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Capítulo 1 - Fundação ADFP
5. Nota Introdutória
É uma Fundação Cívica, nascida da iniciativa de cidadãos, comunitária com raízes em
Miranda do Corvo e ramos nos concelhos limítrofes, que aposta no apoio social aos mais
carenciados e no combate à pobreza, sem esquecer o desenvolvimento regional e a criação de
emprego, através da criação de negócios sociais e da formação profissional das pessoas, com
especial atenção à população com desvantagens ou vítimas de exclusão social.
A sua visão comunitária leva-nos a criar novas organizações capazes de criar emprego,
gerar receitas e defender valores culturais.
É uma instituição que aposta na coesão social e na sustentabilidade ambiental e financeiro
criando valor económico, mas dando prioridade à defesa e promoção de valores civilizacionais
ligada ao personalismo humanista.

6. Breve Enquadramento
A Fundação ADFP é uma Instituição de Solidariedade Social que dá continuidade à
Associação para o Desenvolvimento e Formação Profissional de Miranda do Corvo, fundada em
1987. Conta com cerca de 2800 sócios/amigos tem cerca de 3.400 utilizadores regulares e integra
quase 400 residentes com diferentes problemáticas, de todas as faixas etárias e de ambos os
sexos. É uma IPSS sem fins lucrativos, com reconhecimento de Utilidade Publica, que completou
26 anos de existência.
O lema é “Investimos com Bondade em Pessoa”, apostando no convívio intergeracional e
na integração inclusiva dos vários grupos sociais e na igualdade de género, com especial atenção
às vítimas de pobreza ou com carência socioeconómica. Apoia e integra crianças, jovens, adultos e
idosos de ambos os sexos, com valências destinadas a pessoas com deficiência, com doença
mental crónica, mulheres grávidas e/ou com filhos vítimas de violência e unidades de cuidados de
saúde.
Os seus órgãos sociais, desde o Conselho de Administração até ao Conselho Estratégico,
são desempenhados em regime de voluntariado não remunerado.
Uma percentagem significativa de colaboradores é portadora de deficiência ou doença
mental e áreas importantes como a contabilidade e gestão são lideradas por pessoas portadoras
de desvantagens.
Para além da sede tem um conjunto de serviços e Centros Sociais dispersos pelo concelho e
concelhos vizinhos: Centro Social de Lamas, Residência Cristo Redentor e Fórum Sócio
Ocupacional, Centro Social do Senhor da Serra, Centro Infantil, Residência e Cinema de Miranda
do Corvo, o Parque Biológico da Serra da Lousã, Dois Pavilhões na Zona Industrial, Residência Cruz
Branca, Residência Igualdade em Rio de Vide, Residência Esperança em Godinhela e vários
terrenos agrícolas e florestais destinados a atividades ocupacionais e emprego inclusivo. A antiga
Biblioteca Itinerante da Fundação Calouste Gulbenkian com incidência em cinco concelhos do
distrito de Coimbra (Miranda, Coimbra, Penela, Lousã e Góis).
O Espaço Mente (no Parque Biológico da Serra da Lousã) incluindo Museu Eco territorial e
o Hotel Parque Serra da Lousã 4*.
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Meios e ferramentas para atingir a Estratégia
•
Liderança Visionária, antecipação das necessidades;
•
Proatividade;
•
Implementação de um Sistema de Informação Geral;
•
Plasma com toda a Informação;
•
Sistema Intranet;
•
Sistematização da intervenção desenvolvida nas várias valências de atuação;
•
Programas efetivos de controlo de custos;
•
Custos por valência;
•
Planos de Atividades por Valência, englobados no Plano Global de Atividades da Instituição,
monitorizadas através dos Relatórios de Atividades;
•
Implementação do sistema de descrição de funções e elaboração do Manual de Funções,
elementos base para futuras contratações e reestruturação Interna de funções;
•
Implementação do Manual da Qualidade com vista à certificação.

7. Contextualização das Políticas da Fundação ADFP
A Fundação ADFP promove e implementa as seguintes políticas:
1.
Política dos Direitos
A Fundação ADFP compromete-se a promover a defesa dos direitos das crianças e de
pessoas com deficiência, adotando a Convenção dos Direitos das Crianças e das Pessoas com
Deficiência.
Pauta a sua atuação pelo respeito da dignidade de todas as pessoas, assegurando igualdade de
oportunidades e a não discriminação, respeito pela privacidade e confidencialidade.
Os serviços prestados aos nossos utentes são estabelecidos em função das suas
expectativas e necessidades individuais, através da sua participação ativa e escolha informada.
2.
Política da Qualidade
A obtenção de bons níveis de Qualidade técnica nas atividades desenvolvidas e nos
serviços prestados aos utentes pela Fundação ADFP é um compromisso assumido e partilhado
pela Direção e por todos os colaboradores da Instituição, mediante a aplicação dos princípios de
serviço de solidariedade, bondade e os conceitos de trabalho em equipa e dos processos de
melhoria contínua.
Através da qualificação, sensibilização e motivação dos nossos colaboradores para a excelência do
serviço prestado e na orientação da gestão pelos princípios do desenvolvimento sustentável, o
nosso objetivo é oferecer aos utentes serviços que satisfaçam as suas necessidades,
acrescentando continuamente valor aos padrões globais da qualidade de vida.
É nosso propósito consolidar o reconhecimento da Instituição, pelo trabalho realizado na
promoção e melhoria da qualidade de vida dos seus utentes.
Neste sentido, a nossa Política de Qualidade traduz-se nos seguintes fatores chave:
-Oferta de serviços que vão de encontro às necessidades específicas de cada utente/cliente;
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-Aposta na qualidade dos serviços (material, higiene alimentação, segurança das instalações,
eficiência e formação dos colaboradores, etc.);
Fidelizar os atuais clientes através da qualidade dos serviços prestados:
-Estudar as associações de sucesso (benchmarking);
-Incentivar a participação dos colaboradores e utentes na estratégia da instituição;
-Manter e melhorar o relacionamento com os parceiros.
-Garantir que a Qualidade técnica beneficie de bondade pelos colaboradores.
3.
Política da Ética
A Política de Ética da Fundação ADFP está refletida no Código de Ética e integra os
seguintes Princípios e Orientações:
-Direitos e Dignidade Humana
-Igualdade e Não Discriminação
-Direito à Autonomia
-Legalidade
-Direito à Privacidade
-Confidencialidade
-Proteção de Dados
-Imparcialidade e Independência
-Diligência
-Relações Internas
-Segurança e Bem-Estar no Trabalho
-Conflitos de Interesses e Incompatibilidades
-Relações Externas e Representação
-Responsabilidade Social
4.
Política da Liderança
Orientação clara para o cumprimento da missão, envolvendo toda a estrutura, através de
uma comunicação eficaz, promovendo a instituição como entidade de referência na comunidade.
Concretização dos pontos focados na Visão através da pesquisa de projetos inovadores e
diversificados com vista a responder às necessidades e expectativas existentes de forma
sustentável e envolvendo todas as partes interessadas.
5.
Política da Melhoria Contínua
A Fundação ADFP está orientada para a melhoria contínua com os menores custos
possíveis na prestação dos serviços, para a otimização das condições operacionais da Instituição
com eliminação de desperdícios e para a satisfação dos seus utentes e restantes partes
interessadas, adotando práticas inovadoras, estratégias de comunicação e divulgação eficazes,
qualificando os seus colaboradores e promovendo a participação ativa de todos os intervenientes.
6.
Política de Orientação para os Resultados
Vontade e compromisso em alcançar e superar as metas definidas, utilizar de forma
eficiente os recursos e gerar valor para os seus utentes e restantes partes interessadas. Utiliza
mecanismos quantitativos para o acompanhamento do desempenho da instituição nas suas
vertentes interna e externa como parte integrante do processo da melhoria contínua.
7.
Política para os Colaboradores
A Fundação ADFP considera os seus colaboradores como um elemento fundamental no
cumprimento da sua Missão e das suas Metas.
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Assegura-se a participação, qualificação e motivação de todos, valorizando o seu
contributo individual e o seu desempenho profissional, promovendo um ambiente seguro,
protegendo os colaboradores de eventuais riscos profissionais, com o intuito de obter uma maior
satisfação de todas as partes interessadas.
8.
Política Orientada para o Utente/Cliente
Considera-se que o utente ou o cliente são cruciais na estratégia definida pela Fundação
ADFP, uma vez que a intervenção é focalizada na pessoa e no seu ambiente, nas necessidades e
expectativas, integrando o modelo de qualidade de vida, e dando ênfase ao seu contributo
individual desde o planeamento das atividades e serviços até à sua avaliação/ revisão.
9.
Política de Abrangência
Enquanto prestadora de serviços a Fundação ADFP considera o utente como um todo,
identificando e respeitando todos os aspetos da sua vida numa perspetiva ecos sistémica.
Procura responder em cada etapa, a todas as necessidades, assegurando uma intervenção
contínua na prestação de serviços, procurando as respostas/soluções junto das partes
interessadas.
10.
Política da Participação
A Fundação ADFP promove ativamente a participação e o envolvimento dos seus utentes,
familiares, amigos e clientes na vida da Instituição, mobilizando todos os colaboradores para o
reforço das capacidades de decisão e autonomia dos mesmos.
Esta política permite desenvolver os princípios de uma sociedade aberta e inclusiva
apelando à participação de todas as partes interessadas.
11.
Política das Parcerias
A Fundação ADFP atua e procura constantemente desenvolver parcerias para responder às
necessidades de recursos existentes, aumentar a capacidade de resposta da Instituição, promover
a inovação e um contínuo de serviços aos utentes (atuais e futuros).
Acredita que as parcerias são essenciais para a promoção da inclusão social através da
participação dos utentes em diferentes contextos e para o desenvolvimento de uma imagem
positiva das pessoas.
O trabalho em parceria contribui para uma gestão mais aberta, participativa e
transparente.

