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______________________________________________________________________________

Introdução
O plano de atividades e orçamento para o ano de 2020 pretende ser um instrumento de gestão e
enquadramento institucional, tendo como principal objetivo a definição de estratégias de atuação,
programando as atividades a desenvolver ao longo do ano por cada resposta social.
No presente documento tentamos projetar a ação da instituição no próximo ano, dividindo o mesmo em
duas grandes partes: o plano de ação e o orçamento.
Importa ressalvar, que o presente documento não pretende ser estanque, situação antagónica à
dinâmica que norteia o funcionamento desta Instituição. Em função da colaboração de todos os que se
identificam com a sua causa, das ideias e projetos ou em virtude das parcerias estabelecidas existirá
sempre a possibilidade de implementar outras atividades/ações que não se encontram aqui descritas.

Linhas orientadoras para 2020:
- Manter práticas de gestão de forma a garantir e promover a sustentabilidade financeira da Instituição.
- Melhorar a qualidade dos serviços prestados - é uma responsabilidade e um compromisso que envolve
toda a estrutura organizacional, dos dirigentes aos profissionais e temos que ser capaz de diariamente
transmiti-lo a todos que beneficiam dos nossos serviços.
- Reforçar e estreitar parcerias - a cooperação e articulação entre diferentes organizações proporciona
benefícios para todos os envolvidos. Assim, é nossa intenção rentabilizar as parcerias já existentes,
agilizando novas formas de cooperação com mais organizações, empresas e instituições como
estratégicas para a prossecução dos objetivos institucionais.
- Implementar procedimentos para cumprimento do Regulamento Geral de Proteção de dados.
- Dar continuidade ao sistema de avaliação de desempenho - até ao final do ano cumprir o sistema de
avaliação de desempenho de forma a avaliar níveis de desempenho dos colaboradores.
- Reforçar a qualidade dos serviços prestados, através do cumprimento do Plano de Formação Interno, o
qual visa o reforço de competências técnicas e pessoais dos colaboradores.
- Qualificação dos recursos humanos e aposta no desenvolvimento do trabalho em equipa, minimizando
os problemas na organização e gestão do trabalho, que pela sua natureza obriga a uma elevada carga de
trabalho diário e uma forte componente de envolvimento emocional.
- Aumentar o envolvimento e a motivação dos colaboradores na Instituição - durante o ano, promover
as atividades de confraternização junto da comunidade da Instituição;
- Intensificar a divulgação da Associação junto das empresas privadas da comunidade, enquanto
parceiros de responsabilidade social.
- Melhorar a imagem e os conteúdos do sítio institucional.
- Angariar novos associados.
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- Apresentação de candidaturas ao Procoop para estabelecimento de Acordo de Cooperação para
Centro de Atividades Ocupacionais, com capacidade para 25 utentes, e Lar Residencial para 22 utentes,
para que seja possível iniciar o seu funcionamento no último trimestre de 2020.
- Garantir a manutenção dos espaços e equipamentos - continuar a manter todos os espaços internos e
externos em bom estado de conservação; garantir o controlo e reparação das avarias dos
equipamentos;
- Comemoração dos 105 anos da instituição - 2020 terá por paradigma os 105 anos da Instituição.
Vamos tê-los presentes através de um programa a levar a efeito ao longo de todo o ano.
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Plano de atividades 2020: Aniversário da ALPM/105 Anos
Calendarização

Designação da
atividade

Objetivos

Angariação de
apoios

Apoiar a nível financeiro e
material as atividades de
comemoração dos 105 anos
da ALPM
Angariar padrinhos para os
novos equipamentos na área
da deficiência

Angariação de
apoios

Apoiar a nível financeiro e
material as atividades de
comemoração dos 105 anos
da ALPM
Angariar padrinhos para os
novos equipamentos na área
da deficiência

Open day

Dar a conhecer a ALPM à
comunidade
Sensibilizar as empresas e
particulares para a
responsabilidade social
Promover a comunicação
entre utentes, colaboradores
e comunidade

Seminário sobre o
tema da deficiência

Proporcionar momentos de
reflexão sobre o tema da
deficiência
Partilhar boas práticas de
intervenção

Janeiro a
dezembro

Abril

Outubro

Desenvolvimento da
atividade
Definição de estratégias
de comunicação e
angariação de apoios
Definição de estratégias de
retorno e de
reconhecimento de apoios
Desenvolvimento de
campanha para
apadrinhamento
Definição de estratégias
de comunicação e
angariação de apoios
Definição de estratégias de
retorno e de
reconhecimento de apoios
Desenvolvimento de
campanha par
apadrinhamento
Planeamento e divulgação
da atividade
Convites à comunidade em
geral, empresas, entidades
parceiras e outras
instituições do concelho
Programa de atividades de
animação
Definição do programa e
dos intervenientes a
convidar
Definição do local
Procedimentos de
operacionalização do
evento
Coffee Break

Destinatários

Comunidade
Associados
Empresas
Instituições
Parceiros
Colaboradores

Comunidade
Associados
Empresas
Instituições
Parceiros
Colaboradores

Comunidade
Associados
Empresas
Instituições
Parceiros
Colaboradores

Comunidade
Técnicos
Dirigentes
Outras categorias
de profissionais na
área da deficiência

Recursos
Humanos

Materiais

Equipa técnica
Direção
Colaboradores
Outros a definir

Materiais de
Divulgação
Outros

Equipa técnica
Direção
Colaboradores
Outros a definir

Materiais de
Divulgação
Outros

Equipa técnica
Direção
Colaboradores
Outros a definir

Oradores e
moderadores
Equipa técnica
Direção
Colaboradores
Outros a definir

Materiais de
desgaste
Computadores
Projetor
Sistema de som
Autocarro
Carrinhas
Outros a definir
Equipamento de
som
Computadores
Produtos
alimentares para
Coffee break
Outros

Estratégias/fontes
de financiamento

Instrumentos
de avaliação

Financiamento interno

Listagem dos
apoios recebidos
Nº de padrinhos
angariados

Financiamento interno

Listagem dos
apoios recebidos
Nº de padrinhos
angariados

Financiamento interno

Nº de
participantes
Nº de atividades
desenvolvidas

Financiamento Interno
Parcerias para apoio na
cedência de espaço e
outros recursos

Nº de
participantes no
evento
Nº de entidades
envolvidas
Avaliação final
do evento

3

Associação Luiz Pereira Motta
Plano de Atividades e Orçamento 2020
______________________________________________________________________________
Calendarização

Outubro

Dezembro

Designação da
atividade

Objetivos

Desenvolvimento da
atividade

Inauguração do
CAO e Lar
Residencial

Dar a conhecer uma nova
área de intervenção da ALPM
Criar equipamentos para
pessoas adultas com
deficiência
Dar respostas às
necessidades da comunidade

Limpeza e decoração do
espaço
Lista de entidades e
pessoas a convidar
Definição e elaboração do
programa de inauguração
Coffee Break

Gala comemorativa
dos 105 anos com
um programa a
definir

Comemorar o aniversário da
ALPM
Promover o convívio entre
colaboradores, dirigentes,
associados e comunidade
Dar a conhecer a ALPM e
divulgar o seu âmbito de
atuação a outras entidades
Distinguir os associados mais
antigos da Instituição bem
como os colaboradores com
mais anos ao seu serviço;

Preparação da gala:
Definição do local
Elaboração do programa e
contacto com as entidades
a envolver
Convites
Contacto e contrato com
empresa de catering,
sonoplastia e agentes
culturais
Elaboração de materiais
comemorativos

Destinatários

Colaboradores
Associados
Corpos sociais
Parceiros
Outras entidades

Colaboradores
Associados
Corpos sociais
Parceiros
Outras Entidades

Recursos
Humanos
Equipa técnica
Direção
Colaboradores
Outros a definir

Equipa técnica
Direção
Colaboradores
Outros a definir

Materiais
Materiais de
desgaste
Computadores
Projetor
Sistema de som
Autocarro
Carrinhas
Outros a definir

Materiais de
desgaste
Computadores
Projetor
Sistema de som
Outros a definir

Estratégias/fontes
de financiamento

Instrumentos
de avaliação

Financiamento Interno

Nº de
participantes no
evento
Nº de entidades
envolvidas

Financiamento interno
Apoios e patrocínios

Nº de
participantes no
evento
Nº de entidades
envolvidas
Avaliação do
local de
realização do
evento e
qualidade dos
recursos
utilizados
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Planos de atividades por área de intervenção
O Plano de Atividades para o ano de 2020 foi elaborado pelas equipas de cada resposta social e
representa para as mesmas um instrumento de trabalho e uma base para a avaliação contínua.
As diversas atividades dão continuidade ao trabalho que se tem vindo a desenvolver, procurando
sempre responder às necessidades dos utentes das diversas respostas da ALPM.

Área de Infância
A Associação Luiz Pereira Motta acolhe crianças e jovens desde os 4 meses até aos 18 anos. Existem
atualmente 16 bebés em berçário, 112 crianças em creche e em creche familiar, 200 crianças em préescolar e 140 crianças e jovens em centro de atividades de tempos livres, o que totaliza 468 crianças e
jovens no espaço da ALPM.

Creche|Creche Familiar|Pré-escolar
Durante o ano letivo 2019/2020 continuaremos a proporcionar aprendizagens adequadas ao
desenvolvimento individual de cada criança.
As rotinas diárias serão mantidas ao longo do ano pois consideramos que são fundamentais para o bemestar das crianças.
A planificação das atividades pedagógicas será feita de acordo com as características do grupo,
interesses individuais de cada criança e através da aprendizagem, dando significado à experiência da
criança.
É também nosso objetivo estabelecer uma relação de confiança com as famílias.
Ao longo do ano pretendemos privilegiar os contactos inter-geracionais, bem como com toda a
comunidade envolvente, através da participação em comemorações festivas, projetos de sala, debates e
workshops.
Para além da componente letiva, existe a componente de apoio a família que visa essencialmente dar
resposta às necessidades das famílias, ao nível da conciliação entre a vida pessoal e profissional e os
horários destas respostas sociais e contribuir para a socialização das crianças.

Centro de Atividades de Tempos Livres - CATL
A ocupação dos tempos livres é vista como um complemento educativo que deverá reforçar o processo
de socialização da criança e das suas aprendizagens, a par da escola.
As aprendizagens têm de ser feitas de uma forma agradável e lúdica, promovendo a imaginação e a
criatividade de cada criança. É preciso estar com elas, saber escutar as suas experiências e os seus
sonhos, tentar minimizar as suas preocupações e problemas, saber entrar no jogo e na aventura que
elas quiserem viver.
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A mais-valia do C.A.T.L. é a de permitir à criança/jovem uma ocupação voluntária do tempo de lazer e
sobretudo uma oportunidade de criar, experimentar e expressar, auxiliando assim o seu
desenvolvimento, em estreita ligação com a família e comunidade.
O C.A.T.L. dá também resposta à necessidade de apoio ao estudo que as famílias não conseguem
colmatar e assegura os transportes entre o C.A.T.L. e a Escola ou as Atividades Extracurriculares.
Atualmente as crianças/jovens que frequentam o C.A.T.L. estão distribuídas pelo 1º ciclo (68
crianças/jovens) e 2º/3º Ciclos (72 crianças/jovens), sendo que 100% usufruem do serviço de
transportes da A.L.P.M., e 78% beneficiam do serviço de refeições.
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Plano de atividades 2020: Área de Infância
Calendarização

Designação da
atividade

Objetivos

Desenvolvimento da
atividade

Destinatários

Dia de reis

Promover o conhecimento
pelas tradições

Confeção de bolo/salame

Utentes préescolar
Utentes creche
Utentes creche
familiar

Semana da
matemática

Elaboração e resolução de
problemas;
Desenvolver raciocínio lógico
e noções matemáticas;

Cada sala decora uma peça
de puzzle e afixa
construindo um puzzle
gigante;

Utentes préescolar
Utentes creche
Utentes creche
familiar

Dia dos amigos
especiais

Proporcionar momentos de
convívio e interajuda

Envio de carta para alguém
especial

Dia da amizade

Promover a
amizade/convívio/partilha;

Almoço convívio do préescolar;
Baile na creche;
Visitas do pré-escolar à
creche familiar;

Dia do Pai

Fomentar a relação entre a
criança e os encarregados de
educação;

Elaboração de uma
lembrança;

Dia da água

Incentivar a curiosidade e o
espírito crítico;

Jogos e experiências com
água;

Janeiro

Fevereiro

Março

Utentes do CATL
Utentes préescolar
Utentes creche
Utentes creche
familiar
Utentes préescolar
Utentes creche
Utentes creche
familiar
Encarregados de
educação
Utentes préescolar
Utentes creche
Utentes creche
familiar

Recursos

Estratégias/fontes
de financiamento

Instrumentos
de avaliação

Humanos

Materiais

Colaboradores da
área da infância

Farinha, ovos,
chocolate em pó,
bolachas,
manteiga, leite,
açúcar, papel de
alumínio

Registo
fotográfico e
registo escrito

Colaboradores da
área da infância

Material de
desgaste / de
desperdício

Registo
fotográfico e
registo escrito

Utentes do CATL
Financiamento próprio
da ALPM

Proporcionar
momentos de
convívio e
interajuda

Colaboradores da
área da infância
Motorista

Autocarro
Pizzas
Colunas (som)

Registo
fotográfico
e registo escrito

Colaboradores da
área da infância

Diversos, de
acordo com cada
sala

Registo
fotográfico e
registo escrito

Colaboradores da
área da infância

Alguidares, água e
corante alimentar

Registo
fotográfico e
registo escrito
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Calendarização

Designação da
atividade

Desenvolvimento da
atividade

Dia do pai

Reforço da relação entre a
ALPM e as famílias

“Cocktail papá”

Dia da árvore

Estimular a participação das
crianças / jovens em
atividades ambientais

Páscoa

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

Março

Março/Abril

Objetivos

Destinatários

Recursos
Humanos

Estratégias/fontes
de financiamento

Instrumentos
de avaliação

Utentes do CATL e
famílias

Utentes do CATL
Colaboradores

Material de
desgaste

Plantar uma árvore
Deixar uma mensagem de
sensibilização

Utentes do CATL

Utentes do CATL
Colaboradores

Material de
desgaste
Árvore para
plantar

Caça aos Ovos

Utentes do CATL

Utentes do CATL
Colaboradores

Material de
desgaste
Ingredientes

Peça de teatro (das
educadoras/auxiliares para
as crianças)

