORMÁTICA/GESTÃO DE REDES E FORMAÇÃO 
INFORMÁTICA/GESTÃO DE REDES  
 
Ao nível da informática, em 2023 será assegurada a continuidade do acompanhamento e suporte às 
infraestruturas na Sede, Casa de Santa Tecla, Casa da Palmeira e Centro de Atividades e Capacitação para 
a Inclusão, 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.  
 

FORMAÇÃO 
 
O Plano de formação para o ano de 2023 é um documento que regula os fundamentos da atividade 

formativa em consonância com as orientações definidas pela direção da ALPM. A sua ação deriva da 

prática contínua iniciada na década de 90 que culminou com a Acreditação e posterior Certificação pela 

entidade reguladora, a Direção Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DERT), em setembro de 

2016. 

O objetivo primário desta área prende-se com o desenvolvimento contínuo dos serviços prestados e a 
melhoria das competências profissionais e/ou pessoais dos seus colaboradores e formandos externos, 
incidindo em particular nas 8 áreas em que adquirimos especial reconhecimento. Os procedimentos e 
requisitos administrativos e pedagógicos deste processo conferem uma ação permanente e contínua 
junto dos nossos públicos-alvo (interno e externo), acompanhando de perto as suas reais necessidades, 
adaptando o plano e as suas atividades ao contexto. A sua elaboração acarreta a presença de capacidade 
organizativa, de recursos técnicos e humanos especializados para desenvolver a estrutura processual e 
alcançar os objetivos a que se propõem. Em particular, a valorização e capacitação dos seus formandos, 
da sua equipa técnica e, ainda, garantir a manutenção da sua qualidade e sustentabilidade.  
 
Para a sua concretização mantém-se o foco na aquisição e incremento de competências profissionais e 
comportamentais, de forma, a incutir e desenvolver instrumentos de aprendizagem geral e especializados 
permitindo momentos de reflexão e prática. A tipologia de atuação da ALPM continua, prioritariamente, 
a apresentar-se no âmbito da atualização, valorização e desenvolvimento de competências através de 
ações formativas contínuas e “on the job”. 
 
A nível interno, o plano de formação 2023 resulta do diagnóstico de necessidades realizado no final do 
ano de 2021 e atualizado já em 2022 em concertação com os novos coordenadores/responsáveis e 
incluindo a nova resposta social. Os parâmetros avaliados continuam a demonstrar a necessidade de 
promover uma ação comum em prol da prevenção e promoção da saúde psicológica e do bem-estar, do 
trabalho em equipa e da motivação. Neste sentido, as atividades formativas incidem prioritariamente 
nestas temáticas, e, adicionalmente o plano interno, contempla junto de cada resposta social, ações 
especializadas e complementares. Por outro lado, integra, também ações que estão tacitamente ligadas 
ao cumprimento da legislação em vigor e outras que promovam a profícua integração dos novos 
colaboradores.   
A conceção do plano externo de formação funciona nos mesmos parâmetros de qualidade e 
sustentabilidade, com o mesmo rigor administrativo e pedagógico. A avaliação das necessidades 
formativas será realizada até ao final de 2022 e as suas atividades apresentadas no início de 2023 aos 
parceiros. A este nível os objetivos traduzem-se prioritariamente, na consolidação de parcerias e sinergias 
e com a oportunidade de trabalhar em prol da comunidade, promovendo as relações interinstitucionais 
e a imagem de referência da ALPM. 

A área da formação pretende continuar a trabalhar diretamente com os seus formandos, formadores e 
parceiros, promovendo uma estreita colaboração de forma a permitir uma aplicação das temáticas 
desenvolvidas nos diversos contextos em que se insere.  
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FORMAÇÃO 

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

Calendarização Objetivos gerais Designação da atividade Destinatários 
Recursos Instrumentos de 

avaliação 
Indicadores a 

avaliar Humanos Materiais 

Janeiro a 
dezembro 

Garantir os requisitos obrigatórios para a 
manutenção da certificação pela DGERT  
 
Executar os processos de gestão 
administrativa e pedagógica dentro dos 
períodos determinados. 
 