4 - Síntese do Realizado
1 – Lançamento da obra de construção do Templo Ecuménico Universalista – Primeira pedra em
11 de setembro.
2 – Residência Respeito: para pessoas com deficiência / doença mental: a funcionar desde agosto
com 21 residentes. O Lar de Apoio com 15 residentes foi encerrado.
3 – Centro de Acolhimento Paz / Refugiados de Penela: abriu a 7 de novembro, com 20
Sudaneses e Sírios vindos do Egipto.
4 – Hotel Parque Serra da Lousã, 4 estrelas, 40 quartos: inaugurado em 7 de novembro. Criação
de emprego e desenvolvimento local e regional.
5 – Espaço da Mente: Inauguração do Eco Museu Territorial no dia 9 de Junho.
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6 – Reptilário, com espécies nacionais: abriu em 18 de agosto no Parque Biológico da Serra da
Lousã.
7 – GIP Inclusivo – Gabinete de Inclusão Profissional, para pessoas com handicaps: inaugurado
em 6 de novembro.
8 – Estufas agrícolas em Cadaixo, a funcionar desde novembro, para produção de hortícolas e
criação de emprego e atividades ocupacionais.
9 – Clube UNESCO Trivium – criado em 11 de Setembro de 2015.
10 – Prémios - recebemos os seguintes prémios:
a) 2015 - 1º Prémio de Inovação Social, para o projeto “Mãos Cheias de Saberes e Sabores.
Queijaria e Fumeiro” na vertente Sustentabilidade, do concurso “Mãos Dadas – Comunidade e
Solidariedade no Feminino”, atribuído pela APGICO (Associação Portuguesa de Criatividade e
Inovação) e pela SIUP (Soroptimist Internacional União de Portugal).
b) 2015 – Projeto Mentes Brilhantes vence o Concurso “Todos queremos um bairro melhor”,
organizado pela EDP e Revista Visão com o alto patrocínio da Presidência da República
c) 2015 – Menção Honrosa do Prémio Nunes Correa Verdades de Faria, atribuída pela santa Casa
da Misericórdia de Lisboa à Fundação ADFP na categoria de Cuidados e carinho Dispensados aos
Idosos Desprotegidos.
d) 2015 – Menção Honrosa do Prémio Maria José Nogueira Pinto, atribuído pela MSD - Merck
Sharp & Dohme, ao Projeto Mentes Brilhantes.
e) 2015 – Prémio Manuel António da Mota, com o valor de 50 000 euros, atribuído pela Fundação
Manuel António da Mota, ao Projeto Mentes Brilhantes.
11 – Encontro de Dirigentes da RUTIS/Encontro Nacional de Universidades Seniores em Miranda
do Corvo: datas 5 e 6/06.2015.
12 – Aquisição e obras no prédio da Rua da Coutada: 8 apartamentos T4 para alojamento social.
13 – Queijaria e Fumeiro: mais 1 ano desperdiçado e luta contra a burocracia autárquica.
14 – Residência Bondade no Senhor da Serra: aguarda licença da Câmara Municipal para poder
receber residentes.
15 – Obras na Adega na Zona Industrial: grande atraso devido ao empreiteiro.
15 a) este atraso provocou ainda atraso nas obras do CAO – Centro de Atividades Ocupacional.
16 – Museu do Mel: atraso na obra devido a dificuldades para a necessária mudança do Posto de
Transformação.
17 – CLDS – Terminou o Projeto CLDS+ - Trilhos do Futuro, e ainda não obtivemos financiamento
para garantir a continuidade até 2020.
18 – Pecuária Bujos – Continuamos a aguardar garantia de financiamento pela União Europeia e
Estado Português.
19 – Remodelação do Regulamento do CAARPD – Centro de Atendimento, Acompanhamento e
Reabilitação de Pessoas com Deficiência de acordo com regras da Segurança Social.
20 – Negociou-se a aquisição de moradia antiga em Pai Viegas, junto ao Parque Biológico.
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21 – Adquiriu-se terrenos para o Templo.
22 – Criamos a área de Coordenação Gestão / Turismo no plano da organização interna.
23 – Hospital Compaixão – continuámos a elaborar o projeto e processo para a abertura do
concurso.
24 – Centro Social Residencial do Ingote – Criação do Conselho Consultivo e contatos com
parceiros do Bairro e da Freguesia de Eiras para colocar a concurso.
25 – Outros projetos – fizeram-se estudos e diligências várias para:
a) Residência Alenquer para Doentes Mentais – atraso com decisão proposta da Câmara.
b) Hospitel no Algarve – indefinição por parte da autarquia.
c) Casa do Fundão – elaboração de estudo prévio para entregar na Câmara.
d) Início de estudo para aproveitamento do lote da Zona Industrial.
e) Rebanho no Fundão – matéria-prima para queijaria e rentabilização de recursos humanos,
sendo necessário alugar ou comprar terrenos.
f) Contatos para a constituição da Empresa “D´Natureza, Saboaria da Serra Lda.”
g) Contatos para implementação de fabrico de cervejaria artesanal.
26 – Remodelação e beneficiação: – Projetos
a) Elaborou-se projeto para a remodelação da sede, cumprindo objetivos legais na segurança e
melhorias da piscina, área de medicina física e reabilitação.
b) Elaborou-se estudo para beneficiação do Parque Biológico, nomeadamente a nível das
acessibilidades para pessoas com limitações motoras e outras atrações.
27 – Inovação Social:
a) Cuidados Paliativos a crianças – feito contato e parceria com o Hospital Pediátrico, mas não se
conseguiu financiamento. Elaboração do projeto e orçamentação.
b) Participação na Iniciativa da Economia Cívica – parceria liderante.
c) Garantir a continuidade do projeto Mentes Brilhantes, com apoio financeiro da Câmara
Municipal e Caixa de Crédito Agrícola.
d) Projeto Família Publica / Escola Natureza – fase de idealização e orçamentação.
e) Sem abrigo – avaliação da possibilidade de intervenção em Coimbra, elaboração de projeto e
orçamento para possível candidatura – avaliação de hipótese de aquisição de instalação base
em Coimbra / Moradia antiga.
28 – Outros investimentos não concretizados:
a) Campo de medronhos na área de Lamas / Vila Seca.
b) Reforço da área de uva branca e cereja no Fundão.
29 – Venda de terreno à Câmara Municipal para o Jardim da Paz.
30 – Aquisição das viaturas:
- Mitsubishi L 200 cx aberta 4x4 – matrícula 81-QG-74 – valor 27.000,00 €;
- Peugeot Bipper (pequeno furgão) – matrícula 66-QC-75 – valor de 12.542,28 €;
- Renault Trafic 9 lugares – matrícula 75-QN-67 – valor de 23.429,06 €.
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31 – Visitas:
- Miguel Poiares Maduro – Ministro-adjunto e do Desenvolvimento Regional.
- Jorge Barreto Xavier - Secretário de Estado da Cultura / Inauguração do Espaço da Mente.
- Marcelino Pereira, Professor Associado na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação na
Universidade de Coimbra - Projeto Mentes Brilhantes.
- Fernando Sousa, Presidente da APGICO (Associação Portuguesa de Inovação e Criatividade) Centro de Atividades Ocupacionais / Prémio APGICO.
- Pedro Calado, Alto-Comissário para as Migrações e Carlos Nobre, Coordenador do Gabinete de
Apoio às Comunidades Minorias Ciganas.
- Professor Doutor Pedro Góis (Universidade do Porto, Universidade de Coimbra, Investigador do
CES),
- Maria do Carmo Marques, presidente do Instituto de Economia Cívica, de Lisboa
- Gonçalo Mendes, o novo presidente da UGT Coimbra
- Teresa Tito de Morais, presidente da Direção do Conselho Português para os Refugiados.
- Anna Ormeche, técnica responsável pelas áreas de comunicação e informação e inclusão social e
igualdade de género da UNESCO.
- Prof. Dr. Jorge Saraiva, Diretor do Hospital Pediátrico de Coimbra e equipa do Hospital.
- Fernanda Girão, Associação Lusófona de Direito à Saúde.
- André Costa Jorge, diretor do Serviço Jesuíta aos Refugiados (JRS) de Lisboa.
- Dra. Maria do Carmo Peralta, procuradora da República do Tribunal da Relação de Lisboa e
Coordenadora da Comissão de Acompanhamento e fiscalização de centros educativos.
- Vanusa Cardoso, Presidente da Fundação Cabo Verdiana de Solidariedade.
- Equipa da SIC – SOS Animais.
- Engº Ramiro Miranda, Diretor do serviço Regional de Segurança Social de Coimbra.
- Dr. João Gabriel Carvalho e Silva, Reitor da Universidade de Coimbra - Prof.ª Drª Clara Almeida
Santos, Vice-reitora Cultura, Comunicação e Património.
- Dr. Cândido Ferreira, candidato à Presidência da República.
- Henrique Neto, candidato a Presidência de República.
- Dra. Margarida Mano, cabeça de lista PSD por Coimbra e posteriormente como Ministra da
Educação e Ciência.
- Dra. Sofia Lourenço e Dra. Inês Oliveira, do Ciência Viva/Pavilhão do Conhecimento.
- Dr. Rui Marques, Plataforma para os Refugiados.
- Sheikh David munir, Comunidade Islâmica de Lisboa.
- Eng.º Armando Oliveira, Diretor das Estações de Serviço da Repsol.
- Eng.º João Torres, Presidente do Conselho de Administração da EDP Distribuição.
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Capítulo 2 – Metas e Dinâmica Operacionais das Políticas Sociais
I. Políticas Sociais de Família
A Fundação Assistência, Desenvolvimento e Formação Profissional é uma Instituição de
Solidariedade Social, sem fins lucrativos, com estatuto de utilidade pública, que adota como
objetivo estratégico geral a promoção e garantia do respeito pelo pelos Direitos Humanos,
Fundamentais e Sociais, de Justiça, padrões éticos e civilizacionais humanistas, prestando serviços
e proporcionando valores económicos, sociais e culturais a utentes da Fundação ADFP e
comunidade do Concelho, contribuindo para o desenvolvimento regional e a sociedade em geral.
No que toca à área da Infância e Juventude, a FADFP baseia a sua atuação em legislação
europeia e nacional, como a Declaração Universal dos Direitos da Criança, aprovada em 1959 pela
Assembleia das Nações Unidas, ou a Convenção sobre os Direitos da Criança, que as Nações
Unidas adotaram por unanimidade de 20 de Novembro de 1989, documentos que enunciam um
amplo conjunto de direitos fundamentais de todas as crianças, bem como as respetivas
disposições para que sejam aplicados.
A promoção e a proteção dos direitos da criança é um dos objetivos da UE a que o Tratado
de Lisboa veio dar ênfase adicional. O artigo 3.º, n.º 3, do Tratado da União Europeia exige hoje
explicitamente que a UE promova a proteção dos direitos da criança.
Além disso seguimos também as recomendações da Carta dos Direitos Fundamentais da
União Europeia, nomeadamente o Artigo 24º que reconhece que as crianças são titulares
independentes e autónomos de direitos, estabelecendo ainda que tanto as entidades públicas
como as instituições privadas devem ter primacialmente em conta o interesse superior da criança
nos atos que lhes digam respeito.
Desde a sua constituição a Fundação ADFP tem procurado ser uma referência e um apoio
para Crianças e Famílias, na senda das diretivas/políticas internacionais e assenta a sua atuação
em quatro pilares fundamentais:

Não discriminação

Interesse superior da
criança

Sobrevivência e
desenvolvimento

Opinião da criança
As crianças têm direito à proteção e aos cuidados necessários ao seu bem-estar. As
crianças/jovens brincam, estudam, colaboram, e aprendem a fazer uma boa gestão do seu tempo.
A formação pessoal e social é fundamental. Existe a preocupação em definir atividades de
acordo com o sexo, faixas etárias, maturidade e necessidades educativas específicas das
crianças/jovens, ou seja, com a individualidade de cada criança. Desenvolvemos, ainda, atividades
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lúdico-pedagógicas que promovem a aquisição de competências pessoais e sociais adequadas ao
perfil dos utentes, tendo sempre em consideração o interesse superior da criança.
A Instituição foi pioneira na criação de uma resposta residencial para crianças e jovens dos
dois sexos, Residência Fraternidade, permitindo a admissão de irmãos, promovendo uma vivência
familiar, assim como na criação do Centro de Apoio à Vida e à Mulher, Residência Cruz Branca,
resposta atípica, que colmatou necessidades que até então não tinham resposta.
Na área da Infância e Juventude, a Fundação ADFP apoia crianças, jovens, mulheres grávidas
e mães nas tipologias de resposta:
A Instituição foi pioneira na criação de uma resposta residencial para crianças e jovens dos
dois sexos, Residência Fraternidade, permitindo a admissão de irmãos, promovendo uma vivência
familiar, assim como na criação do Centro de Apoio à Vida e à Mulher, Residência Cruz Branca,
resposta atípica, que colmatou necessidades que até então não tinham resposta.
Na área da Infância e Juventude, a Fundação ADFP apoia crianças, jovens, mulheres grávidas
e mães nas tipologias de resposta:

O objetivo da aposta nestas respostas passa por promover um desenvolvimento adequado
das crianças e jovens, tendo sempre em consideração o seu bem-estar físico e emocional.
Pretende-se, assim, respeitar a individualidade e privacidade dos jovens; envolver as famílias no
seu desenvolvimento global, bem como a escola e demais estruturas locais; garantir, em
colaboração com as famílias, os cuidados de saúde necessários, particularmente nos aspetos
preventivos e de despiste de situações-problema; proporcionar uma alimentação qualitativa e
quantitativamente adequada às respetivas idades, assim como às suas necessidades especiais.
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Assim, as respostas sociais que prestam serviços à comunidade / família na Área da Infância e Juventude são seguintes:

O Centro Infantil de Miranda do Corvo, constituída por Creche e Jardim de Infância e a
Creche do Senhor da Serra têm como objetivo fulcral promover a felicidade e o bem-estar de cada
criança, durante o afastamento parcial do seu meio familiar. Como tal, incentivamos diariamente o
desenvolvimento físico, sensorial e cognitivo, a coordenação motora, a função simbólica e
linguística.
Trabalhamos em profunda articulação com as Famílias, favorecendo a partilha de momentos
de convívio com as famílias, realizamos atividades na comunidade, promovemos o convívio
intergeracional, garantindo momentos de carinho e alegria.
A Creche promove um conjunto de atividades e serviços: cuidados adequados à satisfação das
necessidades da criança; nutrição e alimentação adequada, de higiene pessoal; atendimento
individualizado; atividades pedagógicas, lúdicas e de motricidade em função das características de
cada criança e disponibilização de informação à família sempre que necessário.
O Jardim de Infância é um espaço privilegiado onde se promove o desenvolvimento pessoal e
social da criança, numa perspetiva de Educação para a Cidadania. A atividade educativa/letiva
proporciona tempos estruturados e flexíveis que ajudam a criança a desenvolver-se num clima de
confiança. Favorece a articulação entre o pré-escolar e o 1o ciclo do ensino básico, contribuindo
para corrigir efeitos discriminatórios das condições socioculturais no acesso ao sistema escolar,
tendo em conta a individualidade de cada criança.
O Centro de Atividades dos Tempos Livres, (CATL), proporciona atividades de lazer a crianças
e jovens a partir dos 6 anos, nos períodos disponíveis das responsabilidades escolares e de trabalho,
desenvolvendo-se através de diferentes modelos de intervenção. Pretende criar um ambiente
propício ao desenvolvimento de cada criança ou jovem, por forma a ser capaz de se situar e
expressar num clima de compreensão, respeito e aceitação de cada um; Colaborar na socialização
de cada criança ou jovem, através da participação na vida em grupo; Favorecer a inter-relação
família/escola/comunidade/ estabelecimento, em ordem a uma valorização, aproveitamento e
rentabilização de todos os recursos do meio; Proporcionar atividades integradas num projeto de
animação sociocultural, em que as crianças possam escolher e participar voluntariamente,
considerando as características dos grupos e tendo como base o maior respeito pela pessoa;
Melhorar a situação socioeducativa e a qualidade de vida das crianças; Potenciar a interação e a
inclusão social das crianças com deficiência, em risco e em exclusão social e familiar.
O CATL promove ainda Apoio Escolar que é prestado por professores, de forma a possibilitar
um acompanhamento ao nível de realização dos trabalhos de casa.
O Lar de Infância e Juventude, Residência Fraternidade, acolhe crianças e jovens,
maioritariamente entre os 10 e os 18 anos, com medida de promoção e proteção, em situação de
grave risco social, perspetivando o encaminhamento posterior para soluções definitivas que
assegurem a necessária estabilidade e segurança no seu processo de crescimento.
O acolhimento institucional tem como principal função diminuir a condição de
vulnerabilidade e fragilidade psicológica, social e afetiva que caracteriza na maior parte dos casos,
estas crianças e jovens. Assumimos as responsabilidades ao nível jurídico, moral, social e escolar,
geralmente atribuídas aos progenitores. Estas responsabilidades incluem o suporte no seu

desenvolvimento físico, através da prestação de cuidados de alimentação e de saúde, e no seu
desenvolvimento psicológico, de forma a promover-se o equilíbrio emocional, cognitivo e afetivo.
Um dos objetivos fundamentais é permitir que as crianças/jovens frequentem o nível de
ensino adequado para que revelem e desenvolvam os seus talentos.
O Centro de Apoio à Vida e à Mulher, Residência Cruz Branca, destina-se ao acolhimento
temporário de mulheres grávidas e/ou com filhos que se encontrem em situações de
vulnerabilidade social. Pretende-se melhorar as condições de vida e bem-estar de mães e filhos,
promovendo o seu crescimento e desenvolvimento pessoal e social.
O objetivo fundamental de todos os colaboradores é ensinar às crianças e jovens a ser
adultos responsáveis, bem integrados na sociedade, exercendo uma cidadania ativa e completa com
uma boa realização a nível profissional.

1.1.Infância e Juventude
1.1.1. Creches e Pré-escolar
Centro Infantil da Fundação A.D.F.P.
Introdução
O Centro Infantil é uma valência que pertence à Fundação A.D.F.P. de Miranda do Corvo,
situada no Centro da Vila.
Foi criado em 1975 por uma comissão de pais com a designação “ Infantário Desabrochar”
Em 1982 passou a ser gerido pelo Centro Regional de Segurança Social.
Em 1987 foi celebrado o acordo de gestão com a A.D.F.P. que vigora até hoje.
O Centro infantil divide-se em duas valências Creche e Jardim de Infância.
A creche constitui uma das primeiras experiências da criança que se pretende que venha a
desenvolver determinadas competências e capacidades. A creche proporciona um conjunto de
atividades e serviços tais como: cuidados adequados à satisfação das necessidades da criança;
nutrição e alimentação adequada, cuidados de higiene pessoal; atendimento individualizado;
atividades pedagógicas, lúdicas e de motricidade em função das características de cada criança e
disponibilização de informações à família sempre que necessário.
Com um horário letivo e não letivo o jardim-de-infância proporciona atividades promotoras
ao bom desenvolvimento das crianças. A atividade educativa/letiva proporciona tempos
estruturados e flexíveis que ajudam a criança a desenvolver-se num clima de confiança. De acordo
com as orientações curriculares e com as metas de aprendizagem definidas pelo ministério da
educação. O Centro Infantil procede todos os anos à elaboração do seu Plano Anual de Atividades
(por pessoal especializado – Educadoras de Infância), onde está contemplado o desenvolvimento de
projetos e o desenvolvimento global e harmonioso de todas as crianças, com objetivos e estratégias
bem delineados. Proporciona a todas as crianças a sua educação pré-escolar que é a primeira etapa
da educação básica no processo de educação ao longo da vida. Sendo complementar a ação
educativa da família com a qual estabelece estreita relação favorecendo a formação e o
desenvolvimento da criança com vista à sua inserção na sociedade como ser autónomo, livre e
solidário. Favorece também a articulação entre o pré-escolar e o 1º ciclo do Ensino Básico. Contribui
para corrigir efeitos discriminatórios das condições socioculturais no acesso ao sistema escolar
tendo em conta a individualidade de cada criança.
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Existe uma estreita colaboração com outros técnicos ligados à Infância que no contexto de
trabalho de equipa colaboram na ajuda de colmatar lacunas e défices que possam surgir. (por ex:
psicólogos; terapeutas da fala; médicos; enfermeiros; educadoras do ensino especial; professores;
nutricionistas; biólogos e outros).
Para além da componente letiva existe a componente de apoio à família marcada por um
processo educativo informal, onde são oferecidas às crianças atividades diferentes das
desenvolvidas na componente educativa. É na componente não letiva que oferecemos algumas
atividades como o inglês; a matemática; a música; a educação físicomotora; a natação e a equitação
com o propósito de melhor favorecer o desenvolvimento das crianças e a sua preparação para a
ingresso no ensino básico.
O Centro Infantil, divide-se em duas valências: Creche e Jardim de Infância.
A Creche tem acordo com a Segurança Social para 55 crianças e em 2015 esgotámos a
lotação.
O Jardim de Infância tem acordo para 97 crianças e tivemos a frequência máxima de 70.
Horário de funcionamento
O Centro Infantil funciona todo o ano, sem interrupções, das 7:30 às 19:30, numa lógica de
resposta ás necessidades das famílias.
Objetivos da Creche
Durante o ano de 2015 a creche respondeu a estes objetivos:
1. Proporcionar o bem-estar e desenvolvimento integral das crianças, num clima de
segurança afetiva e física, durante o afastamento parcial do seu meio familiar, através de um
atendimento individualizado.
2. Colaborar estreitamente com a família numa partilha de cuidados e responsabilidades em
todo o processo evolutivo das crianças.
3. Colaborar de forma eficaz no despiste precoce de qualquer inadaptação ou deficiência,
assegurando o seu encaminhamento adequado.
Objetivos do Jardim de Infância
Durante o ano de 2015 o Jardim de Infância respondeu a estes objetivos:
1. Promover o desenvolvimento pessoal e social da criança, com base em experiências de vida
democrática, numa perspetiva de educação para a cidadania.
2. Fomentar a inserção da criança em grupos sociais diversos, no respeito pela pluralidade das
culturas, favorecendo uma progressiva consciência como membro da sociedade.
3. Contribuir para a igualdade de oportunidades no acesso à Escola e para o sucesso da
aprendizagem.
4. Estimular o desenvolvimento global de cada criança, no respeito pelas suas características
individuais e, incutindo comportamentos que favoreçam aprendizagens significativas e
diferenciadas.
5. Desenvolver a expressão e comunicação através de linguagens múltiplas, como meios de
relação, de informação, de sensibilização estética e de compreensão do mundo.
6. Despertar a curiosidade e o pensamento crítico.
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Descrição das atividades realizadas
Este relatório é referente às atividades realizadas pela valência, principalmente em termos
de Jardim de Infância (Plano Anual de Atividades.) e atividades desenvolvidas nas interrupções
letivas, durante o ano de 2015.
Não se referem às atividades realizadas em contexto de sala, de acordo com o projeto
pedagógico realizado por cada Educadora tendo em conta a faixa etária e a especificidade de cada
grupo.
Durante o ano continuámos com a participação do projeto Mentes Brilhantes com as aulas
de matemática avançada.
Também durante o ano continuámos com as aulas de natação, educação físico motora,
Inglês, equitação e desde outubro aulas de música. Todas estas atividades vieram enriquecer a
nossa componente de apoio à família.
Continuámos também com o nosso projeto de incentivo à leitura em colaboração com a
Biblioteca Municipal e Bibliomóvel.
Colaborámos estreitamente com os Trilhos do Futuro nos projetos em que fomos incluídos.
Atividades Realizadas
- Dia de Reis
Dia de Reis – Os grupos de Jardim de Infância foram entregar prendas aos animais do Parque
biológico. e cantar os Reis pela vila.
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- Desfile de Carnaval com o tema “ À descoberta de Miranda, lendas e tradições.”