Utentes préescolar
Utentes creche
Utentes creche
familiar

Colaboradores da
área da infância;

Cartão, tinta e
adereços

Registo
fotográfico e
registo escrito

Material de
desgaste
Transporte

Nº de
participantes
Registo
fotográfico

Material de
desgaste

Registo
fotográfico

Registo
fotográfico

Financiamento próprio
da ALPM

Dia do teatro

Desenvolver a criatividade e o
gosto pelas artes;

Férias da páscoa

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

Programa de férias páscoa

Utentes do CATL

Utentes do CATL
Colaboradores

Dia mundial da
Terra

Estimular a participação e
respeito pela natureza das
crianças / jovens

Criação de cartazes e
exposição com os mesmos

Utentes do CATL

Utentes do CATL
Colaboradores

Dia do livro

Promover o gosto pela
leitura;
Sensibilizar e motivar para o
prazer de ler;
Desenvolver a capacidade de
ouvir, compreender e
interpretar histórias em
diferentes contextos;

Vinda de um escritor à
Instituição;

Utentes préescolar
Utentes creche
Utentes creche
familiar

Abril

Materiais

Escritor a definir

Coluna (som)

- Financiamento
próprio da ALPM
- Existe a possibilidade
de as crianças
adquirirem o livro

Registo
fotográfico e
registo escrito
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Calendarização

Abril

Designação da
atividade
Semana da saúde

Dia da mãe

Maio

Junho

Objetivos
Elucidar as crianças para
atitudes saudáveis;
Promover hábitos de vida
saudável;
Desenvolver a criatividade das
crianças / jovens
Estimular a participação das
crianças / jovens em atividades
lúdicas e época festiva

Desenvolvimento da
atividade

Destinatários

Peddy papper;
Convidar os encarregados de
educação para aulas de
desporto;

Utentes pré-escolar
Utentes creche
Utentes creche
familiar

Desfile com mães

Dia da mãe

Fomentar a relação entre a
escola e os encarregados de
educação;

Elaboração de uma
lembrança;

Dia da família

Promover o contacto
escola/família, o convívio
saudável e fomentar laços
familiares;

Piquenique partilhado na
zona relvada;
Formar as palavas “Família
Alpm” com os encarregados
de educação;

Assinalar o Início do
verão

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

Decoração do espaço

Semana da Criança

Santos populares

Utentes do CATL

Utentes pré-escolar
Utentes creche
Utentes creche
familiar
Encarregados de
educação
Utentes pré-escolar
Utentes creche
Utentes creche
familiar
Encarregados de
educação e famílias

Recursos
Humanos
Colaboradores da
área da infância

Utentes do CATL
Colaboradores

Materiais

Estratégias/fontes
de financiamento

Instrumentos
de avaliação

Cartões, tintas e
colunas de som

Registo
fotográfico e
registo escrito

Material de
desgaste

Nº de prendas
realizadas
Registo
fotográfico
Financiamento próprio
da ALPM

Registo
fotográfico e
registo escrito

Colaboradores da
área da infância

Diversos, de acordo
com cada sala

Colaboradores da
área da infância
Encarregados de
educação e famílias

Colunas de som e
drone

Utentes do CATL

Utentes do CATL
Colaboradores

Material de
desgaste
Ingredientes

Financiamento próprio
da ALPM
Doações de entidades
parceiras

Registo
fotográfico

Proporcionar diferentes
vivências e experiências;

Vinda de mascotes à
Instituição;
Concerto Xana Toc Toc;
Insufláveis;
Teatro vai à escola;

Utentes pré-escolar
Utentes creche
Utentes creche
familiar

Colaboradores da
área da infância
Empresa de
espetáculos

Mascotes
Insufláveis
Banda

Financiamento próprio
da ALPM
Doações de entidades
parceiras

- Registo escrito e
fotográfico

Fomentar a cultura portuguesa

- Arraial Alpm (construção de
arcos e de decoração alusiva)
em cada sala ou entre salas

Utentes pré-escolar
Utentes creche
Utentes creche
familiar

Santos populares

- Fomentar a cultura
portuguesa;

- Arraial Alpm
(construção de
arcos e de
decoração
alusiva)

Registo escrito e
fotográfico
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Calendarização

Designação da
atividade
Atividades de
ocupação de tempos
livres

Julho/Agosto
Atividades de verão

Assinalar o início do
outono

Regresso às aulas

Setembro

Adaptação

Objetivos
Promover a ocupação das
férias e tempos livres de forma
saudável e construtiva
Continuidade da melhoria dos
serviços prestados aos utentes
Promover a ocupação das
férias e tempos livres de forma
saudável e construtiva
Continuidade da melhoria dos
serviços prestados aos utentes
Proporcionar momentos de
convívio e interajuda
Conhecer as diferentes
estações do ano e qual a
importância de cada uma
Estimular o desenvolvimento
global das crianças / jovens;
Promover a aquisição de
competências escolares;
Promover a responsabilidade
na organização da vida escolar;
Estimular a capacidade
organizativa individual das
crianças / jovens
Continuidade da melhoria dos
serviços prestados aos utentes
Proporcionar um bom
acolhimento às crianças que
estão a iniciar um novo ano
letivo
Promover um ambiente
securizante
Explorar as áreas exteriores;

Desenvolvimento da
atividade

Destinatários

Recursos
Humanos

Materiais

Estratégias/fontes
de financiamento

Instrumentos
de avaliação

Material de
desgaste
Transporte
Reservas

Financiamento próprio
da ALPM
Doações de entidades
parceiras

Nº de
participantes
Registo
fotográfico

Programa de férias

Utentes do CATL

Utentes do CATL
Colaboradores
OTJ

Programação de atividades
de verão e praia

Utentes pré-escolar
Utentes creche
Utentes creche
familiar

Colaboradores da
área da infância

Material de
desgaste, reciclado

Financiamento próprio
da ALPM

Registo
fotográfico e
registo escrito

Material de
desgaste
Material de
decoração
Material reciclável

Financiamento próprio
da ALPM
Doações de entidades
parceiras

Registo
fotográfico

Financiamento próprio
da ALPM
Doações de entidades
parceiras

Registo
fotográfico

Decoração do espaço

Utentes do CATL

Utentes do CATL
Colaboradores

Proporcional um
acolhimento tranquilo aos
novos utentes
Promover uma boa
integração na escola
Organizar os transportes para
o ano letivo

Utentes do CATL

Utentes do CATL
Colaboradores
Motoristas

Material de
desgaste

Brincar ao ar livre nas
imediações da instituição;

Utentes pré-escolar
Utentes creche
Utentes creche
familiar

Colaboradores da
área da infância

Material de
desgaste

Financiamento próprio
da ALPM

Registo
fotográfico e
registo escrito
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Calendarização

Designação da
atividade
Dia Mundial da
alimentação

Outubro

Dia mundial da
música

Dia da música

São Martinho

Objetivos
Desenvolver a criatividade das
crianças / jovens
Criar nas crianças / jovens
estilos de vida saudável
Reforço da imagem
institucional
Desenvolver a criatividade das
crianças / jovens
Estimular a participação das
crianças / jovens em atividades
lúdicas
Reforço da imagem
institucional
Promover o contacto com
diferentes instrumentos
musicais;
Ouvir música de diferentes
géneros musicais;
Promover o conhecimento
pelas tradições
Estimular a participação das
crianças / jovens em atividades
lúdicas e época festiva

Desenvolvimento da
atividade

Confecionar lanche saudável

Utentes do CATL

Recursos
Humanos
Utentes do CATL
Colaboradores

Materiais
Computador
Máquina
fotográfica

Estratégias/fontes
de financiamento
Financiamento próprio
da ALPM
Doações de entidades
parceiras

Instrumentos
de avaliação

Filme produzido

Musica ambiente pelo
espaço
Colocar excertos de músicas
em cartazes
Concurso de Karaoke

Utentes do CATL

Receção musical por parte
dos encarregados de
educação

Utentes pré-escolar
Utentes creche
Utentes creche
familiar

Colaboradores da
área da infância
encarregados de
educação

Instrumentos
musicais
Colunas de som

Financiamento próprio
da ALPM

Registo
fotográfico e
registo escrito

Famílias
Utentes do CATL

Utentes das várias
respostas sociais
Colaboradores

Material de
desgaste
Ingredientes
Espaço físico a
definir

Financiamento próprio
da ALPM
Doações de entidades
parceiras

Nº de
participantes
Registo
fotográfico

Colaboradores da
área da infância

Castanhas;
Jornais;

Financiamento próprio
da ALPM

Registo
fotográfico e
registo escrito

Colaboradores da
área da infância

Rede de pesca
Material de
desgaste

Financiamento próprio
da ALPM

Registo
fotográfico e
registo escrito

Assar castanhas

Dia de São Martinho

Estabelecer relações entre o
presente e o passado;
Promover a relação
escola/família;

Magusto em família

Dia do mar

Sensibilizar as questões
ambientais;

Criação de um mar no teto
com lixo que se vai
encontrando no chão da
Alpm ao longo do mês

Dia do pijama

Desenvolvimento de uma
atitude critica e interventiva
relativamente ao que se passa
no mundo que nos rodeia;

Convidar uma banda para um
baile ou um concerto na
Instituição

Novembro

Destinatários

Utentes pré-escolar
Utentes creche
Utentes creche
familiar
Famílias
Utentes pré-escolar
Utentes creche
Utentes creche
familiar
Utentes pré-escolar
Utentes creche
Utentes creche
familiar
Idosos

Nº de
participantes
Registo
fotográfico

Material de
desgaste

Colaboradores da
área da infância
Músicos

Som

Financiamento próprio
da ALPM

Registo
fotográfico e
registo escrito
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Calendarização

Designação da
atividade
Dia internacional
das pessoas com
deficiência

Dezembro

Assinalar o início do
inverno

Prendas de Natal

Objetivos
Fomentar o dever de
participação cívica
Proporcionar momentos de
convívio e interajuda
Proporcionar momentos de
convívio e interajuda
Conhecer as diferentes
estações do ano e qual a
importância de cada uma
Promover o gosto pelos
trabalhos manuais;
Promover o contacto com
diferentes materiais.
Estimular a criatividade.

Desenvolvimento da
atividade

Destinatários

Recursos
Humanos

Materiais

Financiamento próprio
da ALPM
Doações de entidades
parceiras
Financiamento próprio
da ALPM
Doações de entidades
parceiras
Participação das famílias

Instrumentos
de avaliação

Makaton

Utentes do CATL

Utentes do CATL
Colaboradores

Decoração do espaço com
motivos Natalícios
História
Árvore de inverno

Famílias
Utentes do CATL

Utentes das várias
respostas sociais
Colaboradores
Voluntários
Famílias

Material de
desgaste
Ingredientes

Utentes do CATL

Utentes do CATL
Colaboradores

Material de
desgaste

Financiamento próprio
da ALPM
Doações de entidades
parceiras

Registo
fotográfico

Utentes do CATL

Especialistas em
várias áreas

Material de
Desgaste
Espaço físico a
definir

Financiamento próprio
da ALPM

Registo
Fotográfico

Famílias

Especialistas em
várias áreas

Material de
desgaste
Espaço físico a
definir

Financiamento próprio
da ALPM

Registo
fotográfico

Amigo secreto

São convidados especialistas
de várias áreas
Mensalmente é promovido
um seminário para os
utentes do CATL
São convidados especialistas
de várias áreas
Mensalmente é promovida
uma conferência para os
encarregados de educação e
familiares dos utentes do
CATL

Material de
desgaste

Estratégias/fontes
de financiamento

Registo
fotográfico

Registo
fotográfico

Seminários
temáticos

Reforço da relação entre a
ALPM e as famílias
Reforço da imagem
institucional

Conferências
temáticas

Promover a prevenção primária
através da abordagem de
vários temas

Clubes temáticos

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

Desenvolvimento de grupos
temáticos com a participação
dos utentes do CATL

Utentes do CATL

Utentes do CATL
Colaboradores

Material de
desgaste

Financiamento próprio
da ALPM

Trabalhos
realizados

Concursos

Estimular a criatividade
participação das crianças /
jovens

São promovidos vários
concursos de diferentes
áreas ao longo do ano

Utentes do CATL

Utentes do CATL
Colaboradores
Convidados

Material de
desgaste

Financiamento próprio
da ALPM

Trabalho
realizado

Ao longo do ano
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Casa da Palmeira
A Casa da Palmeira é uma das respostas sociais da ALPM. Integrada na área Sóciocomunitária, destinase a acolher crianças e jovens em situação de perigo, (art. 3º, da Lei 147/99 de 1 de Setembro, Lei de
Proteção de Crianças e Jovens em Perigo - LPCJP), garantindo os cuidados adequados às suas
necessidades e proporcionando condições que promovam os direitos das crianças consagrados na
Convenção dos Direitos da Criança, nomeadamente o direito à educação, bem-estar físico e psicológico,
e desenvolvimento integral.
Tal como foi referido anteriormente, em setembro de 2015 entrou em vigor a nova Lei de Promoção e
Proteção de Crianças e Jovens em Perigo a qual recomenda que, no caso de crianças retiradas à família
biológica com idade até aos 6 anos, se privilegie o acolhimento numa família da comunidade.
No entanto, tal como referido no ano passado, até à data, continua-se a aguardar a aprovação da
regulamentação da respetiva lei.
Com esta mudança de paradigma, passou a prever-se o acolhimento de crianças a partir dos seis anos
de idade em residências de acolhimento, com a possibilidade de permanecerem até à idade adulta (num
limite máximo até aos 25 anos).
Assim, a Casa da Palmeira, com capacidade para 16 crianças/jovens em situação de risco, passou a
acolher também crianças com idade superior aos 12 anos de idade, existindo atualmente 4 jovens com
13 anos e 1 jovem com 15 anos.
Como ainda se continua a aguardar a regulamentação da nova lei, com impacto na angariação de
famílias de acolhimento, continuamos a dar resposta ao acolhimento de bebés os quais, a partir dos
quatro meses de idade, passam a estar integrados em equipamentos de infância adequado à sua faixa
etária, com recurso ao suporte na ALPM para estas respostas sociais.
Todas as crianças frequentaram atividades extracurriculares de acordo com as suas preferências e
necessidades, nomeadamente futsal, futebol, basket e centro de explicações, as quais decorrem através
de protocolos de parceria, de frequência gratuita para as crianças da Casa da Palmeira.
Como objetivo para o ano de 2020, propomo-nos estreitar a relação entre a Casa da Palmeira e a
Comunidade, reforçando e alargando protocolos de parceria, permitindo-nos melhorar de forma
continua desempenho escolares das crianças, melhorar a qualidade dos serviços prestados e as
respostas ao nível das necessidades de saúde e reforçar a imagem institucional promovendo o trabalho
em rede, procurando garantir um acompanhamento personalizado às necessidades específicas de cada
criança e permitindo o acesso a outras realidades e contextos de vida saudáveis.