Promover a qualidade dos serviços prestados 
na área da formação   
 
Nortear a conduta por princípios éticos e 
deontológicos de acordo com a RGPD 

Gestão administrativa 
 
Gestão pedagógica 
 
Execução 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 
 
Grau de 
realização de 
documentos 
dentro dos 
períodos 
estipulados 

Regular as atividades formativas com as 
necessidades de formação e objetivos do 
público-alvo de acordo com os princípios 
orientadores da ALPM 
 
Conceção de planos formativos tendo em 
conta as necessidades formativas avaliadas  
 
Fomentar a motivação dos colaboradores 
 
Incrementar a cultura organizacional 

Avaliação das necessidades formativas da 
ALPM 
Avaliação das necessidades formativas dos 
parceiros/clientes externos 
Planificação da oferta formativa 
Difusão 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 
 
Responsáveis de 
serviço 
 
Instituições 
parceiras 

Consumíveis  

Inquérito de avaliação das 
necessidades internas 
 
Inquérito de avaliação das 
necessidades externas 
 
Relatório de avaliação 
diagnóstico interno e 
externo 
 
Plano de formação  
 
Balanço da atividade 
formativa 

Nº de inquéritos 
recebidos 
 
Nº de ações 
formativas 
planeadas de 
acordo com as 
necessidades 
avaliadas 
 
Nº de ações 
divulgadas 
 
Nº de 
participantes 
(formandos) 
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Calendarização Objetivos gerais Designação da atividade Destinatários 
Recursos Instrumentos de 

avaliação 
Indicadores a 

avaliar Humanos Materiais 

Janeiro a 
dezembro 

Habilitar e fomentar competências 
profissionais e pessoais do público-alvo 
 
Conceber e realizar os planos de formação 
(interno e externo) 
 
Integrar novos colaboradores  
 
Adequar as atividades formativas à conjetura 
e ao contexto de cada momento. 
 
Promover espaços de partilha e reflexão 
 
 

Planificação, organização e divulgação das 
atividades formativas 
    
Organização e seleção dos formandos e 
respetivas turmas. 
 
0Execução das atividades formativas 
 
Avaliação pedagógica e estrutural dos 
processos formativos 
 
Organização 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 
 
Viaturas 

Plano de formação/balanço 
da atividade formativa 
 
Dossiers pedagógico 
  

Nº de ações 
formativas 
desenvolvidas 
 
Nº de formações 
iniciais 
realizadas 
 
Nº de 
participantes 
 
Volume de 
formação 
 Nível de 
satisfação dos 
formandos 
 
Nível de 
satisfação dos 
formadores 
 
Nº de ações 
divulgadas 
 
Nº de 
certificados 
emitidos 
 
Nº de alterações 
verificadas nos 
planos de 
formação 
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Calendarização Objetivos gerais Designação da atividade Destinatários 
Recursos Instrumentos de 

avaliação 
Indicadores a 

avaliar Humanos Materiais 

Janeiro a 
dezembro 

Capacitar 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. 
 