Participação no desfile do agrupamento de Escola de Miranda do Corvo, participaram as salas
de Jardim de Infância e Sala 1, 2 e 3 de Creche.
No dia 17 fizemos de manhã um baile de mascaras e à tarde fomos à fundação visitar as várias
Residências.
- Participação no projeto, dinamizado pela Bibliomóvel em parceria com os Trilhos do Futuro, “
Os Espantalhos”

– Comemoração do Dia da Árvore com participação nas actividades dinamizadas pela bióloga do
Parque Biológico.

Fomos ao Parque Biológico plantar árvores com colaboração com a bióloga do Parque e
Mentes Brilhantes e trouxemos algumas para plantar no nosso jardim.
5

– Interação com a Escola José Falcão

Participação na feira do livro organizada pelo agrupamento de Escolas de Miranda do Corvo, na
Festa da Primavera e nos encontros com escritores.
- Dia do Livro e do livro Infantil
Foram dinamizadas atividades de leitura nas salas de acordo com o seu grupo e o seu projeto de
sala.
Durante todo o ano continuámos a frequentar a Biblioteca Miguel Torga, participando nas
atividades por eles dinamizadas e a receber a visita da Bibliomóvel.
– Comemoração do Dia da Família
As famílias foram convidadas para vir ao Centro Infantil tirar uma fotografia numa moldura
personalizada e receber de presente bolo confecionado pelas crianças. Foi feita uma exposição
de trabalhos realizados pelas famílias sobre o tema.

Também em Maio os finalistas fizeram a sua viagem. Este ano a viagem foi a Coimbra ao Museu
da Ciência e passeio no Basófias. O Picnic foi no Parque Verde.
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Comemoração do Dia da Criança
Celebrámos o Dia Mundial da Criança com um Picnic no Parque de Merendas do Moinho do
Meio. Fizemos jogos e brincadeiras ao ar livre com a orientação do Prof. de Educação Física.

- Festa de Finalistas
Também em Junho, no dia 25 tivemos a tradicional festa de finalistas. Houve almoço para
finalistas, família e direção seguido das apresentações das crianças de Jardim de Infância e
finalistas. No final houve entrega de diplomas e lanche.
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Julho e Agosto
No período de férias de verão todas as programações foram concretizadas
Setembro - Inicio do ano Letivo
Dia 11 fizemos a reunião de Pais para passarmos informações sobre o funcionamento da
valência e sobre o Plano de atividades.
Dia 14 iniciamos o Ano Letivo, Decorámos a nossa entrada e preparámos algumas atividades
para receber o ano.

Outubro – Dia do Idoso, Dia do animal e Dia das Bruxas
Iniciámos o mês com a comemoração do dia do animal com visita ao Parque Biológico onde
visitámos o Reptilário.
Durante o mês do Outubro reiniciámos o projeto de Leitura (tinha ficado Suspenso durante a
pausa letiva do Verão) com visitas á Biblioteca Miguel Torga e Bibliomóvel.
Realizamos uma exposição de abóboras decoradas pelas famílias para comemorar o dia das Bruxas.

Novembro – S. Martinho
No dia 11 comemorámos o S. Martinho com o tradicional Magusto com castanhas colhidas pelas
crianças no Parque Biológico e um delicioso lanche de castanhas, bolo e sumo.

- Dia da Tolerância
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Neste dia para inserir este tema nas crianças tivemos a visita da Dr. Glória que nos deu a
conhecer diversas culturas e raças e nos mostrou a importância de sermos tolerantes. Durante a
tarde recebemos o grupo de refugiados acolhidos pela instituição e oferecemos prendas às crianças
num ato de boas vindas.

.
– Festa de Natal
No dia 17 realizámos a nossa Festa de Natal. As crianças de Jardim de Infância e de Creche
mostraram os seus dotes artísticos e no final tivemos um lanche partilhado.

Projeto Mentes Brilhantes
Durante o ano de 2015 continuámos a ter a colaboração do projeto Mentes Brilhantes com as
aulas de matemática avançada, ateliers de desenho e pintura e avaliação psicológica das crianças
que ingressaram no primeiro ciclo.
No final do ano letivo foi entregue às crianças um diploma numa cerimónia no Cinema, onde
estavam presentes também os diplomados do Centro Educativo.
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Colaboração com “ Os Trilhos do Futuro” no projeto sobre os direitos das crianças
Ao longo do ano foram trabalhados, juntamente com a Projeto CLDS +, os Direitos da Criança
a comemorar no dia 20 mês de novembro. Iniciou-se com a projeção de um filme alusivo a esse
mesmo tema onde as crianças ficaram minimamente integradas num tema bastante abstrato e de
difícil abordagem pois “não há consciencialização das realidades que não são vividas”, e de uma
maneira geral, a maioria das nossas crianças, felizmente, usufrui de todos esses direitos. No
entanto, o intuito do projeto foi conseguido, e através de conversas, de mostra de outras
realidades, todas as crianças do grupo identificaram e perceberam a realização desse trabalho –
“dar a conhecer a todos os DIREITOS DAS CRIANÇAS” por isso, foram colocadas as flores no Jardim
da Praça José Falcão onde, por ser um espaço público, dão visibilidade ao assunto trabalhado
Também nos foi proposto a realização de um “Boneco dos direitos” para estar presente no
congresso, a realizar no dia 20 sobre Direitos das Crianças e Adolescentes”.
No seguimento do tema foi também dinamizado o Palco dos direitos em que as crianças recriavam
um tribunal onde se debatia os direitos e deveres das crianças.