Plano Geral de Atividades e Estratégias:
ATIVIDADES

ESTRATÉGIAS

Atividades de vida
diária

Realização da higiene pessoal;
Ajuda nas tarefas diárias com apoio permanente ou orientação do adulto (colocar a
mesa, limpar e organizar espaços comuns, lavar a louça, organizar os jogos e
brinquedos, etc.);
Organização do espaço pessoal (arrumação do quarto e organização do vestuário e
bens pessoais, lavar e estender a roupa – restrito aos jovens);
Realização de pequenas compras (Ex. pão ao fim de semana; Compra de bens pessoais
efetuada pela própria criança com recurso à sua mesada).
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ATIVIDADES

Atividades
sócio-educativas

Atividades de educação
para a saúde

Atividades terapêuticas
e de apoio
complementar

Atividades com as
famílias

ESTRATÉGIAS
Integração, deslocação e articulação com o meio escolar e/ou respostas sociais ou
serviços da comunidade nas quais as crianças/jovens se encontram integradas;
Reuniões periódicas com os professores e/ou educadores;
Apoio e acompanhamento nas atividades realizadas;
Apoio e orientação psicopedagógicas.
Acompanhamento clínico das crianças/jovens, na perspetiva da prevenção e do
tratamento de doenças físicas e/ou psicológicas (consultas, diagnósticos, exames);
Sensibilização e educação das crianças/jovens para hábitos de vida saudáveis.
Avaliação psicológica;
Intervenção psicológica individual;
Encaminhamento/articulação com técnicos de especialidades;
Acompanhamento na frequência das crianças em terapia ocupacional, terapia da fala,
psicomotricidade, hidroterapia, boccia, entre outras;
Orientação e apoio vocacional.
Reuniões com as famílias;
Acompanhamento das visitas das famílias às crianças, tendo em vista a qualificação da
relação estabelecida, a aprendizagem da expressão do afeto, a interação lúdica, o
diálogo adequado, o estabelecimento de regras e limites, treino de competências
parentais;
Realização de visitas domiciliárias;
Acompanhamento técnico sistemático e em rede às famílias;
Comemoração de festividades significativas para as crianças e famílias (aniversários,
Páscoa, Natal, eventos escolares);
Promover a presença das famílias em reuniões escolares e consultas médicas;
Envolvimento e responsabilização das famílias no acompanhamento das crianças em
todas as atividades/eventos/necessidades específicas de cada criança.
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O plano de atividades apresentado poderá ser sujeito a alterações, as quais deverá ter sempre em conta o superior interesse da criança.
Plano de atividades 2020: Casa da Palmeira
Designação da
atividade

Calendarização

Janeiro

Fevereiro

Dia de Reis
(6 de Janeiro)

Promover o conhecimento
pelas tradições

Carnaval
(25 de Fevereiro)

Promover a criatividade e a
fantasia



Abril

Páscoa
(7 a 12 de Abril)

Junho

12º Aniversário da
Casa da Palmeira
(1 de Junho);
Dia da criança

Julho

Objetivos

Férias num destino
diferente


Desenvolvimento da
atividade
Confeção de “bolo-rei”
Lanche
Construção de coroas
Arrumação dos enfeites de
Natal
Máscaras
Passeio nas comemorações
carnavalescas desenvolvidas
na comunidade

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

Comemoração da Páscoa;
À Descoberta dos ovos de
páscoa

Comemoração do aniversário
da Casa da Palmeira

Realização de um concurso
para as famílias e crianças
com temáticas relacionadas
com o CAT e a ALPM
Jantar especial com
convidado surpresa (Menu
escolhido pelas crianças)

Promover a união, partilha e
reforço de laços entre as
crianças, colaboradores e
voluntários
Promover o trabalho em
equipa
Promover a capacidade de
planificação, organização e
execução de atividade fora do
seu contexto de vida diário;
Conhecer novos destinos,
cultura e novos hábitos locais

Atividades lúdicas e
pedagógicas,
Visitas culturais;
Confeção de refeições
Planificação de compras
Ida à praia

Destinatários

Recursos
Humanos

Materiais

Estratégias/fontes
de financiamento

Instrumentos
de avaliação

Material de
desgaste
Ingredientes
Utentes da Casa da
Palmeira
Colaboradores
Voluntários

Máscaras e
adereços
Fatos de carnaval
Pinturas faciais

Recursos internos
Doações de entidades
parceiras

Material de
desgaste
Ingredientes
Ovos de chocolate
Utentes Casa da
Palmeira
Colaboradores
Voluntários
Famílias
Padrinhos do CAT

Material de
desgaste
Ingredientes

Utentes Casa da
Palmeira
Colaboradores
Voluntários

Refeições
Angariação de
donativos para a
realização das
férias

Recursos internos
Doações de entidades
parceiras

Registo
fotográfico

Recursos internos
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Calendarização

Designação da
atividade

Objetivos

Atividades de
ocupação de tempos
livres

Promover a ocupação das
férias e tempos livres de forma
saudável e construtiva
Passeios a novos locais

Dia Mundial da
fotografia
(19 de Agosto)

Registo de momentos
fotográficos como recordação
futura

Desenvolvimento da
atividade

Destinatários

Utentes Casa da
Palmeira
Colaboradores
Voluntários

Atividades lúdicas e
pedagógicas
Ida à praia e a parques

Agosto

Setembro

Novembro

Dezembro

Regresso às aulas

Dia de Todos os
Santos/ “Pão por
Deus”
(1 Novembro)

Decoração da Casa
para o Natal

Estimular o desenvolvimento
global das crianças
Promover a aquisição de
competências escolares;
Promover a responsabilidade
na organização da vida escolar
Estimular a capacidade
organizativa individual das
crianças
Estimular o interesse pela
aquisição de novas
aprendizagens
Continuidade da melhoria dos
serviços prestados aos utentes
Promover o conhecimento
pelas tradições
Estimular a participação das
crianças em atividades lúdicas
e época festiva
Promover o gosto pelos
trabalhos manuais
Promover o contacto com
diferentes materiais
Estimular a criatividade
Promover o sentido estético

Recursos
Humanos

Registo fotográfico individual
que será personalizado de
acordo com os interesses de
cada criança

Integração das crianças nas
respostas educativas
adequadas à sua faixa etária
Preparação e aquisição dos
materiais escolares

Construção de sacos de pano
Pedir o “Pão-Por- Deus”

Decoração da casa com a
temática do Natal

Utentes Casa da
Palmeira

Materiais
Material de
desgaste
Transporte
Alojamento
Reservas
Máquina
Fotográfica
PC
Adereços

Material escolar
Material de
desgaste
Utentes Casa da
Palmeira
Colaboradores
Voluntários

Estratégias/fontes
de financiamento
Recursos internos
Doações de entidades
parceiras

Instrumentos
de avaliação
Registo
fotográfico

Recursos internos
Doações de entidades
parceiras

Recursos internos
Doações de entidades
parceiras
Entidades públicas
Portefólio
captação
fotográfica

Material de costura
Tecidos

Recursos internos
Doações de
entidades Parceiras
Ornamentos de
Natal

Recursos internos
Doações de entidades
parceiras
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Calendarização

Designação da
atividade
Festa de Natal
(Casa da Palmeira)

Dezembro

Passagem de ano

Aniversários

Saídas de fim de
semana

Ao longo do ano

Treino de autonomia

Objetivos
Proporcionar momentos de
convívio e interajuda
Promover o conhecimento
pelas tradições
Fomentar a relação entre as
crianças, as famílias e a ALPM
Proporcionar momentos de
convívio e interajuda
Promover o conhecimento
pelas tradições
Proporcionar momentos de
convívio e interajuda
Fomentar a relação entre as
crianças, as famílias e a ALPM
Continuidade da melhoria dos
serviços prestados aos utentes
Promover momentos lúdicos e
de convívio saudável
Continuidade da melhoria dos
serviços prestados aos utentes
Proporcionar momentos sem
apoio direto do adulto de
forma a promover a autonomia
Estimular a responsabilização
nas atividades de vida diária e a
noção de entreajuda.
Promover a autonomização nos
percursos da criança no seu
quotidiano, de acordo com as
necessidades e recursos
existentes na comunidade (Ex.
ida para o futebol, ida para a
escola, pequenas compras).

Desenvolvimento da
atividade

Destinatários

Jantar de Natal
Abertura de prendas
Apresentação do Portefólio
das atividades realizadas ao
longo do ano

Utentes Casa da
Palmeira
Famílias

Comemoração da passagem
de ano

Utentes Casa da
Palmeira

Comemoração dos
aniversários dos utentes da
Casa da Palmeira

Utentes Casa da
Palmeira
Famílias

Recursos
Humanos
Utentes Casa da
Palmeira
Colaboradores
Voluntários
Famílias
Parceiros
Utentes Casa da
Palmeira
Colaboradores
Voluntários
Utentes Casa da
Palmeira
Colaboradores
Voluntários
Famílias
Amigos

Estratégias/fontes
de financiamento

Utentes Casa da
Palmeira

Utentes Casa da
Palmeira
Colaboradores
Voluntários

Instrumentos
de avaliação

Recursos internos
Doações de entidades
parceiras
Participação das famílias
Material de
desgaste
Ingredientes

Recursos internos
Doações de entidades
parceiras
Recursos internos
Doações de entidades
parceiras
Participação das famílias
Portefólio
captação
fotográfica

Material de
desgaste
Transporte
Reservas

Desenvolver atividades
lúdicas e recreativas no
quotidiano da criança

Atividades na comunidade
(ex. compra de pão ao fins de
semana ou de pequenas
necessidades).

Materiais

Valor monetário
necessário para a
compra

Recursos internos
Doações de entidades
parceiras
Entidades
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Calendarização

Designação da
atividade

Recursos

Objetivos

Desenvolvimento da
atividade

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.
Trabalhar a socialização
Reforçar laços afetivos
significativos para as crianças e
com pessoas de referência
Aprendizagem de “Boas
maneiras à mesa” e como
receber convidados em casa

Definido pelas crianças
(decisão em grupo) o prato a
confecionar, executar lista de
ingredientes necessário e
efetuar a respetiva compra
dos nas lojas de comércio
local ou grandes superfícies.
Serão as crianças a decidir
quem pretendem convidar
(inclui amigos das crianças –
1 a 2 pessoas por jantar)

Saída definitiva das
crianças/Jovens

Trabalhar a preparação para
uma nova fase da vida de casa
criança/jovem
Festa de Despedida

Criação de um álbum de
fotografias sobre o percurso
da criança/jovem na Casa da
Palmeira
Preparação de um lanche ou
jantar personalizado

Utentes Casa da
Palmeira
Colaboradores
Voluntários
Família
Pessoas
significativas para a
criança/jovem

Máquina
fotográfica
Internet
Ingredientes

Estabelecer novas
parcerias

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

Contactar diversas entidades
no sentido de estabelecer
parcerias e formalizar
protocolos

Colaboradores
Voluntários

Transporte
Redes Sociais
Tecnologias de
informação

1 Jantar por mês
escolhido e
confecionado pelas
crianças

Ao longo do ano

Destinatários

Humanos

Colaboradores e
Crianças
Convidados
especiais

Materiais

Estratégias/fontes
de financiamento

Instrumentos
de avaliação

Ingredientes
Internet
Portefólio
captação
fotográfica
Recursos internos
Doações de entidades
parceiras