Concretização de ações de acompanhamento 
do processo formativo 

Formadores 
 
Tutores/ 
Formadores 

Gestora formação 
 
Coordenadoras de 
área 
 
Responsáveis de 
serviço 
 
Colaboradores 
 
Equipa formativa 
 
Instituições 
parceiras 

Consumíveis  
Plano de formação balanço 
da atividade formativa 
 

Nº de ações 
divulgadas 
 
Nº de 
participantes 
 
Nº de cursos de 
formação 
desenvolvidos 
 
Nível de 
satisfação dos 
formandos 
 
 Nível de 
satisfação dos 
formadores 
 
Nº de ações de 
acompanhament
o do processo 
formativo 

Acautelar a sustentabilidade da área de 
formação 
 
Fortalecer e incrementar a articulação e a 
colaboração com parceiros 
 
Consolidar sinergias   
 
Promover a comunicação externa 
 
Fortalecer a imagem externa da ALPM  

Pesquisa e candidatura a projetos  
cofinanciados 
 
Desenvolvimento e manutenção de parcerias 
  
Partilha de recursos e conhecimentos 

Destinatários da 
formação 
 
Parceiros 

Gestora da 
formação 
 
Instituições 
parceiras 

Consumíveis  

Protocolos de parcerias 
 
Plano de formação 
 
Balanço da atividade 
formativa 

Nº de ações 
desenvolvidos 
 

Nº de parcerias 
desenvolvidas 
 

Nº de parcerias 
mantidas 
 

Nº de 
formandos 
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Calendarização Objetivos gerais Designação da atividade Destinatários 
Recursos Instrumentos de 

avaliação 
Indicadores a 

avaliar Humanos Materiais 

Janeiro a 
dezembro 

Promover e incrementar a saúde física e 
psicológica 
 
Avaliação de riscos psicossociais e da saúde 
psicológica e do bem-estar 
 
Implementar estratégias de prevenção do 
burnout e gestão emocional ao nível pessoal e 
organizacional 
 
Fomentar hábitos de vida saudáveis  
 
Estimular o autocuidado e reflexão 
 
Promover a motivação dos colaboradores 
 
Desenvolver e promover as relações 
interpessoal através da comunicação 

Avaliação de riscos psicossociais e da saúde 
psicológica e do bem-estar no local de 
trabalho 
 
Realização de atividades promotoras da saúde 
física e mental 
 
Organização de atividades de promoção de 
autocuidado 
 
Desenvolvimento de espaços de orientação e 
reflexão 

Colaboradores/ 
formandos 
 
Formadores 

Gestor formação 
 
Direção 
 
Direção técnica 
 
Coordenadoras de 
área 
 
Instituições 
parceiras 

Computador 
 
Projetor 
 
Consumíveis 
 
Outros materiais 
antecipadamente 
definidos para o 
efeito 
 
Viaturas 

 
Plano de formação 
 
Balanço da atividade 
formativa 
 
Registo de presenças 

Nº de atividades 
desenvolvidas 
 
Nº de 
participantes 
 
Nível de 
satisfação dos 
participantes 
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PROJETOS/RESPOSTAS SOCIAIS A IMPLEMENTAR EM 2023 

Lar Residencial 

Na perspetiva de uma resposta integrada para a resolução de um problema existente na nossa 

comunidade - apoio à pessoa com deficiência; em 2022 entrou em funcionamento o Centro de Atividades 

e Capacitação para a Inclusão - CACI. 

No âmbito da deficiência para uma resposta mais eficaz às famílias, a ALPM tinha também em perspetiva 

a criação de uma Estrutura Residencial, tendo iniciado as obras de adaptação da antiga Comunidade 

Terapêutica para funcionar como residência para 22 adultos. 

As dificuldades económicas que vivemos (e estamos a viver), na altura resultantes da pandemia Covid19 

obrigaram a ALPM a suspender as obras, pelo que este projeto ainda não foi tornado realidade. 

No final de 2020 apresentamos candidatura para o financiamento desta obra no âmbito do Programa 

Pares.3, que foi aprovado e assinado o contrato de comparticipação financeira, em 7 de julho/2022. 

O custo da obra estava estimado em 526.695,00€ (valor que hoje tendo em conta o aumento de custos 
no âmbito das empreitadas de construção civil será muito superior), em que 131.356,00€ será da 
responsabilidade da ALPM com o acréscimo correspondente ao aumento dos custos e o valor de 11,5% 

de IVA de toda a construção caso não sejam alteradas as atuais regras referentes ao pagamento deste 

imposto por parte das IPSS. 

Pensamos que até ao fim do 1º trimestre de 2024, este projeto estará realizado e pronto a ser mais uma 

resposta à comunidade. 

Esperamos que a Autarquia, Empresas do concelho e as Pessoas de Loures sejam solidárias e apoiem a 

realização deste projeto. 