Conclusão
Para nossa satisfação todas as atividades, programadas para este ano letivo, foram
realizadas e de um modo geral muito bem-sucedidas. Tentámos que as atividades fossem
diversificadas e do interesse das crianças.
Em contexto de Sala os projetos Educativos foram elaborados e desenvolvidos de modo a
fomentar o desenvolvimento global das crianças, para que cresçam física e mentalmente saudáveis
e acima de tudo felizes.
Quando solicitadas as famílias participaram nas atividades propostas com muito empenho. É
de salientar o interesse e a satisfação cada vez maior que as famílias demonstram pelo trabalho
desenvolvido no Centro Infantil.
Temos a salientar que não foram programadas atividades que incluíssem deslocações longas
para não aumentarmos as despesas à instituição e às famílias.
Durante todo o ano pudemos contar com a colaboração do Prof. Francisco que além de
ministrar aulas de motricidade e natação às crianças de Jardim de Infância e creche nos ajudou
noutras atividade de Exterior e nas nossas festas, contámos também com a professora Rosa na
matemática, professora Paula nas aulas de Inglês e professora Catarina nas aulas de Música..
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Este ano também tivemos a colaboração do projeto Mentes Brilhantes e Trilhos do Futuro
que nos proporcionaram atividades para enriquecimento do serviço prestado aos utentes o que se
reflete num aumento da qualidade no serviço prestado às crianças e famílias.
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Creche do Sr. da Serra
1. Introdução
A Creche do Senhor da Serra inclui-se no Centro Social Polivalente, numa lógica integradora
da Fundação ADFP e na promoção do convívio entre gerações. Neste Centro Social fica um Lar de
idosos e uma valência para pessoas especiais e com doença mental.
É um espaço acolhedor, onde todas as salas estão equipadas com mobiliário colorido,
lavável, resistente e adequado às necessidades das crianças e todo o espaço beneficia de luz
natural.
No decorrer do ano de 2015 tivemos a frequência máxima de 20 crianças (durante o mês de
agosto apoiámos crianças em
idade
pré-escolar).
Com
acordo com a Segurança Social
para 15 utentes, terminámos o
ano com um total de 8
crianças a frequentar a creche.
Descrição Sumária do
espaço interior e exterior
A Creche está a
funcionar
num
edifício
remodelado para receber
crianças dos 3 meses aos 3
anos oferecendo aos seus
utentes um espaço arejado
com luz natural e com áreas
distintas para as várias atividades/rotinas das crianças. A instituição possui também um espaço
exterior onde as crianças podem brincar livremente, com pequenos espaços verdes e um espaço
com areia e baloiços.
Funcionamento geral da Valência
Funciona durante todo o ano, sem interrupções, das 07h30 às 19h30m, numa lógica de
resposta às necessidades das famílias.
2. Objetivos
A creche tem como objetivos principais:
1 – Proporcionar o bem-estar e desenvolvimento integral da criança num clima de segurança
afetiva e física, durante o afastamento parcial do seu meio familiar através de atendimento
individualizado.
2 – Colaborar estreitamente com a família numa partilha de cuidados e responsabilidades em
todo o processo evolutivo da criança.
3 – Colaborar de forma eficaz no despiste precoce de qualquer inaptidão ou deficiência
assegurando o seu encaminhamento adequado.
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Através do trabalho desenvolvido na creche pretendemos:
 Ajudar a criança a alcançar a sua autonomia na alimentação e higiene pessoal;
 Enriquecer as suas aprendizagens através da realização de atividades variadas;
 Incluir os pais/familiares/comunidade na dinâmica da creche, criando hábitos de diálogo,
intervenção e participação na comunidade educativa;
 Promover atividades Intergeracionais;
 Incutir hábitos que facilitem o cumprimento de regras na sala e nas rotinas diárias (esperar a
sua vez, arrumar os brinquedos, etc.)
3. Descrição das Atividades Realizadas
Com as crianças
As crianças tiveram a oportunidade de realizar atividades diversificadas, abordando novas
temáticas e utilizando uma vasta variedade de materiais. Proporcionámos momentos de brincadeira
e aprendizagem, que facilitaram a aquisição de novos conhecimentos, ao mesmo tempo que
aperfeiçoámos os já existentes, incutindo hábitos de entreajuda e de respeito pelo outro. As
atividades foram propostas de acordo com o desenvolvimento de cada criança, de forma a explorar
novas capacidades e a fomentar a criatividade individual.
Sala Azul – Até à aquisição da marcha
Afetividade e socialização:
 Jogos de dar e receber
 Primeiras regras de socialização (olá, adeus)
 Demonstrações de afetividade (abraçar, festinhas, mandar beijinhos)
 Jogos de imitação
Comunicação e linguagem:
 Falar com a Criança
 Entoações distintas
 Entoação de pequenas canções; audição de melodias adequadas à idade
Motricidade
 Agarrar, puxar, atirar, empurrar
 Exploração de texturas distintas
 Primeiros livros “toca e sente” – manuseamento
 Jogos para auto-alimentação (segurar biberão, copo, colher)
 Rolar deitado
 Arrastar-se no chão
 Alcançar (um objeto)
 Gatinhar
 Sentar-se com o auxílio de almofadas
 Levantar-se com apoio
Sala Amarela – sala mista de 1 e 2 anos
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Desenvolvimento Pessoal e Social
 Atividades de rotina - lavar mãos, vestir, calçar, comer
 Atividades em grupo - cantar, rodas, imitação de gestos
 Atividades de responsabilização e cumprimento de regras
 Participar na arrumação da sala
 Formar um “comboio” na ida para a Sala de Refeições e Sala de Atividades
Comunicação e Linguagem
 Leitura de histórias
 Lengalengas e trava-línguas
 Conversas no tapete
 Descrição de imagens
 Exploração da expressão gestual
 Audição de músicas
 Histórias contadas pela criança
 Pequenas dramatizações
Desenvolvimento Psico-motor
 Jogos de enfiamento
 Encaixes Blocos de construção
 Exploração de brinquedos e materiais com diferentes texturas
 Modelagem com massa de farinha e/ou plasticina
 Saltar
 Correr
 Rebolar
 Jogos com bolas, arcos, balões
 Exercícios com música
 Brinquedos com diferentes texturas
 Puzzles
 Pintura livre e/ou orientada
Expressão Plástica
 Digitinta
 Pintura com pincel
 Desenho com lápis de cera
 Desenho com lápis de cor
 Carimbos
 Rasgagem, recorte e colagem
 Massa de cores
 Plasticinas
Expressão Musical
 Canções
 Danças de roda
 Manuseamento e utilização de instrumentos musicais (maracas, pandeireta, xilofone)
Com os adultos
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Promovemos atividades de convívio intergeracional (comemoração de datas festivas, mas
também algumas de cariz semanal e mensal); atividades com um envolvimento ativo por parte das
famílias e também algumas na comunidade.
Janeiro
Atividades na sala
No decorrer do mês de janeiro trabalhámos o tema “O
Inverno”, sobre o qual realizámos diversas atividades na área das
expressões (plástica, musical, dramática) de forma a conhecer os
elementos característicos desta estação, explorando texturas e novos
materiais. Comemorámos o “Dia de Reis”.
o Bonecos de neve ;
o Vestuário de inverno (colagens com tecidos, lãs, revistas, etc)
o Árvores de inverno (pintura)
o Comemoração do Dia de Reis – elaboração de coroas
Atividades Intergeracionais
o Elaboração do Poster de Inverno (pintura com tinta guache)
o Lanche convívio no lar Cristo Redentor e confeção de broinhas doces de batata com frutas
cristalizadas.
Fevereiro
Atividades na sala
Abordámos vários temas, nomeadamente, o “Carnaval”, “Dia dos Amigos/Namorados”,
através da dinamização de várias atividades.
o Realização de trabalhos (palhaços, máscaras) e decoração da instituição com trabalhos
alusivos ao Carnaval;
o Festa de Carnaval;
o Confeção de bolinhos de coco decorados com corações azuis e rosa para o lanche e também
para oferecer aos Pais numa caixinha em forma de coração decorada pelas crianças;
o Realização de trabalhos sobre a amizade e sua importância.
Atividades Intergeracionais
o Visionamento de pequenos filmes sobre a amizade e troca de
lembranças, onde as crianças receberam um coração em tecido
feito pelos idosos e ofereceram uma tela com fotos de atividades
realizadas em conjunto onde eram bem vivíveis momentos de
amizade e carinho entre as duas gerações.
Atividades na comunidade
o Participação no Desfile de Carnaval Infantil em Miranda do Corvo, com fatos de “Romeiros do
Senhor da Serra” relembrando as tradições do nosso concelho.
Março
Atividades na sala
o Primavera – pinturas, colagens, pequenas sementeiras, cuidar dos espaços
verdes.
o Páscoa – elaboração de pequenos trabalhos e decorações (ovos, coelhos)
alusivos à época festiva e de uma lembrança para a família.
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o Participação na Exposição de Espantalhos “ Espantalho Hortelão” – construímos um
espantalho com material reciclável;
o Dia Mundial da Árvore – preparação da terra para a plantação de árvores de fruto na creche