Utentes Casa da
Palmeira

Nº de Protocolos
assinados
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Área Sociocomunitária
RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO - RSI
SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL INTEGRADO SAASI | 2020
Com a introdução da nova Lei-Quadro nº 50/2018 - Lei da transferência de competências para as
autarquias locais e entidades intermunicipais, publicada em Diário da República n.º 157/2018, Série I de
2018-08-16, pensou-se que no ano transato iriam surgir alterações quanto às novas competências, bem
como ao futuro dos dois protocolos – Rendimento Social de Inserção -RSI e Serviço de Atendimento e
Acompanhamento Integrado - SAASI.
Contudo e não estando ainda a funcionar nos novos moldes, 2020 poderá ser o ano de introdução das
alterações aguardadas.
Salienta-se contudo que a Câmara Municipal de Loures poderá adiar até 2021 a introdução das novas
competências, podendo desta forma, em 2020 não surgir nenhuma modificação.
Enquanto não se operacionalizam as mudanças, em 2020 a área Sociocomunitária irá continuar a
desenvolver o trabalho na área social no âmbito dos protocolos vigentes com o Instituto da Segurança
Social – RSI e SAASI. Assim, o SAASI irá manter o atendimento e acompanhamento à população em geral
residente na freguesia de Loures, com cerca de 200 famílias e ao nível da medida/prestação do RSI irá
continuar a acompanhar aproximadamente 150 famílias.
Tendo em conta que o trabalho desta área tem como base as orientações do Instituto da Segurança
Social e estando através destes protocolos delegado na ALPM, para além dos atendimentos e
acompanhamentos que serão mantidos, estes serviços irão priorizar uma intervenção técnica tendo por
base os seguintes pressupostos: - fomentar e incentivar a inclusão dos utentes no mercado de trabalho
para consequentemente encaminhar as famílias para a sua autonomização; - aproveitar e desenvolver
as capacidades intrínsecas de cada indivíduo/famílias numa perspetiva de pro-atividade para um
processo de mudança; -contribuir e incentivar para a redução da dependência dos indivíduos/famílias
destes serviços/medida.
No sentido de conseguir efetivar as premissas anteriormente referidas, os profissionais desta área
desenvolverão um trabalho multidisciplinar, interagindo interna e externamente com outros agentes da
comunidade.
A área da saúde, habitação, emprego, justiça… serão áreas sobre os quais a intervenção irá claramente
articular. Para além dos atendimentos e visitas domiciliárias, a intervenção das equipas envolverá outro
tipo de trabalho como: encaminhamentos, elaboração e avaliação de contratos de inserção, articulação
com entidades parceiras, reuniões, definição e avaliação de acordos de intervenção, atribuição de
prestações pecuniárias e criação de novas parcerias.
DIFICULDADES VS PROJETOS | ACTIVIDADES
O trabalho na área social é complexo, envolve problemáticas variadas e consequentemente ao longo
dos anos os profissionais têm-se vindo a deparar com problemas que não estando diretamente ligados
com este serviço vão condicionando a intervenção, bem como o alcance de alguns objetivos.
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Não sendo do âmbito de intervenção da ALPM e estando a um nível muito superior desta intervenção,
resta-nos tentar superar as dificuldades com os recursos existentes.
Paralelamente, e tendo em conta as capacidades e recursos da ALPM, para 2020, a área
sociocomunitária irá dar continuidade a alguns projetos e implementar outros novos para assim
colmatar certos problemas com os quais os profissionais se deparam:
Principais problemas identificados:
▪ Baixas habilitações literárias e desvalorização do percurso escolar e formativo em geral;
▪ Falta de iniciativa dos utentes na procura ativa de emprego e inserção no mercado de trabalho |
Dependência dos beneficiários relativamente à medida de RSI;
▪ Dificuldades económicas dos utentes na aquisição de medicação e respetivo cumprimento da
terapêutica;
▪ Carência económica dos utentes/famílias para suprir as necessidades básicas ao nível de alimentação e
outros bens essenciais;
▪ Desvalorização da saúde em geral e numa perspetiva preventiva.
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Plano de atividades 2020: Área Sociocomunitária
Calendarização

Designação da
atividade

Conhecer para Agir

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

Atribuição de apoio
do Banco de Bens
Doados

Ao longo do ano
Atribuição de apoio
alimentar
Banco alimentar /
POAPMC

Balneário Social

Desenvolvimento da
atividade
Ações de
formação/sensibilização e
Workshop´s

Atribuição de bens:
mobiliário, roupa/calçado,
produtos de higiene…

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

Destinatários

Recursos
Humanos
Colaboradores
Formadores
Parceiros

Utentes de RSI |
SAASI
Colaboradores

Atribuição de bens
alimentares

Utentes de RSI |
SAASI
Utentes externos

Possibilitar a utilização da
casa de banho

Utentes de RSI |
SAASI

Materiais
Material de
desgaste
Espaço físico
Computador
Data show
1 viatura

Colaboradores
Voluntários

Espaço físico
1 viatura
Arcas/ frigoríficos
Computador

____

Espaço físico
(agua, luz, gás)

Estratégias/fontes
de financiamento

Financiamento
próprio da entidade
Donativos
BUS-Bens de Utilidade
Social

Financiamento
próprio da entidade
Banco Alimentar
POAPMCfinanciamento da
União Europeia

Financiamento
próprio da entidade

Instrumentos
de avaliação
Nº de
participantes/ad
esão
Feedback dos
participantes
Nº de pedidos
efetuados VS
respondidos
Feedback dos
beneficiários
Nº de
participantes/ad
esão
Feedback dos
participantes
Nº de
integrações no
mercado de
trabalho
Nº de faltas
Feedback dos
participantes
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Calendarização

Designação da
atividade

Objetivos

Desenvolvimento da
atividade

Destinatários

Recursos
Humanos

Materiais

Estratégias/fontes
de financiamento

Solicitação/Atribuição de
medicamentos através dos
Médicos do Mundo

Pedido de atribuição de
medicamentos

Utentes de RSI |
SAASI

Colaboradores

Computador
Telefone

Financiamento
próprio da entidade;
Donativos
(medicamentos);
Médicos do Mundo

Feira da Saúde - Promover
numa perspetiva preventiva
o acesso à saúde

Realização de rastreios ao
nível da saúde

Utentes de RSI |
SAASI
Colaboradores
Pais/familiares

Colaboradores
Parceiros/empres
as

Espaço físico

Financiamento
próprio da entidade

Saúde e Bem-estar

Realização de ações de
sensibilização / workshops

Ao longo do ano

Emprega-te

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

Pesquisa e
encaminhamento para
ofertas de emprego
Apoio na elaboração de CV,
cartas de apresentação
Articulação e
estabelecimento de
parcerias com empresas

Utentes de RSI |
SAASI

Colaboradores
Voluntários

Material de
desgaste
Espaço físico
Computador
Data show

Financiamento
próprio da entidade
Parcerias

Instrumentos
de avaliação
Nº de pedidos
efetuados VS
pedidos
respondidos
positivamente
Nº de
participantes/ad
esão
Nº de parcerias
estabelecidas
Feedback dos
participantes
Nº de
participantes/ad
esão
Nº de parcerias
estabelecidas
Nº de
encaminhament
os
Nº de
integrações no
mercado de
trabalho
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Banco de Bens Doados | Balneário Social
Os recursos internos da ALPM representam um aspeto muito importante na resolução dos problemas
apresentados pelos utentes de RSI e SAASI e diagnosticados pelos técnicos.
O facto da ALPM possuir um centro de recursos materiais com mobiliário, eletrodomésticos,
vestuário/calçado, produtos de puericultura, material escolar… permite suprir as necessidades básicas
da população.
Como tal, em 2020 pretende-se receber todas as dádivas de empresas e anónimos em geral, bem como
organizar todos os produtos de forma a doar conforme o surgimento de pedidos.
A articulação com outras entidades, como o BUS – Bens de Utilidade Social manter-se-á visto ser outra
forma de responder às necessidades apresentadas.

Banco Alimentar | POAPMC
Paralelamente ao Banco de bens doados, a ALPM possui internamente, duas respostas em termos de
apoio alimentar para a população mais carenciada.
Com o principal objetivo de suprir as necessidades básicas dos indivíduos/famílias e consequentemente
melhorar a situação socioeconómica das pessoas, em 2020 pretende-se manter esta vertente de apoio.
Relativamente à parceria existente com o Banco Alimentar de Lisboa, esta irá permitir que se mantenha
o apoio a 40 famílias beneficiárias de RSI e SAASI, na atribuição de cabazes de produtos alimentares,
quinzenalmente.
Simultaneamente, e tendo em conta a renovação do Programa Operacional de Apoio às Pessoas mais
Carenciadas – POAPMC para o ano 2020 e até, a ALPM compromete-se a manter a distribuição de
cabazes.
Passando para a fase II do programa, esta parceria irá integrar 2 novos parceiros/instituições e
consequentemente a ALPM passará a apoiar 200 indivíduos, menos 47 que na primeira fase e irá
restringir-se à freguesia de loures.

Balneário Social
O Balneário social irá manter-se em funcionamento; qualquer pessoa sem condições socioeconómicas
e/ou habitacionais, pode na ALPM efetuar a sua higiene pessoal.

Voluntariado
Há vários anos que a ALPM se tem dedicado à valorização e acolhimento dos indivíduos interessados em
disponibilizar parte do seu tempo em prol dos outros.
Considerando que o voluntariado é uma mais-valia para ambas as parte, o ano de 2020 irá seguir os
mesmos pressupostos e receber todos os potenciais voluntários, sendo integrados nas respostas sociais
e projetos disponíveis.
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Voluntariado de proximidade
Tendo em conta que ao longo destes últimos 2 anos o projeto de Voluntariado de Proximidade, até à
data designado por “Desfazemos Nós, criando Laços” foi diminuindo a sua intervenção por inexistência
de sinalizações de situações.
Propõem-se que, em 2020, haja um impulsionamento neste projeto.
Através de uma nova parceria com a Irmandade de Nossa Senhora do Cabo de Espichel da Paróquia de
Santa Maria de Loures pretende-se revitalizar o projeto chegando a um maior publico.

Trabalho Comunitário
Para 2020, a ALPM propõe-se manter a parceria existente com a Direção Geral de Reinserção e Serviços
Prisionais. A aceitação e integração de indivíduos da comunidade para o cumprimento de horas de
trabalho comunitário continuará a ser nossa preocupação.

Área da Deficiência
– Centro de Atividades Ocupacionais (CAO)
– Lar Residencial
Como previsto no âmbito das comemorações do 105º aniversário da Associação Luiz Pereira Motta e
com a conclusão das obras dos dois equipamentos, ao longo do ano de 2020 serão desenvolvidas várias
atividades com vista à entrada em funcionamento destas respostas sociais.
Assim, ao longo do 1º semestre de 2020 serão completadas as obras do Lar Residencial e procederemos
à aquisição do mobiliário e equipamento para os dois espaços.
Igualmente reuniremos todos os pareceres necessários ao funcionamento, nomeadamente do Centro
de saúde, Proteção Civil e Segurança Social, bem como as certificações necessárias à emissão das
respetivas licenças de utilização por parte da Camara Municipal.
A entrada em funcionamento ficará dependente da celebração de acordos de cooperação com a
Segurança Social, acordos a que nos temos que candidatar no âmbito do Procoop (Programa de
Celebração ou Alargamento de Acordos de Cooperação para o Desenvolvimento de Respostas Sociais),
cujas candidaturas são por regra abertas, anualmente, em data que pode ir de julho a outubro.
No orçamento para 2020 não estão previstas as receitas e despesas inerentes ao funcionamento tendo
em conta a imprevisibilidade da celebração dos acordos de cooperação; caso se verifique a sua
assinatura atempada, a direção apresentará à apreciação dos associados (na assembleia geral de
novembro) uma proposta de orçamento suplementar.
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Área de Idosos
Considerando as linhas estratégicas que têm vindo a orientar a nossa intervenção na área de idosos da
ALPM que, sentimos, continuam a revelar-se necessárias no nosso quotidiano, pretendemos continuar a
desenvolver o nosso trabalho numa perspetiva de humanização e dignificação da pessoa, procurando
consolidar e melhorar a qualidade das atividades/intervenções desenvolvidas tanto na Casa de Santa
Tecla, na Apelação, como no Centro de Apoio Integrado, em Loures. A otimização de recursos a par com
a sustentabilidade das respostas sociais naturalmente continuará a ditar a nossa intervenção, face à
atual conjuntura socioeconómica.

Casa de Santa Tecla
Continuamos, diariamente, a vivenciar preocupações com a elevada taxa de co morbilidade dos nossos
utentes e com as suas cada vez mais complexas circunstâncias sociais: se por um lado damos cada vez
mais resposta a utentes sem ou com fraco suporte familiar, que exigem uma intervenção mais extensa e
exigente que recai sobre nós, por outro lado as necessidades dos utentes em geral são cada vez mais
personalizadas/diferenciadas o que se revela um desafio constante face aos recursos de que dispomos.
Este contexto continua a impor-nos uma otimização frequente de recursos e uma gestão permanente
de prioridades. Sentimos, por isso, também, que este esforço constante de adaptação/ flexibilidade tem
implicações diretas no desgaste profissional das nossas equipas, pelo que continuará a ser uma
preocupação pertinente e fundamental no sentido de combater e minimizar este quadro.
Ainda fruto do aumento de doenças crónicas na nossa população, associadas em grande parte a quadros
oncológicos, doença neurológica ou do foro psiquiátrico, continuamos a sentir como necessária a
preparação dos cuidadores, formais e informais. Para a além da formação dos cuidadores, é para nós
fundamental conseguirmos uma intervenção articulada e de complementaridade entre todos os
intervenientes: utente, família ou outros afetivos, equipas formais internas e externas e comunidade em
geral.
No âmbito da conceção e planificação das atividades de animação iremos privilegiar intervenções
dirigidas e restritas a grupos alvo. Trabalhar com estes grupos homogéneos facilitará uma abordagem
mais específica no treino e manutenção das capacidades, nomeadamente, através da estimulação e
reabilitação cognitiva, retardando, tanto quanto possível os efeitos das diferentes patologias.
Na construção destes programas é essencial uma fundamentação psicológica ao nível da avaliação,
conceção e acompanhamento.