 

Construção de Creche, em S. Julião do Tojal 

Tendo-se em conta a necessidade de resposta às famílias e a falta de equipamentos, foi definido no 

âmbito do Plano de Desenvolvimento Social do Concelho de Loures a prioridade de criação de creches.  

A União de Freguesias de Stº Antão e S. Julião do Tojal surge como território prioritário para a criação 

deste equipamento, pelo que a Câmara Municipal de Loures cedeu à ALPM o terreno para o efeito. 

Objeto de candidatura ao PRR, foi em 30 de agosto/2022 celebrado o contrato de comparticipação 

financeira para a construção desta Creche para 84 crianças. Prevendo-se um custo de 1.407.753,00€, a 
comparticipação financeira do PRR é no montante de 812.700,00€, pelo que a ALPM terá de suportar os 
595.053,00€, não contando com o mobiliário, o projeto, o IVA e o aumento dos custos inerentes à obra. 

Embora assinado o contrato de comparticipação financeira por parte do PPR, a direção da ALPM ainda 

está a equacionar a viabilidade da sua concretização, tendo em conta o elevado custo para a Associação 

e as dificuldades que estamos a atravessar dada a conjuntura económica do país e os seus reflexos 

negativos para a sustentabilidade da ALPM. 
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Estrutura Residência para Pessoas Idosas, em Odivelas 

Por convite da Câmara Municipal de Odivelas e da Segurança Social; a ALPM celebrou contrato de 

comodato para a gestão do “Lar de Odivelas”, Estrutura Residência para Pessoas Idosas – ERPI, que se 

encontra devoluto dado não reunir as condições exigíveis para um funcionamento adequado. 

Tal como a Casa de Sta. Tecla, o “Lar de Odivelas” é um equipamento para idosos que ao longo dos anos 

foi gerido pela Segurança Social e posteriormente pela Sta. Casa da Misericórdia de Lisboa. 

Em estado de grande degradação, apresentamos candidatura ao PRR com vista à execução de obras que 

permitissem novamente a sua utilização, dando-se assim resposta em ERPI e SAD à população daquele 

concelho. 

Aprovada a candidatura, em 30 de abril/2022 foi assinado o contrato de comparticipação financeira, 

prevendo-se um investimento total de 1.432.146,00€ com financiamento publico de 1.342.146,00€. 

Esperamos que sejam reunidas condições para abertura de um concurso público para a execução das 

obras, com a preocupação inerente ao aumento dos custos de construção e a situação por resolver 

decorrente do pagamento do IVA. 

A concretização deste projeto permitirá a existência de 53 lugares em ERPI e 40 lugares em SAD. 

 
Projeto “Bata Branca” – Prestação de cuidados de saúde às populações 
 
No município de Loures existem cerca de 50.000 utentes sem médico de família atribuídos. 
 
A ALPM foi convidada para o desenvolvimento de uma parceria, para que em conjunto com a 
Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo e a Câmara Municipal de Loures possa 
existir uma solução que permitirá garantir os cuidados de saúde a toda a população do concelho 
de Loures. 
 
 O convite à ALPM passa por numa 1ª fase, garantir a existência de médico de família a cerca de 
25.000 pessoas e posteriormente poderá ser estendida a intervenção a todo o concelho. 
 
O projeto “Bata Branca” a desenvolver pela ALPM consistirá na gestão de uma “Unidade de 
Saúde” com a contratação para o efeito dos profissionais de saúde necessários (médicos e 
enfermeiros), bem como todos os profissionais de apoio (administrativos, serviços gerais, 
segurança, etc.). 
 
Tendo-se em conta a necessidade de desenvolver todo o processo (adaptação de instalações, 
celebração de protocolos, contratação de profissionais, etc.), prevê-se o início do funcionamento 
durante o 1º trimestre de 2023. 
 
Relativamente ao plano e orçamentos, não é possível a sua apresentação dada a complexidade 
da intervenção e ainda a falta de definição clara dos custos e receitas inerentes. 
 