com a ajuda do pai de uma criança da creche (ofereceu as àrvores).
Atividades com a família
o Dia do Pai – elaboração de uma lembrança para oferecer ao
Pai (moldura com foto e postal); decoração da instituição;
festa para o Pai (brincar com o pai na creche e realizar alguns
jogos e brincadeiras em conjunto); realização de um placar
com pintura e carimbagem das mãos de pais e filhos; lanche
convívio com os pais e alguns idosos da Residência Cristo
Redentor.
o Dia da Mulher – oferta de uma flor à mãe feita com material
reciclável (cápsulas do café, esferovite e outros materiais).
Atividades Intergeracionais
o Dia do Pai – lanche convívio com alguns idosos do sexo masculino da Residência Cristo
Redentor;
o Participação na plantação e rega das árvores de fruto.
o Atelier de música.
Abril
Atividades na sala
o Primavera – elaboração de alguns trabalhos alusivos a esta estação do ano;
o Páscoa – elaboração de lembrança para as famílias; decoração da instituição; realização de
trabalhos alusivos ao tema.
Atividades Intergeracionais
o Caça aos “Ovos da Páscoa” – procura de ovos no exterior
da creche;
o Dia Internacional da Dança – atividade musical e de dança
na creche, onde as duas gerações deram uns pezinhos de
dança ao som de música popular portuguesa e músicas
infantis;
o Poster da Primavera – crianças e idosos elaboraram um
poster com pinturas de guache, onde deram “asas” à sua
imaginação representando alguns elementos característicos desta estação do ano.
Maio
Atividades na sala
o Dia da Mãe – elaboração de pequenos trabalhos sobre a mãe; elaboração de uma pequena
lembrança para a Mãe;
o Dia da Família – realização de trabalhos na área das
expressões; canções;
Atividades com a família
o Festa Dia da Mãe – uma tarde em movimento com mães
e filhos, numa atividade de ginástica dinamizada pelo
professor de Educação Física, Francisco da Silva. No final
houve um lanche convívio onde tivemos, também, a
presença de algumas idosas da Residência Cristo
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Redentor.
o Festa da Família – realização de jogos tradicionais (corrida de saco, pião, berlinde, saltar à
corda e ao elástico), revivendo desta forma jogos e brincadeiras de outros tempos.
Elaboração de uma moldura, construindo um puzzle, pois a família é composta por muitas
“peças” onde todas juntas constroem a “família”. Lanche convívio .
Atividades intergeracionais
o Dia da Família – realização de jogos tradicionais e lanche convívio;
o Visita à Exposição de Espantalhos no Parque Biológico da Serra da Lousã –
visitámos os nossos espantalhos e também todos os outros expostos no
parque, ainda tivemos a oportunidade de ver alguns animais,
principalmente o urso. No final do passeio almoçámos no parque de
merendas.
o Atelier de música
Atividades na comunidade
o Visita ao Jardim de infância Ferrer Correia – com o objetivo de criar e fortalecer laços de
amizade, visitámos as crianças no Jardim de infância Ferrer Correia onde realizámos
jogos/brincadeiras e pinturas .
Junho
Atividades na sala
o Dia da Criança – pintura de uma t-shirt branca, manhã em
movimento no parque de merendas do Moinho do meio com
as crianças do Centro Infantil da Fundação ADFP, à tarde
tivemos um lanche diferente no exterior da creche;
o Recebemos uma Menção Honrosa pela participação no
concurso o “Espantalho Hortelão”;
o Preparação da Festa de Finalistas – realização de trabalhos
na área das expressões; ensaio de pequenas canções.
o Exposição de trabalhos.
Atividades com a família
o Festa de Finalistas – decorámos a instituição para a festa dos Finalistas, as mães das crianças
finalistas apresentaram uma coreografia do Panda, os
idosos apresentaram o Atelier de música com canções
infantis e música popular portuguesa, houve a entrega
dos diplomas e das capas aos Finalistas e uma exposição
digital de fotografias, onde podíamos ver as crianças
desde que entraram para a creche até ao momento da
sua saída. No final tivemos um churrasco, com a
participação das famílias.
Atividades intergeracionais
o Santos populares – apresentação de uma marcha e tradicional sardinhada.
o Festa de Finalistas da creche;
o Poster de Verão – crianças e idosos desenharam e pintaram uma paisagem na praia,
assinalando assim a chegada do verão;
o Atelier de música.
Julho
Atividades na sala
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o Atividades no exterior; brincadeiras livres; culinária; pinturas; atividades de contato com a
natureza
Atividades Intergeracionais
o Dia Internacional da Amizade – crianças e idosos juntaramse para assistir a uma tarde de afetos dramatizada pelas
crianças e monitores do ATL da escola Ferrer Correia.
o Dia dos Avós – lanche convívio, no exterior, e muita música
com os idosos (“avozinhos”) e as crianças. O lanche, foi na
sua maioria, confecionado pelos utentes de ambas as
valências: bolo, gelatina e pipocas.
o Atelier de música;
Agosto
Atividades na sala
o Atividades no exterior; brincadeiras livres; culinária; pinturas;
atividades de contato com a natureza;
o Pintura do espaço exterior – com o objetivo de tornar o espaço exterior
da creche mais alegre, as crianças decoraram os muros com excelentes
pinturas. Foram uns verdadeiros artistas.
Atividades Intergeracionais
o Piquenique – realizámos piqueniques no parque de merendas no
Senhor da Serra. Aproveitando o espaço as crianças exploraram novas
brincadeiras apenas com coisas que encontraram: terra, pedrinhas, paus, folhas. Depois de
tanta brincadeira ainda realizaram uns exercícios de motricidade com o professor Francisco e
terminaram a manhã a saborear um delicioso almoço ao ar livre.
Setembro
Atividades na sala
o Atividades no exterior; brincadeiras livres; culinária; pinturas; atividades de contato com a
natureza
Atividades Intergeracionais
o Poster do Outono;
o Dia Internacional da Paz – visionamento de pequenos filmes com mensagens sobre a Paz.
Outubro
Atividades na sala
o Realização de trabalhos sobre o Outono – colagens com folhas, pinturas, carimbagens, canções;
elaboração de árvores; apanhar folhas;
o Elaboração da árvore do outono – rasgagem e colagem de papel de revista;
o Atividades de contato com a natureza – brincadeiras nas folhas;
o Semana da Alimentação – decoração de frutos, carimbagem, recolha
de imagens em folhetos de alimentos (saudáveis e menos saudáveis)
para a elaboração de um cartaz com os alimentos que devemos
ingerir com mais frequência e os que devemos evitar; confeção de
espetadas de fruta;
o Dia das Bruxas – decoração da instituição, realização de trabalhos
alusivos (fantasmas, bruxas, chapéus, abóboras…);
Atividades com a família
o Decoração de uma abóbora para exposição no Dia das Bruxas.
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Atividades intergeracionais
o Atelier de música;
o Dia Mundial da Terceira Idade – assistimos ao espetáculo de magia na Residência Cristo
Redentor;
o Dia Mundial do Animal – visita ao Parque Biológico da Serra da Lousã onde tivemos a
oportunidade de visitar os animais e de alimentar algumas aves (distribuímos milho), falámos
dos animais, da sua alimentação, voz e locomoção;
o Dia Mundial da alimentação – lanche saudável com os idosos na creche, com gelatina e
espetadas de fruta.
o Dia das Bruxas – desfile pela rua junto ao lar. As crianças vestidas de fantasmas e os idosos
com lindos cabelos…
Novembro
Atividades na sala
o Continuação da realização de trabalhos sobre o Outono
(elaboração de castanhas, ouriços e cogumelos);
o Aniversário da Fundação – cantar os parabéns e lanche com bolo
de aniversário
o São Martinho – pequeno magusto tradicional
Atividades Intergeracionais
o São Martinho – magusto intergeracional
Dezembro
Atividades na sala
o Realização de trabalhos alusivos ao Natal – (Pai Natal, anjos, pinheirinhos, botas, sinos, bolas,
estrelas);
o Elaboração da lembrança de natal para a família – elaboração de pequenos enfeites para a
àrvore de Natal com material reciclável (pinheiro, anjo e estrela);
o Elaboração de um Pinheiro de Natal com garrafas de plástico;
o Participação na mostra de enfeites de Natal da escola Ferrer Correia elaboração de uma árvore de Natal com rolos de papel higiénico;
o Decoração da instituição;
o Preparação da festa de Natal
Atividades com a família
o Árvore de Natal – decoração de cd’s em família que foram os enfeites da
nossa árvore;
Atividades Intergeracionais
o Festa de Natal – apresentação e dramatização da canção “Senhora Dona
Anica…” preparada no atelier de música, coreografia dos idosos preparada com o professor de
ginástica e atuação da banda “Indústria” cujos elementos são familiares de uma utente da
RCR.
o Lanche convívio e distribuição das prendas.
Projeto – À Descoberta de Miranda – Lendas e Tradições
o Recolha de lendas e tradições do nosso Concelho;
o Construção de um castelo com pacotes de leite – lembrando a lenda de
Miranda
o Plantações - àrvores, tomate, pepino, alface, cenoura, morangos, flores,
framboesas;