Centro de Apoio Integrado
O aumento da esperança média de vida e consequente aumento do número de pessoas idosas trouxe
novas necessidades e desafios às respostas sociais de apoio a idosos, por conseguinte tornou-se urgente
desenvolver e assegurar respostas específicas e de qualidade, que estejam adaptadas ao seu novo perfil.
De acordo com o trabalho desenvolvido nos anos anteriores pelo CAI, verificamos que o aumento
progressivo do grau de dependência e simultaneamente a diminuição das capacidades cognitivas dos
idosos que acompanhamos, é um dos grandes desafios na intervenção diária dos nossos serviços de
Apoio domiciliário, Centro de dia e Estrutura residencial.
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A persecução da preservação das capacidades funcionais, da manutenção da independência para as
atividades básicas e instrumentais de vida diária exigem uma constante adaptação e individualização da
nossa intervenção.
A equipa técnica multidisciplinar tem vindo a trabalhar na aplicação e persecução dos planos de
desenvolvimento individual (PDI’s) de cada utente, num trabalho individualizado onde são
desenvolvidas diversas técnicas e metodologias com vista à manutenção das capacidades funcionais, do
bem-estar e da qualidade de vida.
Neste trabalho diário, que conta também com os cuidados da equipa de ajudantes de ação direta,
equipa de animação, equipa de enfermagem e da equipa de fisioterapia, pretendemos adiar a
deterioração progressiva das capacidades físicas, cognitivas e emocionais e até em alguns quadros
recuperar parte das funções afetadas, através de atividades direcionadas para a inclusão do idoso na
sociedade atual, para a manutenção das suas capacidades, para o respeito pelas suas memórias e para a
promoção da autonomia.
Na procura dessas respostas adaptadas continuaremos a promover momentos de reflexão sobre as
estratégias a adotar para melhorar os cuidados em função das necessidades dos utentes e suas famílias.
Pretendemos rever e atualizar os regulamentos e procedimentos internos ao nível da prestação de
cuidados a idosos em todas as respostas sociais da área de idosos (ERPI, centro de dia, serviço de apoio
domiciliário e clube sénior), de modo a mantê-los ajustados às necessidades dos utentes.
Paralelamente, a capacitação dos recursos humanos tem sido um foco importante e este ano continua a
ter um lugar de grande destaque.
Faremos os esforços necessários para que todos os profissionais possam ter espaço para reciclar os
conhecimentos adquiridos e desenvolver novas competências.
O papel da família é de grande importância na promoção de uma melhor e adequada integração dos
utentes nos nossos serviços, pelo que continuaremos a envolver a família nas atividades a desenvolver.
Uma boa integração passa pela manutenção das relações familiares, das relações pessoais, da
participação em atividades da Instituição e com a comunidade, do sentimento de pertença e do
envolvimento, preservando sempre a sua identidade.
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Plano de atividades 2020: Área de Idosos
Calendarização

Designação da
atividade

Objetivos

Desenvolvimento da
atividade

Materiais

Estratégias/fontes
de financiamento

Instrumentos de
avaliação

Todas as equipas
de trabalho
Stª. Tecla e CAI

Suporte
Informático
Consumíveis

Número de
reuniões realizadas

Calendarização,
agendamento e divulgação
Preparação da ordem de
trabalhos
Condução da reunião
propriamente dita

Utentes das várias
respostas sociais
CAI e Stª. Tecla

Direção
Equipa técnica

Consumíveis

Número de
reuniões

Realização e manutenção
dos registos
Atualização periódica dos
planos de cuidados
Recolha e tratamento de
dados próprios e
específicos
Elaboração de Planos de
cuidados, com base nas
especificidades,
necessidades e capacidades
individuais

Utentes das várias
respostas sociais
CAI e Stª. Tecla

Equipas técnicas
e operacionais

Reuniões
multidisciplinares e
dos vários setores

Preparação da ordem e
trabalhos.
Calendarização

Reuniões de
utentes

Promover a participação dos
utentes na dinâmica de
funcionamento da resposta
social

Criar, avaliar e atualizar
processos individuais

Elaboração de
novos e atualização
processos
individuais

Recursos
Humanos
Equipa técnica
Responsáveis de
setor
Equipa de
enfermagem
Setores operativos

Melhorar a comunicação
interna
Manter e melhorar a
qualidade da prestação de
serviços

Janeiro a
dezembro

Destinatários

Recursos internos
provenientes dos
acordos de
cooperação

Suporte
Informático
Consumíveis

Número de
processos criados
e tratados
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Calendarização

Designação da
atividade
Comunicação e
partilha de
responsabilidades

Capacitação das
equipas e
cuidadores

Janeiro a
dezembro

Objetivos

Desenvolvimento da
atividade

Destinatários

Fomentar a comunicação e a
corresponsabilização com os
cuidadores informais/familiares
Desenvolver a articulação
entre a instituição, utentes,
equipas e cuidadores

Atendimentos e
acompanhamento a utentes
e cuidadores
Promoção de espaços de
sensibilização, mediação e
ajuste na prestação dos
cuidados

Familiares e
utentes das várias
respostas sociais de
CAI e Stª. Tecla

Promover o desenvolvimento
de competências
Formação inicial e de
reciclagem de conhecimentos

Articular com a área da
formação e com os
responsáveis das várias
equipas.
Libertação de colaboradores
para as ações a realizar.

Todos os
colaboradores

Realização de
atividades
formativas no
âmbito dos cuidados
em fim de vida

Capacitação ao nível técnico e
relacional das equipas e dos
cuidadores
Ajuste de espectativas face a
quadros clínicos específicos

Articulação com a área da
formação
Divulgação e organização das
sessões

Utentes
Cuidadores

Promoção da saúde
física e mental

Minimizar os efeitos do
envelhecimento
Estimular e potenciar o
funcionamento cognitivo
Promover o bem-estar

Realização de atividades
lúdicas/cognitivas
Atividades de animação físico
motora

Idosos de ERPI e
eventualmente SAD
de Stª. Tecla

Promover o envelhecimento
ativo e a prevenção de quedas

Sessões individualizadas
reabilitação
Sessões coletivas/classe de
ginástica
Ações de sensibilização para
idosos e colaboradoras

Idosos
encaminhados pelo
médico assistente e
utentes em geral

Promoção da
autonomia

Recursos
Humanos

Materiais

Estratégias/fontes
de financiamento

Número de
atendimentos

Equipa técnica

Coordenadoras
Técnicos
Responsáveis de
setor
Gestora da
formação
Equipa formativa
Cuidadores
Coordenadora
técnica
Responsáveis de
setor
Gestora da
formação
Equipa
formativa
Cuidadores

Instrumentos de
avaliação

Suporte
Informático
Consumíveis

Suporte
Informático
Consumíveis
Outros que se
revelem
necessários

Nº de ações
realizadas
Nº de
colaboradores
abrangidos

Recursos internos
provenientes dos
acordos de
cooperação

Número de ações
de sensibilização

Animadores
Fisioterapeuta

Equipamento de
ginástica de
exterior e outro
material desportivo

Recursos internos
provenientes dos
acordos de
cooperação

Coordenadora
Técnicos

Suporte
informático
Consumíveis e
outros que se
revelem
necessários

Recursos internos
provenientes dos
acordos de
cooperação
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Calendarização

Janeiro a
dezembro

Designação da
atividade

Atualização de
regulamentos e
procedimentos
internos

Objetivos

Manter os regulamentos e o
manual de procedimentos
ajustados às respostas sociais

Desenvolvimento da
atividade
Articulação com as equipas
multidisciplinares
Elaboração/atualização de
documentos/procedimentos
Implementação e
acompanhamento dos
procedimentos

Destinatários

Coordenação
Responsáveis de
setor
Colaboradores

Recursos
Humanos

Materiais

Coordenadora da
área de Idosos
Responsáveis de
serviço
Responsáveis de
setor
Equipa de
enfermagem
Equipa de
animação
Fisioterapeutas

Suporte
informático
Consumíveis

Estratégias/fontes
de financiamento

Instrumentos de
avaliação

Recursos internos
provenientes dos
acordos de
cooperação

Nº de regulamento
e procedimentos
criados e/ou
atualizados

Estratégias/fontes
de financiamento

Instrumentos de
avaliação

Financiamento
próprio da entidade
Utilização de
materiais reciclados

Nº de participantes
Portefólio
fotográfico
Divulgação nas
redes sociais e nos
equipamentos

Plano de atividades 2020: Área de Idosos – Festas Temáticas
Calendarização

Fevereiro

Designação da
atividade

Desfile de carnaval

Objetivos
Diferenciar e explorar
diferentes papéis
Impulsionar a participação em
atividades e estimular a
interação entre pares e outros
participantes
Estimular a criatividade e a
memória
Incrementar a motricidade fina
e as funções cognitivas
Desenvolver o sentido de
pertença e responsabilidade
Valorização pessoal e social
Fomentar a interação
família/comunidade
Promover a integração dos
utentes nas festividades da
Instituição
Promover a interação dos
utentes de SAD com os utentes
de outras respostas sociais

Desenvolvimento da
atividade

Criação e elaboração das
fantasias de Carnaval
Execução da festa
Realização do desfile de
carnaval

Destinatários

Utentes
Colaboradores
Famílias
(CAI e Santa Tecla)

Recursos
Humanos

Coordenadoras
Equipas técnicas
Animadores
Responsáveis de
sector
Colaboradores
Utentes
Voluntários

Materiais

Material de
desgaste
Materiais
reciclados
Lanche
Equipamento de
som
Refeitório
Eventual
transporte para
grupo de animação
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Calendarização

Março

Junho

Designação da
atividade

Festa da primavera

Comemoração dos
23 anos do acordo
de gestão (Casa de
Santa Tecla)

Objetivos
Estimular a criatividade;
Promover a motricidade fina;
Promover a interação dos
utentes afetos ao SAD com os
utentes de outras respostas
sociais
Promover a integração dos
utentes nas festividades da
Instituição
Melhorar a autoestima;
Promover a
intergeracionalidade
Fomentar momentos de bemestar físico e psicológico
Impulsionar a participação
em atividades e estimular a
interação entre pares e
outros participantes.
Estimular a criatividade e a
memória.
Incrementar a motricidade
fina e as funções cognitivas;
Melhorar a autoestima e a
valorização pessoal e social
Fomentar o sentido de
pertença e responsabilidade;
Promover a interação dos
Utentes afetos ao SAD com
os clientes de outras
respostas sociais.

Desenvolvimento da
atividade

Elaboração dos fatos
alusivos à primavera
Realização do
desfile/concurso

Conceção e execução da
decoração alusiva ao tema
Estabelecer contacto com
grupos de animação de
festas
Ensaio e organização da
atividade
preparada pelos utentes
Preparação do recinto da
festa
Realização da festa

Destinatários

Utentes
Colaboradores

Utentes
Colaboradores
Famílias
(Santa Tecla)
Voluntários

Recursos
Humanos

Materiais

Estratégias/fontes
de financiamento

Instrumentos de
avaliação

Coordenadoras
Equipas técnicas
Animadoras
Educadoras
Monitores
Responsáveis de
sector
Colaboradores
Utentes
Voluntários

Material de
desgaste
Materiais
reciclados
Lanche
Equipamento de
som
Refeitório

Financiamento
próprio da entidade
Utilização de
materiais reciclados

Nº de participantes
Registo fotográfico
Divulgação nas
Redes Sociais e no
equipamento

Coordenadora
Equipa técnica
Animadores
Responsáveis de
sector
Colaboradores
Utentes
Grupo para
animação
Familiares
Voluntários

Material de
desgaste
Materiais
reciclados
Lanche
Mesas
Cadeiras
Equipamento de
som
Recinto exterior
ao equipamento
Eventual
transporte para
grupo de
animação

Financiamento
próprio da entidade
Fornecedores
Utilização de
materiais reciclados
Venda de trabalhos
realizados pelos
utentes
Eventuais donativos

Nº de participantes
envolvidos
Nº de familiares
presentes
Portefólio
fotográfico
Divulgação nas
redes sociais e no
equipamento
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Calendarização

Novembro

Dezembro

Designação da
atividade

Comemoração do
São Martinho

Festa de Natal

Objetivos
Estimular a participação em
atividades e interação entre
pares e outros participantes
Incrementar a motricidade fina
e as funções cognitivas;
Estimular a criatividade e a
memória
Recordar e manter hábitos e
costumes
Desenvolver o sentido de
pertença e responsabilidade;
Valorização pessoal e social;
Promover a interação dos
Utentes afetos ao SAD com os
clientes de outras respostas
sociais
Fomentar o envolvimento dos
utentes nas atividades da
quadra natalícia, mantendo
hábitos e costumes;
Incrementar a participação em
atividades e interação entre
pares e outros participantes
Estimular a memória
Estimular a criatividade e as
ações motoras ao nível da
motricidade
Valorização pessoal e social
Promoção de laços familiares e
intergeracionais
Desenvolver o sentido de
pertença e responsabilidade
Promover a interação dos
utentes afetos ao SAD com os
utentes de outras respostas
sociais

Desenvolvimento da
atividade

Conceção e execução da
decoração alusiva ao tema;
Estabelecer contacto com
grupos de animação de
festas
Preparação do recinto da
festa;
Realização da festa

Conceção e execução da
decoração alusiva ao tema
Estabelecer contacto com
grupos de animação de
festas
Decoração do edifício
Planeamento e organização
de atividades
Organização do recinto da
festa
Organização de venda de
natal com produtos
realizados pelos utentes;
Realização da festa de natal

Destinatários

Recursos
Humanos

Utentes
Colaboradores
Famílias
(CAI e Santa Tecla)

Coordenadoras
Equipas técnicas
Animadores
Responsáveis de
sector
Colaboradores
Utentes
Grupo para
animação

Utentes
Colaboradores
Famílias
(CAI e Santa Tecla)

Coordenadoras
Equipas técnicas
Animadores
Responsáveis de
sector
Colaboradores
Utentes
Grupo para
animação
Voluntários
Familiares

Materiais

Material de
desgaste
Materiais
reciclados
Castanhas
Água-pé
Lanche
Equipamento de
som
Eventual
transporte para
grupo de animação

Material de
desgaste
Materiais
reciclados
Decorações
natalícias
Lanche
Mesas, Cadeiras
Equipamento de
som
Eventual
transporte para
grupo de animação

Estratégias/fontes
de financiamento

Instrumentos de
avaliação

Financiamento
próprio da entidade
Utilização de
materiais reciclados

Nº de participantes
Portefólio
fotográfico
Divulgação nas
redes sociais e nos
equipamentos

Financiamento
próprio da entidade
Utilização de
materiais reciclados
Venda de trabalhos
realizados pelos
utentes
Parcerias

Nº de participantes
Nº de familiares
presentes
Portefólio
fotográfico
Divulgação nas
redes sociais e nos
equipamentos
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Atividades regulares do plano de animação da área de idosos
Atividades de animação física e motora
Movimentação na sala T.O

Objetivos

CAI

Estimular a aplicação das funções mentais

CASA DE SANTA TECLA
3 X por semana

Consciencialização das sensações e perceções
Movimento corporal no ginásio
Ginástica no ginásio
Pilates no ginásio

Incrementar a participação ativa e fomentar a prática
de atividade física
Promover hábitos de vida saudável e bem estar

2 X por semana
2 X por semana
1 X por semana

Reforçar a destreza física e mental
Yoga no ginásio

Explorar o corpo, capacidades e limitações

1 X por semana

Passo a passo

Promover as capacidades de representação mental do
corpo em movimento e o seu reconhecimento mental e
verbal

1 X por semana

Atividades de animação cognitiva
Estimulação Demência
Horticultura
Informática

Objetivos
Prevenir a desorientação temporal e espacial

CAI
4 X por semana

6 X por semana
2 X por mês

Estimular a aplicação das funções mentais
Desenvolver e/ou manter a capacidade participativa e