A ALPM apresentará em Assembleia Geral Extraordinária (que poderá ser realizada em 
março/abril/2023) estes documentos à discussão e votação. 
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QUADRO DE PESSOAL 2023 
Comum a Todas as Respostas Sociais  Contabilidade  

Diretora Técnica 1 Responsável de Serviço 1 

Assessora Direção 1 Administrativos 2 

Gestores 2 
Contabilista Certificado (Prestação de 
Serviços) 

1 

Advogado (Prestação de Serviços) 1 
Revisor Oficial de Contas (Prestação de 
Serviços) 

1 

SAAS e RSI  Cozinha  

Coordenadora de Área 1 Responsável de Serviço 1 

SAAS  Cozinheiras  4 

Técnicas Superiores Serviço Social 2 Ajudantes de Cozinha 14 

RSI  Despenseira 1 

Técnicas Superiores de Serviço Social 2 Lavandaria  

Ajudantes de Ação Direta  2 Lavadeiras/Engomadeira/Roupeira 5 

Psicóloga  1 Serviços Gerais  

CAI – ERPI, CD e SAD  Responsável de Serviço 1 

Coordenadora de Área 1 Auxiliares Serviços gerais 14 

ERPI   Aprovisionamento  

Chefe de Setor 1 Responsável de Serviço  1 

Técnico Superior de Animação Sociocultural 1 Administrativa 1 

Técnica de Fisioterapia 1 Fiel de Armazém  1 

Ajudantes Ação Direta 22 Pintor 1 

Médico (Prestação de Serviços) 1 Pedreiro 1 

Enfermeiros (Prestação de Serviços) 6 Encarregado de Oficina 1 

Técnica Superior de Fisioterapia  1 Setor Transportes e Comunicações  

Centro de Dia - CDia  Responsável de Serviço 1 

Técnica Superior de Educação Especial e 
Reabilitação 

1 Motoristas de Transportes Coletivos 2 

Ajudantes de Ação Direta  5 1ª Infância–C.Familiar, Creche e Pré-escolar  

Serviço Apoio Domiciliário - SAD  Diretora Pedagógica  1 

Técnica Superior de Serviço Social  1 Creche Familiar   

Ajudante Ação Direta 16 Educadora de Infância  1 

CAI - Secretaria/Receção   Amas (Prestação de Serviços) 12 

Responsável de Serviço  1 Creche  

Administrativos 7 Educadoras de Infância 6 

Assessor de Recursos Humanos (Prestação 
de Serviços) 

1 Ajudantes de Ação Educativa 13 
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QUADRO DE PESSOAL 2023 
Pré-escolar  Casa de Santa Tecla – ERPI e SAD  

Educadoras de Infância  6 Diretor Administrativo 1 

Ajudantes de Ação Educativa 9 Coordenadora de Área 1 

CATL  Técnica Superior de Serviço Social 1 

Coordenador de Área 1 Serviço Apoio Domiciliário - SAD  

Chefe de Setor  1 Ajudante Ação Direta 3 

Técnica de ATL  1 ERPI   

Monitores 1 Chefe de Setor 2 

Ajudantes de Ação Direta 5 Ajudante Ação Direta 42 

Técnica Superior de Educação Social 1 Cozinheiras  3 

Professores (Prestação de Serviços) 2 Ajudantes de Cozinha 13 

Casa da Palmeira  Auxiliares Serviços Gerais  12 

Diretora Técnica  1 Lavandaria 5 

Técnica Superior de Educação Social 1 Administrativas 3 

Ajudantes Ação Direta  10 Médico (Prestação de Serviços)  2 

Psicóloga 1 Enfermeiros (Prestação de Serviços) 7 

Centro de Atividades e Capacitação para 
a Inclusão 

 Técnico Superior de Fisioterapia 1 

Coordenadora  1 Psiquiatra (Prestação de Serviços) 1 

Técnica Superior de Serviço Social 1 Psicóloga 1 

Técnico Superior de Animação 
Sociocultural 

1 Técnica Superior de Animação 
Sociocultural 

1 

Técnico Superior de Reabilitação 1 Monitor 1 

Técnico Superior de Fisioterapia 1 Encarregado de Manutenção 1 

Monitores 2 Jardineiro 1 

Ajudante Ação Direta 3 Fiel de Armazém 1 

 Total 319 
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Orçamento 
 

O orçamento é a expressão em euros dos rendimentos e gastos, necessárias à execução do plano 
das atividades da ALPM para o ano de 2023. 