CASA DE SANTA TECLA

1 X por semana

2 X por mês

3 X por semana

2 X por semana

4 X por semana

1 X por semana

1 X por mês

10 X por ano

1 X por semana

2 X por mês

organizativa
Jogos de estimulação
Leitura e escrita
Reunião de utentes

Valorização pessoal e social do idoso
Enriquecimento cultural
Promover momentos de bem-estar
Recordar e manter hábitos e costumes

Culinária
Confeção de compotas
Medicina chinesa

Promover momentos de partilha/troca de experiencias
e interesses
Melhorar o relacionamento e a comunicação com os

1 X por ano
1 X por semana

outros
História de Portugal

1 X por semana
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Atividades de comunicação e expressão
artística e criativa

Objetivos

Trabalhos manuais

CAI
2 X por semana

Trabalhos manuais e expressão plástica

3 X por semana

Expressão plástica

3 X por semana

Cerâmica

Estimular e potenciar o funcionamento cognitivo

Costura

Estimular a criatividade e a faceta artística

Lavoures

Proporcionar a expressão de emoções

Expressão dramática

Promover momentos de partilha/troca de experiencias

Baile
Divulgação das atividades desenvolvidas pelos
utentes
Expressão musical
Artes decorativas

CASA DE SANTA TECLA

1 X por mês
1 X por semana
2 X por semana
1 X por semana

e interesses

3 X por ano

1 X por mês

Desenvolver a motricidade fina

1 X por mês

1 X por mês

1 X por semana

1 X por mês

Enriquecimento cultural
Fomentar a participação ativa

2 X por semana

Grupo coral

1 X por semana

Contadores de histórias

1 X por semana

Bijuteria

1 X por semana

Atividades de animação associada ao
desenvolvimento pessoal e social

Objetivos

Eucaristia

CAI

CASA DE SANTA TECLA

1 X por mês

1 X por semana

Terço

Desenvolver o self estimulando o autoconhecimento

1 X por semana

1 X por semana

Aniversários

Promover a comunicação e interação social

1 X por mês

2 X por mês

Acompanhamento realizado por voluntários

Permitir a livre expressão das convicções culturais e

5 X por semana

2 X por semana

Acompanhamento espiritual da Congregação do
Reino das Testemunhas de Jeová
Acompanhamento dos utentes a funerais

religiosas

Meditação/relaxamento

Proporcionar momentos de oração e devoção

1 X por semana
Sempre que necessário
2 X por semana

Sempre que necessário
1 X por mês
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Atividades de animação comunitária
Atividades com outras respostas sociais da
ALPM
Atividades com outras instituições de apoio aos
idosos
Atividades com outras Instituições de crianças

Atividades com as instituições da rede social

Atividades de animação lúdica
Pequenos passeios
Grandes passeios
Praia
Cinema e visualização de séries e filmes
Jogos (vários)
Teatro
Visualização de séries e filmes
Ida ao cinema
Dia dos reis/janeiras
Dia de S. Valentim
Dia da mulher
Dia da árvore/Dia da poesia
Dia do pai
Comemoração da páscoa
Dia da mãe
Comemoração do dia da criança
Comemoração dia dos avós
Comemoração do dia do idoso
Jogos tradicionais
Comemoração do dia mundial da alimentação
Museus
Noite de fados

Objetivos
Promover o bem-estar físico e psicológico
Promover o relacionamento intergeracional
Abrir a Instituição à comunidade
Atenuar o isolamento
Divertir as pessoas

Brincadeira
Ocupar o tempo

Lazer
Fomentar o convívio

Troca de experiências e partilha
Artes e saberes

Enriquecimento cultural

CAI
5 X por ano

5 X por ano

4 X por ano

1 X por ano

1 X por ano

1 X por ano

8 X por ano

10 X por ano

Objetivos

CAI
2 X por mês
7 X por ano
1 semana em setembro

Reforçar a identidade cultural
Fomentar a confraternização e a comunicação
Envolver a comunidade no processo de integração
social dos utentes
Estimular a aplicação das funções mentais
Promover o bem-estar físico e psicológico
Intercâmbio sociocultural
Dar continuidade a usos e costumes
Abrir a Instituição à comunidade

CASA DE SANTA TECLA

3 X por semana
2 X por ano
1 X por semana
2 X por ano
1 X por ano
1 X por ano
1 X por ano
1 X por ano
1 X por ano
1 X por ano
2/3 X por ano
1 X por ano
2 X por ano
1 X por ano

CASA DE SANTA TECLA
1 X por mês
3 X por ano
Entre julho e agosto
1 X por mês
2 X por semana
2 X por ano

1 X por ano
1 X por ano
1 X por ano
1 X por ano
1 X por ano
1 X por ano
1 X por ano
1 X por ano
1 X por ano
1 X por ano
2/3 X por ano
3 X por ano
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Áreas de Suporte e Logística
Transportes
A frota automóvel da ALPM é composta por 25 viaturas, preparadas para corresponder às solicitações
das várias Respostas Sociais previstas no plano de atividades para 2020.
Vamos continuar com o esforço de substituição de viaturas que pela sua idade e custos de manutenção
se justifique a aquisição de outras mais adequadas ao serviço, dependendo dos meios financeiros a
disponibilizar.
Continuaremos a avaliar a substituição do autocarro mais antigo por um novo, tendo em conta que
legalmente o tempo restante de vida útil para o transporte de crianças se esgotará em 2021.
Continuaremos a sensibilizar e a formar os utilizadores das viaturas, no que diz respeito às práticas de
boa condução, visando a segurança e a obtenção de ganhos resultante de uma condução mais eficaz e
eficiente.
A exemplo de anos anteriores, continuaremos a colocar as viaturas ao serviço da comunidade com
cedências a Associações, IPSSs, Associados e Trabalhadores em consonância com o regulamento em
vigor.
Quadro Frota ALPM
Nº total de
Viaturas

CAI

Casa da

Santa

Palmeira

Tecla

1

2

Ligeiras de passageiros

Características

12

9

9

8

1

Ligeiras de mercadorias

2

1

1

Ligeira de passageiros-adaptada

2

2

Pesadas de passageiros
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Plano de atividades 2020: Transportes
Calendarização

Designação da
atividade
Manutenção das
viaturas
(limpeza/oficina)

Objetivos

Desenvolvimento da
atividade
Zelar pela boas condições

Responsável

Produtos de

utilização/segurança

de limpeza/circulação

manutenção

limpeza

Todos os
colaboradores que
Evitar incumprimentos

Verificação periódica

Gestão de sinistros

a
dezembro

conduzem
veículos da ALPM

inspeções

Janeiro

Recursos
Humanos
Materiais

Bom estado de

Verificação de
seguros e

Destinatários

sector

Cartas verdes

Responsável

Inspeções

Apuramento de

Responsável

Declarações

apólices

responsabilidades

manutenção

acidente

necessidades e
cedências

Otimização de uso das
viaturas

parceiras

disponibilidade

Sócios/Utentes/

viaturas/motorista

Voluntários/
Colaboradores

Controlo de
abastecimentos/
consumos
despesas oficina

Registos

manutenção

Evitar agravamento das

Verificação de

Instrumentos de
avaliação

Responsável

Entidades
Gestão de

Estratégias/fontes
de financiamento

Recursos internos
Registos
informáticos

Responsável

Registos

sector

informáticos

Registo de
Redução de custos

custos/elaboração de

Tesoureiro/Direção

mapas
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Calendarização

Designação da
atividade

Objetivos

Desenvolvimento da
atividade

Destinatários

Recursos
Humanos
Materiais

Estratégias/fontes
de financiamento

Instrumentos de
avaliação

Cuidados a ter com as
viaturas (limpeza, uso e
conservação)
Onde estão os
acessórios/ferramentas nas
carrinhas (colete, triângulo,
pneu…)
Como atuar em caso de
Workshop

A agendar

“Comportamento do
condutor”

avaria (procedimentos e

Todos os

Sensibilizar para os cuidados

cuidados)

colaboradores que

com a condução e viaturas

Como atuar em caso de

conduzem veículos

acidente (procedimentos:

da ALPM

colete e triângulo,

Responsável
manutenção
/motorista
Responsável sector
(apoio informático)

Computador
Data show
Documentos
Folhetos
informativos

Possibilidade de
Recursos internos

testes de
diagnóstico

1 viatura

culpado/não culpado,
chamar a polícia ou não e
cuidados a ter
Como preencher uma
declaração amigável
Carta por pontos
Esclarecimento de dúvidas
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Informática e Gestão de Redes
Dar continuidade ao acompanhamento e suporte às infraestruturas existentes na Sede, Santa Tecla,
Casa da Palmeira e preparar os equipamentos para os futuros Centro de Atividades Ocupacionais e Lar
Residencial para deficientes, 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
A Associação Luiz Pereira Motta é uma entidade com trabalho valorizado na área da formação há já
vários anos. Encara a atividade formativa como um processo contínuo, inacabado e interligado com a
ação quotidiana que valida e potencia a mudança através da aprendizagem e da reflexão.
Um dos principais pilares orientadores desta área visa garantir o cumprimento das orientações definidas
pela DGERT de forma a manter a certificação e a qualidade. Este compromisso reflete-se na gestão,
monotorização e supervisão da atividade formativa com vista a uma maior eficiência e eficácia nos
procedimentos administrativos e pedagógicos.
Centramo-nos igualmente na capacitação e valorização do capital humano, quer sejam profissionais,
utentes, familiares e público externo em geral. Por conseguinte, o plano de formação abrange a
atualização permanente e o reforço das competências profissionais e pessoais dos nossos formandos.
No âmbito interno, tencionamos continuar a trabalhar a partir do enquadramento institucional e com
base nas necessidades e objetivos de colaboradores e utentes, em permanente conciliação com as
exigências das respostas sociais e dos diferentes grupos profissionais. Pretendemos, em particular,
colmatar o desgaste profissional/emocional e os défices motivacionais do corpo de efetivos que
integram os grupos de risco da nossa população. Por outro lado, continuar a efetivar o trabalho de
integração nas estruturas e na cultura organizacional. As ações de formação assentam nas áreas
comportamentais e no aprofundamento e atualização de competências profissionais. Os seus conteúdos
integram matéria teórico-prática a fim de desenvolverem o saber ser e saber fazer, proporcionando,
ainda, espaços de partilha e reflexão conjunta numa componente de orientação diferencial.
Ao nível da formação externa, as atividades formativas reforçam as normas definidas ao nível da gestão
administrativa e pedagógica e são construídas e dimensionadas de acordo com a avaliação das
necessidades formativas elaboradas junto das Entidades parceiras e dos clientes externos. Nesta ótica
de encadeamento e continuidade, a ALPM propõe-se continuar a reforçar e alargar a colaboração e o
trabalho em parceria através da partilha de recursos, conhecimentos e experiência e, promover a
comunicação interinstitucional consolidando sinergias.
Em termos gerais, a Instituição pretende dar valor ao trabalho que executa, promover a capacitação
pessoal e profissional dos seus colaboradores, formandos externos e formadores. Por outro lado,
tenciona expandir o público-alvo e a sua oferta formativa não esquecendo a promoção da melhoria dos
serviços e a humanização dos cuidados. Espelhando essa intenção através da ênfase na área da saúde
mental e física, em particular na prevenção do burnout e subsequente intervenção nos índices
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motivacionais e de satisfação e, na prevenção das lesões músculo-esqueléticas. Consideramos, também,
face às características e exigências das populações com quem intervimos e dos nossos parceiros, que é
cada vez mais pertinente preparar as equipas e cuidadores para a realidade diferencial com que nos
deparamos quer ao nível das estruturas infantis quer para a população adulta e adulta idosa. Propondo
para o efeito, atividades formativas e outras, dirigidas para garantir a confiança nas intervenções e no
apoio prestado.
E finalmente, pretendemos, ainda, fortalecer a imagem externa da ALPM e continuar a atuar para que a
estrutura formativa seja cada vez mais sustentável e coesa.
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Plano de atividades 2020: Formação
Calendarização

Designação da
atividade

Manter certificação
DGERT

Objetivos

Garantir as exigências
obrigatórias para a
manutenção da certificação
pela DGERT

Janeiro a
dezembro

Garantir a
sustentabilidade

Reforçar e alargar a
colaboração e o trabalho em
parceria
Promover a comunicação
externa
Fortalecer a imagem externa
da ALPM na comunidade
Expandir o público-alvo
Partilhar recursos e
conhecimentos

Desenvolvimento da
atividade
Cumprir os procedimentos
de gestão administrativa e
pedagógica dentro dos
períodos estipulados.
Delinear e assegurar a
realização das ações
formativas
Selecionar os recursos
humanos qualificados com
as competências técnicas e
pedagógicas necessárias
Emitir certificados de
formação de acordo com a
legislação em vigor
Orientar a conduta por
princípios éticos
e deontológicos de acordo
com a RGPD

Pesquisa e candidatura a
projetos co-financiados
Desenvolver e manter
parcerias
Organização de congressos

Destinatários

Colaboradores da
ALPM
Formandos
externos
Equipa Formativa

Recursos
Humanos

Materiais

Instrumentos de
avaliação

Gestora da
formação
Equipa Formativa
Manutenção da
certificação pela
DGERT

Consumíveis de
escritório

Destinatários da
formação
Parceiros

Estratégias/fontes
de financiamento

Gestora da
formação
Instituições
parceiras

Recursos internos
Parcerias

Nº de ações
desenvolvidos
Nº de parcerias
desenvolvidas
Nº de parcerias
mantidas
Nº de formandos
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Calendarização

Janeiro

Designação da
atividade

Elaboração dos
planos de formação
(interno e externo)

Capacitação da
equipa formativa

Janeiro a
dezembro
Execução das
atividades
formativas

Objetivos

Ajustar as atividades
formativas às necessidades de
formação e objetivos do
público alvo de acordo com os
princípios orientadores da
ALPM
Executar os planos de
formação (interno e externo)

Habilitar e valorizar a equipa
formativa
Promover a qualidade dos
serviços prestados na área da
formação

Capacitar e valorizar
competências profissionais e
pessoais ao público alvo
Promover a qualidade dos
serviços prestados na área da
formação

Desenvolvimento da
atividade
Avaliação das necessidades
formativas dos
colaboradores/categoria
profissional e seus objetivos
Avaliação das necessidades
formativas da Instituição
Avaliação das necessidades
formativas dos formandos
externos
Planeamento da oferta
formativa
Divulgação dos planos de
formação internamente, nas
redes sociais e junto dos
parceiros
Promover espaços de
partilha e reflexão
Pesquisa, divulgação e
seleção de ofertas formativas
Diligenciar formações
adequadas à equipa
formativa
Divulgação das atividades
formativas
Planificação das atividades
formativas
Organização das turmas
Realização e avaliação das
ações formativas
Avaliação pedagógica e
estrutural dos processos
formativos
Entrega dos certificados de
formação

Destinatários

Destinatários da
formação
Instituições
parceiras
Formadores

Recursos
Humanos

Estratégias/Fontes
de financiamento

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

Formadores
Tutores/
formadores

Formandos
(Colaboradores e
familiares, utentes,
formandos
externos)
Formadores

Materiais

Nº de Inquéritos
recebidos
Nº de ações
formativas
desenvolvidas

Nº de ações
divulgadas
Nº de participantes
Nº de cursos
Nível de satisfação
dos formandos e
formadores

Consumíveis de
escritório
Gestora formação
Coordenadoras de
área
Responsáveis de
serviço
Colaboradores
Formadores
Tutores/
formadores

Instrumentos de
avaliação

Cofee break
Computador
Projetor
Consumíveis de
escritório
Espaço físico a
definir
Outros materiais
antecipadamente
definidos para o
efeito
Viaturas

Recursos internos
Parcerias

Nº de participantes
envolvidos
Nº de ações
desenvolvidas
Nível de satisfação
dos formandos e
formadores
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Calendarização

Janeiro a
dezembro

Designação da
atividade

Objetivos

Realização de
atividades
formativas e de
sensibilização na
área da saúde
mental e das
neurociências

Incrementar competências do
público alvo na área da saúde
mental
Capacitar e valorizar o público
alvo na área das neurociências.

Prevenção do
burnout

Desenvolver estratégias de
prevenção do burnout pessoais
e organizacionais
Sensibilizar para benefícios de
hábitos saudáveis de saúde
física e psicológica
Promoção da saúde física e
mental
Prevenção das lesões músculoesqueléticas

Concretizar
atividades
formativas e de
sensibilização ao
nível dos cuidados
em fim de vida

Incrementar competências ao
nível dos cuidados em fim de
vida na área da oncologia,
doenças neurodegenerativas e
outras

Desenvolver
processos de
orientação, reflexão
e supervisão da
prática profissional

Fomentar atividades de
orientação e reflexão
Desenvolver espaços de
supervisão da prática
profissional

Desenvolvimento da
atividade
Divulgação das atividades
formativas
Planificação das atividades
formativas
Organização das turmas
Realização e avaliação das
ações formativas
Avaliação pedagógica e
estrutural dos processos
formativos
Organização das
ações/atividades
Divulgação das
ações/atividades
Realização de sessões de
relaxamento e meditação
Execução das ações de
formação no âmbito da
ergonomia e prevenção das
lesões músculo-esqueléticas
Divulgação das atividades
formativas
Planificação das atividades
formativas
Organização das turmas
Realização e avaliação das
ações formativas
Avaliação pedagógica e
estrutural dos processos
formativos
Organização das ações
Divulgação das atividades
Concretização das ações
Avaliação das atividades
programadas e sua execução

Destinatários

Recursos
Humanos

Formandos
(Colaboradores e
familiares, utentes,
formandos
externos)
Formadores

Gestora formação
Coordenadoras de
área
Responsáveis de
serviço
Colaboradores
Formadores
Tutores/
formadores

Colaboradores/
formandos
Formadores

Gestor formação
Direção
Direção Técnica
Coordenadoras de
área
Instituições
parceiras
Voluntários

Formandos
(Colaboradores e
familiares, utentes)
Formadores

Formandos
Formadores

Gestora formação
Coordenadoras de
área
Colaboradores
Formadores
Tutores/
formadores

Materiais
Cofee break
Computador
Projetor
Consumíveis de
escritório
Espaço físico a
definir
Outros materiais
antecipadamente
definidos para o
efeito
Viaturas

Estratégias/Fontes
de financiamento

Instrumentos de
avaliação

Recursos internos
Parcerias

Nº de atividades
desenvolvidas
Nº de participantes
Nível de satisfação
dos formandos e
formadores

Nº de atividades
desenvolvidas
Nº de participantes
Nível de satisfação
dos formandos e
formadores

Cofee break
Computador
Projetor
Consumíveis de
escritório
Espaço físico a
definir
Outros materiais
antecipadamente
definidos para o
efeito
Viaturas

Recursos internos
Parcerias

Nº de participantes
envolvidos
Nº de ações
desenvolvidas
Nível de satisfação
dos formandos e
formadores
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Aprovisionamento
O setor de aprovisionamento para 2020 irá manter a sua atividade a dois níveis:


Função de compra:

- Assegurar a aquisição de todos os produtos necessários ao funcionamento de todas as áreas da ALPM.
- Negociar e comprar de acordo com a melhor relação qualidade/preço.
- Desenvolver estratégias para procurar outros fornecedores e negociar condições de fornecimento implementação de um controlo de avaliação de fornecedores que irá identificar potenciais fornecedores
numa ótica da melhoria de custo-prazo-qualidade e assegurar o respetivo contacto, seleção e
negociação, nos termos da lei, salvaguardando as condições de fornecimento e as especificações
desejadas.


Função gestão de stocks:

- Garantir a manutenção dos stocks adequados para cada setor.
- Otimização do programa de gestão de stocks fazendo ligação à contabilidade.
- Proceder ao inventário de todos os produtos.
- Conferência de faturas – verificação das quantidades recebidas com as quantidades encomendadas e
com as quantidades referidas no documento de transporte (guia de remessa ou de transporte).
- Controlo das entradas e saídas de produtos e bens doados do armazém de forma a dar resposta
atempada às necessidades identificadas.
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Plano de atividades 2020: Aprovisionamento/Armazém
Calendarização

Janeiro a

Designação da
atividade

Objetivos

Desenvolvimento da
atividade

Destinatários

Recursos
Humanos

Materiais

Estratégias/fontes
de financiamento

Instrumentos de
avaliação

Recursos
Internos

Faturas/Guias

ALPM

Responsável de
sector
Aprovisionamento

Faturas

Registo de entrada e saídas
dos produtos

ALPM
Controle Interno

Responsável de
sector
Fiel de armazém
Economato

Programa
Impressos de
entrada e saída

Recursos Internos

Faturas/guias de
remessa
Registos de
entradas e saídas
dos produtos

Ligação a Contabilidade

Registo de faturas

ALPM

Aprovisionamento
Contabilidade

Programa

Recursos Internos

Faturas

Gerir e organizar os bens e do
espaço

Catalogar os artigos

Famílias e
colaboradores

Responsável de
sector
Fiel de Armazém

Impressos para
registos

Recursos Internos

Impressos de
entrada e saídas
dos diversos bens

Atualizar

Aprovisionamento

Responsável de
sector

Recursos Internos

Fornecedores

Analisar propostas de
fornecimento
Consulta de mercado dos
bens

ALPM

Responsável de
sector
Tesoureiro

Computador
Internet

Recursos Internos

Novos contractos

Colaboradores

Bens
Produtos
alimentares e não
alimentares

Recursos internos

Número de
eventos

Recursos Externos

Dadivas

Gestão centralizada
das compras

Controlo das aquisições
Ter um stock mínimo

Otimizar a gestão
de stocks

Controlo de stocks
Efetuar a gestão das matérias
do economato

Gestão das faturas
Gestão do
armazém dos bens
doados (não
alimentares)

Compra de todos os bens

dezembro

Setembro a
dezembro

Fornecedores

Selecionar novas
propostas
Janeiro a
dezembro

Base de dados atualizadas
Acompanhar e Avaliar o nível
de serviço prestado pelos
próprios
Negociar melhores
preços/qualidade
Redução na melhoria do
custo –prazo-qualidade

Festas /Eventos

Dar resposta a todas as áreas
envolvidas

Patrocínios

Conseguir donativos

Fornecer os bens para as
diversas valências

ALPM

Consulta

ALPM

Responsável de
sector
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Instalações/equipamentos
Tal como nos anos anteriores, a utilização e o tempo de uso proporcionam condições para a
continuação da degradação progressiva das instalações e equipamentos ao serviço de todas as
respostas sociais.
Também como nos anos anteriores, iremos manter os planos de manutenção já contratualizados com
várias entidades e pelo recurso às nossas equipas de manutenção para que seja garantida a
operacionalidade dos equipamentos da cozinha e lavandaria, dos elevadores, dos sistemas AVAC, dos
postos de transformação, do gerador, do sistema elétrico, das redes de voz e dados, dos edifícios, etc.
Serão terminadas as obras de adaptação do edifício sito em Pai Joanes para o funcionamento do Lar
Residencial destinado a deficientes.
Na situação particular da Casa de Santa Tecla, tendo em conta que se trata de um acordo de gestão para
o edifício propriedade da Segurança Social, iremos alertar aquela Entidade para a necessidade da
execução de muitas obras de reparação e beneficiação, dado o estado de grande degradação do edifício.
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Área Administrativa e Financeira/Contabilidade
A Área Administrativa, tem como competências a gestão de Recursos Humanos, a gestão administrativa
e a gestão de utentes, bem como a articulação com Entidades Oficiais.
A Área Financeira/Contabilidade, tem como competências a gestão e controlo dos recursos financeiros,
o cumprimento dos compromissos económico-financeiros, que são fundamentais para a gestão da
Instituição. Assegura ainda, o registo de todos os fatores patrimoniais e não patrimoniais em
consequência das atividades desenvolvidas em todas as Respostas Sociais.
Embora com funções distintas, estas duas áreas, interagem internamente de forma a promoverem a
harmonização dos diversos procedimentos com as demais Respostas Sociais.
As atividades destas duas áreas, serão em boa parte o reflexo do desenvolvimento das áreas de
intervenção social, possibilitando e contribuindo com o apoio administrativo e financeiro, alcançar as
metas e objetivos propostos.
No próximo ano, iremos dar continuidade à otimização dos procedimentos, de modo a controlar as
cobranças mais eficazmente, sendo que, todos os anos entram novos utentes, este é um setor onde
ainda se verificam algumas dificuldades.
A apresentação de contas mensais/trimestrais à direção, com maior eficácia é sempre um objetivo a
atingir pela área Financeira/Contabilidade.
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Plano de atividades 2020: Área administrativa
Calendarização

Janeiro a
dezembro

Janeiro a março

Designação da
atividade
Enviar recibos de
vencimento por
e-mail

Melhoria contínua dos
processos internos

Enviar
faturas/recibos de
mensalidades e
comparticipação
familiar por email

Facilitar informação aos EE e
familiares
Agilizar pagamento de
valores

Sistema
informático de
assiduidade

Melhoria contínua dos
processos internos de
trabalho
Redução de custos

Informatização de
processos
2019/2020

Atualizar a Informatização de
processos de utentes e
colaboradores

Atendimento

Continuação da
disponibilização de mais
linhas telefónicas para o
exterior.
Continuação da melhoria dos
serviços prestados ao utente;
Reforço da imagem
Institucional

Janeiro a
dezembro

Objetivos

Desenvolvimento da
atividade
Envio mensal dos recibos
vencimento a todos os
colaboradores de forma a
facilitar o acesso à
informação
Envio mensal das faturas
com valor a liquidar aos EE
e familiares de forma a
facilitar o acesso á
informação
Facilitar a consulta e
controlo de horários
efetivos de trabalho.
Facilitar a verificação da
assiduidade. Facilitar
processamento salarial
Arquivar novos processos e
atualizações de
mensalidades de utentes já
existentes Facilitar a
consulta, aumentar a
fiabilidade
Facilitação de contacto com
o exterior
Alargamento do horário de
atendimento
Reforço de pessoal nas
horas de maior fluxo

Destinatários

Recursos
Humanos

Materiais

Colaboradores
Net
Utentes e
familiares
Administrativos
da secretaria
Colaboradores

Coordenadores
das diferentes
áreas,
colaboradores
e utentes

Utentes e
familiares

Administrativos
da receção e
secretaria

Estratégias/fontes
de financiamento

Melhorar o processo
e comunicação
interna e evitar
gastos com materiais
de desgaste

Instrumentos de
avaliação
Aviso de recibo de
leitura

Pagamento do
valor correto e
atempado

Computador
e
Software

Efetuar em registo
biométrico

Existência de
registos em
suporte
informático

Fotocopiadora

Diminuir o consumo
de papel

Existência do
processo em
suporte
informático

Computador
Telefone
Fotocopiadora

Melhorar o processo
de comunicação
externa
Facilitar acesso a
informação
Facilitar pagamento
de mensalidades e
atividades diversas

Ausência de
reclamações
quanto ao tempo
de espera
Recebimento de
mensalidades nos
primeiros dias do
mês
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Calendarização

Junho e julho

Março e
novembro

Janeiro a
dezembro

Designação da
atividade

Cálculo
comparticipação
familiar

Objetivos
Aferir mensalidades para no
ano letivo de acordo com
rendimentos do agregado
familiar dos utentes
Atingir um modelo
sustentável e equilibrado de
funcionamento
Atualização do valor da
mensalidade dos utentes da
ERPI

Desenvolvimento da
atividade
Fichas de renovação
Pedido de documentação
atualizada
Análise de documentação e
respetivo cálculo
Atualização no sistema
informático
Comunicação ao encarregado
de educação/família
Adendas e contratos de
prestação de serviços

Destinatários

Utentes e familiares

Convocatória para
assembleia de
associados

Envio de convocatórias a
todos os associados

Sócios

Implementação de
sistema sobre
proteção de dados

Sensibilização dos
trabalhadores da área
administrativa
Emissão de documentação
de acordo com o
Regulamento de Proteção de
Dados
Identificação das pessoas e
utilizadores dos programas
específicos à informação
Restringir os acessos à
mesma
Arquivo de processos em
armários ou salas de acesso
restrito e fechado