Neste documento, estão quantificados os objetivos e metas financeiras de modo a que todos os 
compromissos monetários 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 2023, foi elaborado com base no histórico existente em setembro de 2022, 
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 2022 (conta 722/728). 

As comparticipações foram calculadas tendo em conta os acordos atualmente existentes (note-
se que também foi considerada a compensação pela gratuitidade da creche para as crianças 
nascidas a partir de 1 de setembro de 2021). Foi considerado um aumento de 4,5%, de acordo 
com a taxa de inflação prevista no orçamento do Governo para o próximo ano. Assumimos 
também que se mantém o subsídio de compensação salarial para as educadoras de infância 
atribuído pelo Ministério da Educação, no valor de 14.500,00 €. Esta rubrica inclui igualmente os 
donativos em espécie e em dinheiro recebidos pela Instituição no valor de 193.500,00 € (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 4,5% para o “Custo das Mercadorias 
Consumidas” (alimentos) e uma média de 3,25% para a conta de “Fornecimentos e Serviços 
Externos” face ao histórico de setembro de 2022 (contas 61/62).  

No cálculo dos gastos com pessoal foi considerada a atualização do salário mínimo nacional para 
760,00€, e a nova tabela salarial considerada a partir de outubro corrente ano, tendo sido 
igualmente consideradas as mudanças de escalão e a atribuição de novas diuturnidades (conta 
63). 
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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, 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 Infância 

• Área da 2ª Infância e Juventude 

• Área Socio-Comunitária 

• 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, 14 de novembro de 2022 

 

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 

__________________________ 
José Manuel Ferreira 

__________________________ 
João Pedro Lourenço 

 

Suplentes 

__________________________ 
Telma Sofia Delgado 

__________________________ 
Carla Franco 

 

 

 



 

 

 

 



 
 

Medalha de Ouro Reconhecimento do Superior Interesse Social Prémio Bastonário Medalha Municipal 

da Câmara Municipal de Loures pela Direção Geral da Solidariedade e Segurança Social Ângelo Almeida Ribeiro de Mérito e Dedicação 

 
IPSS – Instituição Particular de Solidariedade Social 

Instituída por Alvará de 30-12-1915 
Creche Familiar, Creche, Pré-Escolar, A.T.L., Centro de Acolhimento Temporário para Crianças em Risco, Centro de Convívio, Centros de Dia, Serviços de Apoio Domiciliário, 

Estruturas Residenciais para Idosos, Banco de Ajudas Técnicas, Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social, RSI, Cantina Social, Banco de Bens Doados 

 

Sede: Praceta António Francisco da Silva Penetra, nº 6 – 2670-400 Loures | Tel: 219830058 | E-mail: sede@alpm-loures.com | Site: www.alpm-loures.com 
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Parecer do Conselho Fiscal da Associação Luiz Pereira Motta ao Plano de 

Atividades e Orçamento da Direção para 2023 

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: 

a) A implementação do CACI Loures e lançamento do Lar para deficientes em Pai Joanes e o ERPI 

em Odivelas.  

 

b) A continuidade de um rigoroso controlo de gastos e o cumprimento dos compromissos 

financeiros.  

 

c) Um ambicioso Plano de Investimentos.  

Assim, o Conselho Fiscal reunido a 14 de novembro de 2022 propõe à Assembleia Geral a aprovação 

do Plano de Atividades e Orçamento proposto pela Direção para o ano 2023.  

Loures, 14 de novembro de 2022 

 

O Conselho Fiscal, 

Eugénio André da Purificação Carvalho 
 
 
 

Ernesto Malvas Pereira  
 
 
 

Luís Miguel Estêvão Patrício da Silva 

 