Trabalhadores,
utentes e
familiares

Garantir segurança e sigilo de
dados pessoais, quer de
utentes e familiares como dos
trabalhadores, fornecidos à
Instituição, no âmbito das
relações laborais e de
frequência das diversas
respostas sociais

Recursos

Estratégias/fontes
de financiamento

Instrumentos de
avaliação

Papel, Computador
e software

Todas as entrevistas
para acordo de
mensalidade até final
do mês agosto

Informação
atempada aos
encarregados de
educação do valor
Emissão atempada
da faturação

Administrativos da
receção e
secretaria

Papel, Computador
e
fotocopiadora

Envio individualizado
de todas as
convocatórias e
valores de quotas em
divida.Afixação das
convocatórias em
local visível
Publicação da
convocatória no site
da ALPM

Comparação entre o
valor em divida com
o ultimo ano
Valor da quotização
pago entre o envio
da convocatória e o
dia da assembleia
geral

Administrativos

Computador,
software e papel

Humanos

Administrativos da
secretaria

Materiais

----------

Verificação do
cumprimento das
normas
implementadas
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Calendarização

Janeiro a
dezembro

Novembro

Designação da
atividade

Objetivos

Utilização de
software da F3M –
utentes para
realização de
contratos e adendas
de prestação de
apoio social

Agilizar e facilitar a realização
de contratos e adendas de
todos os utentes durante o ano
letivo

Informatização/
atualização de
processos dos
trabalhadores
Recebimento
mensal de
mensalidades e
comparticipações
familiares
Utilização do
software da F3M –
programa utentes
para envio de
correspondência|
informações aos
Encarregados de
Educação
Verificação de
quotização em
atraso referentes ao
ano anterior e ano
corrente

Melhoria contínua dos
processos internos de trabalho
Redução de custos

Recebimento das mensalidades
e comparticipações familiares
no período definido pelos RI
das várias respostas sociais
Agilizar e facilitar a
comunicação entre a
Instituição (respostas sociais da
Creche Familiar, Creche, PréEscolar e Infância) e os
Encarregados de Educação

Recebimento de valores em
atraso.
Sustentabilidade da Instituição

Desenvolvimento da
atividade
Padronizar texto com
interligações a ficha
informática de utentes

Informatização de todos os
processos de trabalhadores e
atualização de
documentação em arquivo
informático no programa de
salários
Envio, nas datas
programadas, da
circular/informação do valor
em divida e prazo de
pagamento

Recursos

Estratégias/fontes
de financiamento

Instrumentos de
avaliação

Computador
Software da F3m

Agilizar trabalho
administrativo
Melhorar processo de
interligação entre
Utentes/familiares e
instituição

Realização de todos
os contratos e
adendas durante
mês de outubro

Direção
Coordenação

Fotocopiadora
Computador
F3m

Agilizar o processo e
comunicação interna
e evitar gastos com
materiais de desgaste

Existência de
registos em suporte
informático

Utente, familiares e
encarregados de
educação

Computador
Software da F3M e
papel

Destinatários

Utentes

Humanos

Administrativos

Administrativos

Materiais

Elaboração de textos a enviar

Encarregados de
Educação

Administrativos

Computador
Software da F3M

Entrega de quotas ao
cobrador para cobrança
direta ao associado
Envio de cartas aos
associados relembrando o
valor em divida

Associados

Administrativos
E cobrador

Computador
Software da F3M e
papel

Conferência mensal
da conta corrente
dos utentes
Pagamento do valor
correto e atempado
Agilizar trabalho
administrativo e
facilitar comunicação
entre EE e ALPM

Facilitar o pagamento
de quotas

Utilização do
software sempre
que é necessário a
comunicação escrita
informal entre a
Instituição e família

Conferência da
conta corrente dos
associados
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Calendarização

Novembro

Designação da
atividade
Candidatura do
Programa de
expansão préescolar

Objetivos

Desenvolvimento da
atividade

Receber diferencial referente a
vencimento das educadoras
Atingir um modelo sustentável
e equilibrado de
funcionamento

Preenchimento da
candidatura e envio online da
mesma
Envio de documentos
solicitados no site

Destinatários

Instituição

Recursos
Humanos

Materiais

Responsável do
setor
Administrativo

Computador
Net
Uso da
plataforma/site

Estratégias/fontes
de financiamento

Instrumentos de
avaliação

Ministério de
Educação
Segurança Social
Valor diferencial
Candidatura

Aprovação da
candidatura

Estratégias/fontes
de financiamento

Instrumentos de
avaliação

Utilização de todo o
potencial do
programa específico
de tesouraria e
contabilidade

Conferência dos
dados inseridos no
sistema com a
informação
bancária, extratos
de fornecedores,
pagamentos entre
outros

Plano de atividades 2020: Área financeira/contabilidade
Calendarização

Designação da
atividade

Desenvolvimento da
atividade

Destinatários

Recursos
Humanos

Materiais

Encerramento de
Contas
mensais/anuais

Disponibilizar informação de
forma a permitir o
acompanhamento e controlo
de custos para tomadas de
decisão de gestão

Classificação e lançamento
de documentos
Conferência de contas
Reconciliações bancárias
Conferência de Saldos
Execução de Modelo
Financeiro previsional
atualizado mensalmente
Relatório financeiro mensal

Sistema de
recebimentos por
transferência
bancária

Dar continuidade à otimização
do sistema de recebimentos
por transferência bancária.
Otimização dos procedimentos
internos de trabalho e
continuidade da melhoria dos
serviços prestados ao
cliente/utente
Manter conta corrente dos
utentes atualizada

Continuidade da
implementação do
procedimento aos novos
utentes/clientes
Contabilização do número de
recebimentos por
transferência bancária

Utentes/clientes

Administrativos
da contabilidade

E-mails
Computador
Material de
escritório e
desgaste rápido

Sistema de
pagamentos por
transferência
bancária

Dar continuidade à otimização
do sistema de pagamentos por
transferência

Preparação dos pagamentos
aos fornecedores
Devolução de cauções

Fornecedores
Utentes/clientes
Entidades públicas

Administrativos
da contabilidade
Chefe setor da
contabilidade
Direção

Carimbo próprio
para a autorização

Janeiro a
Dezembro

Objetivos

Direção

Administrativos da
contabilidade
Chefe setor da
contabilidade
Contabilista
certificada
Tesoureiro

Material de
escritório e
desgaste rápido
Computador

Execução assertiva
dos procedimentos
implementados aos
processos de
conferência

Conferência de
saldos
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Nº de utentes

Quadro Resumo Respostas
Sociais - ALPM

Área da
Infância/
Juventude

(Rua António Francisco da Silva Penetra, Nº 6)

Centro de Apoio Integrado

CAI

Área de
Idosos

Área
Sócio
Comunitária

CAT
(Av. Major Rosa Bastos,
nº11)

Casa de Santa
Tecla
(Rua dos Casalinhos Apelação)

Área de
Idosos

Nº de utentes
(Capacidade)

(Acordo de
cooperação
Segurança Social
/Outros acordos)

Creche familiar

48

48

Creche

74

60

Pré-escolar

200

165

ATL

140

140

Clube sénior

60

0

Centro de dia

40

40

Serviço de apoio
domiciliário

100

90

Estrutura residencial
para pessoas idosas
(ERPI)

68

65

RSI

150 (agregados)

150 (agregados)

Atendimento/
acompanhamento a
famílias

200 (agregados)

200 (agregados)

Programa operacional
de apoio às pessoas
mais carenciadas

200

200

Banco alimentar

40 (agregados)

40 (agregados)

Centro de acolhimento
temporário (Casa da
Palmeira)

16

16

Serviço de apoio
domiciliário

20

18

Estrutura residencial
para pessoas idosas
(ERPI)

131

131
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QUADRO PESSOAL ALPM 2019
Administrativos
Ajudantes Ação Direta
Ajudantes de Cozinha
Ajudantes de Ação Educativa
Animadora Social
Auxiliares Serviços Sociais
Costureira
Cozinheira
Coordenadora Técnica
Diretor Administrativo
Diretora Técnica
Coordenadora Pedagógica
Educadora Social
Educadoras de Infância
Empregado de balcão
Encarregado de Oficina
Encarregada Serviços Gerais
Encarregado Sector
Fiel Armazém
Jardineiro
Lavandaria / Engomadeira / Roupeira
Monitora de Artes Criativas
Monitores
Motoristas
Pedreiro
Professores
Psicólogo Clínico
Técnica Auxiliar de Fisioterapia
Fisioterapeuta
Técnicas de Atividades de Tempos Livres
Técnica de Reabilitação e Inserção Social
Técnicas de Serviço Social

19
112
26
25
2
24
1
7
1
1
1
1
3
13
1
1
1
3
2
1
10
1
5
2
1
1
5
1
1
2
1
6

Total 281
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COLABORADORES EM REGIME DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Revisor Oficial de Contas

1

Técnica Oficial de Contas

1

Amas

10

Professor de Educação Musical

1

Professor de Inglês

1

Professor (sala de estudo)

1

Enfermeiros

15

Advogado

1

Assessor Recursos Humanos

1

Fisioterapeuta

1

Médico Pediatra

1

Médicos Clinica Geral
Psiquiatra

3
1

Total

38
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QUADRO VOLUNTÁRIOS ALPM 2019
Resposta Social

Nº de Voluntários

Casa da Palmeira
Infância
Idosos Loures
Idosos Casa de Stª. Tecla
Projeto-Voluntariado de
Proximidade
Banco Alimentar/POAPMC
Alfabetização
Cozinha
Costura criativa
Outros
TOTAL

21
2
15
2
2
9
2
4
2
3
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O Presidente
___________________________
José Maria Silva Lourenço

O Vice – Presidente
__________________________
Jorge Manuel Firmino Baptista

O Secretário
__________________________
Carla Plácido Batista

O Tesoureiro
_________________________
Luís Patrício da Silva

Os Vogais
__________________________
Ana Sofia Mil Homens

__________________________
José Manuel Ferreira

__________________________
João Pedro Lourenço

Suplentes
__________________________
Telma Sofia Delgado

__________________________
Manuel Fialho Rodrigues
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Orçamento
O orçamento é a expressão em euros das receitas e despesas, necessárias à execução do plano
das atividades da ALPM para o ano de 2020.
Neste documento, estão quantificados os objetivos e metas financeiras de modo a que todos os
compromissos financeiros da ALPM sejam cumpridos dentro dos prazos estabelecidos, e
servirão ainda, para ao longo do próximo ano se analisar o cumprimento dos mesmos,
verificando eventuais desvios que permitam tomar medidas atempadas para sua correção.
Pressupostos
O orçamento para 2020, foi elaborado com base no histórico existente em setembro de 2019,
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 de utentes esperada. (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 2019, com um ligeiro acréscimo conforme indica a evolução dos últimos anos
(conta 722/728).
As comparticipações foram calculadas tendo em conta os acordos atualmente existentes. Foi
considerado um aumento de 2%, admitindo que o Governo fará a compensação devido ao
previsto aumento do salário mínimo a exemplo dos anos anteriores. Assumimos também que
se mantém o subsídio de compensação salarial para as educadoras de infância atribuído pelo
Ministério da Educação, no valor de 40.000,00€ €). Esta rubrica inclui igualmente os donativos
em espécie e em dinheiro recebidos pela Instituição no valor de 114.810,65 € (conta 75).
A conta de outros rendimentos e ganhos inclui principalmente as receitas obtidas com a
organização de eventos, as rendas dos imóveis, os abonos de família dos utentes da resposta
social do CAT (Casa da Palmeira), os subsídios para investimento, as multas resultantes da
aplicação de penas a pessoas singulares por parte dos tribunais e que estas são obrigadas a
entregar a uma IPSS, e o reembolso de meios de correção e compensação por parte dos
utentes (conta 78).
Gastos
Foi considerado como muito provável o aumento de 3.5% para o “Custo das Mercadorias
Consumidas” e de 1,2% para a conta de “Fornecimentos e Serviços Externos” face ao histórico
de Setembro de 2019 (contas 61/62).
No cálculo dos gastos com pessoal foi considerada a atualização do salário mínimo Nacional
para cerca de 630,00€, 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, bem como os juros relativos aos empréstimos de curto prazo (contas
correntes caucionadas) e foram calculados de acordo com as taxas contratualizadas e com o
plano de amortizações em curso (conta 69).
Os mapas financeiros do orçamento foram elaborados para cada uma das respostas sociais,
tendo sido aglutinados por cinco áreas, a saber:


Área da Infância



Centro de Atividades de Tempos Livres



Área Socio-Comunitária



Área de Idosos

Foi considerado um centro de custos denominado “Outros” onde estão incluídos os
rendimentos e gastos relativos à exploração dos bares, cedências de espaço e rendas de
imóveis e outros que não se enquadrem nos anteriores.
Investimentos
Quanto ao investimento prevemos realizar um total de 390.000,00 nas seguintes áreas:
 Edifícios e outras construções o montante de 250.000,00€
 Equipamentos básicos 40.000,00€
 Equipamento de transporte 100.000,00€.
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ASSOCIAÇÃO LUIZ PEREIRA MOTTA
Parecer do Conselho Fiscal
Analisada a proposta do Plano de Atividades e Orçamento para 2020, o Conselho Fiscal aprovou o
seguinte parecer:
•O Orçamento está elaborado em conformidade com os estatutos da Associação, e
com as normas da Segurança Social;
•O Orçamento é coerente com o Plano de Atividades, que mantem como principal
objetivo a consolidação e a sustentabilidade da Associação e das suas respostas sociais.
Realçamos:
•O pleno funcionamento das respostas sociais;
•A continuidade de um rigoroso controlo de gastos e o cumprimento dos compromissos
financeiros.
Assim, o Conselho Fiscal reunido a 11 de novembro de 2019, propõe à Assembleia Geral a
aprovação do Plano de Atividades e Orçamento proposto pela Direção para o ano 2020.

Loures, 11 de Novembro de 2019

O CONSELHO FISCAL

Eugénio Carvalho

Ernesto Malvas

Domingos Esteves

António Santos
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