19

o Sementeiras - feijão, abóbora;
o Colheita e consumo dos produtos cultivados;
o Visita à Feira de Miranda – visita à feira e compra de alfaces para plantar na nossa pequena
horta;
o Aprendemos a plantar, semear e cuidar da terra, revivendo uma das profissões mais antigas
– agricultor.
Outras atividades
o Danças de roda;
o Brincadeiras livres;
o Modelagem com massa de farinha e plasticina;
o Realização de jogos – puzzles, encaixes, enfiamento, loto, etc.;
o Desenho livre (tinta guache, lápis de cor);
o Leitura de imagens e histórias;
o Atividades de expressão plástica – colagens, rasgagem, recorte,
digitinta;
o Atividades de culinária;
o Audição de músicas; visionamento de DVD’s musicais e/ou histórias infantis;
o Sessões semanais de psicomotricidade dinamizadas pelo professor de Educação Física
o Visita mensal da Biblioteca Móvel da Fundação

1.1.2. Centros de Atividades de Tempos Livres (CATL)

2. Introdução
O Centro de Atividades de Tempos Livres (CATL) é uma das valências incluídas na área da
Infância e Juventude, da Fundação ADFP, Instituição Privada de Solidariedade Social construída em
1987 e que contribui para o desenvolvimento concelhio, prestando serviços em diversas áreas.
A valência A.T.L. é um espaço que visa acolher crianças e adolescentes que procuram ocupar
os seus tempos livres de forma lúdica e edificante.
Resultado de um acordo de cooperação entre a Fundação ADFP e o Centro Distrital de
Solidariedade e Segurança Social de Coimbra para 100 crianças.
A valência presta serviços e desenvolve atividades com os seguintes objetivos:
 Assegurar às famílias a ocupação saudável dos tempos livres das crianças do 1º e 2º ciclo;
 Promover e dinamizar atividades lúdicas – pedagógicas;
 Colaborar na socialização, desenvolvendo atitudes e valores;
 Criar um ambiente propício ao desenvolvimento de cada criança ou jovem;
 Promover experiências positivas;
 Promover a autoestima, confiança, criatividade e imaginação.
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O CATL usufrui de um espaço interior constituído por duas salas. As salas encontram-se
devidamente equipadas com material didático/pedagógico. Uma sala tem televisão e DVD e é onde
as crianças visualizam filmes e na outra sala realizam o apoio escolar, jogos didáticos pedagógicos e
trabalhos manuais,
Temos duas casas de banho (rapazes e raparigas), um refeitório (onde também são servidos
almoços a todos os utentes/ funcionários da Instituição); um ginásio e uma biblioteca. Também
usufrui de um ringue, quer para a realização da ginástica bem como para a realização de atividades
livres/jogos no exterior), e de toda a sua área de relva circundante.
O CATL funciona durante todo o ano, sem interrupções, das 07h30 às 19h30m, numa lógica
de resposta às necessidades das famílias.
O CATL apoiou em 2015 um total de 118 crianças, das quais 105 do 1ºciclo e 13 do 2º ciclo.
3. Descrição das Atividades Realizadas
O CATL dá apoio às crianças no início e no fim do dia, antes e após o horário escolar, com
docentes especializados.
Durante o período escolar, o CATL assegurou, de manhã, o acompanhamento até à escola e à
tarde o regresso da escola até à FADFP, bem como o apoio na realização dos trabalhos de casa.
Outro dos tempos foi ocupado com o visionamento de filmes e/ ou jogos educativos e também com
a atividade de Informática, onde as crianças tiveram a possibilidade de aceder à internet, jogarem
jogos ou simplesmente contactarem com o computador e seus componentes;
As atividades lúdicas passaram a ser desenvolvidas apenas nos períodos de férias escolares.
 No dia dos Namorados, 14 de Fevereiro escrevemos mensagens em cartolinas em forma de
corações, para as pessoas que mais gostamos, e aquando da interrupção letiva do Carnaval
fizeram-se máscaras que as crianças levaram para casa,
 Realização de um desfile carnavalesco passando pelas diferentes valências da FADFP,
terminando com um Baile de Carnaval;
 Participação numa atividade no exterior/interior, intitulada “Caça ao Ovo”;
 Realizamos algumas palestras dinamizadas pela enfermeira Dora Lamas, do Centro de Saúde
de Miranda do Corvo, como “Uma boa higiene oral” e “Afetos”;
 A nutricionista, Dr.ª Inês, realizou workshops: “Goma de Gelatina” e “Gelados de Fruta” que
deliciaram as nossas crianças;
 Participação no projeto “Mundo a Sorrir” dinamizado por médicos dentistas e higienistas
orais;
 Caminhada na Serra de Vila Nova, com observação da natureza;
 Realização de Karaoke que deliciou os mais atrevidos e desinibiu os mais tímidos;
 Visitas ao Parque Biológico da Serra da Lousã, com iniciação à equitação e visitas ao Espaço
da Mente;
 Idas ao Parque Infantil da vila, onde a interação de pares é uma constante;
 Representação dos Concursos televisivos: “Vale Tudo” e “Palavra Puxa Palavra” que
funcionaram muito bem, com as crianças a aderirem de uma forma muito intensa;
 “Idas “ao cinema, nomeadamente ver os filmes: “Divertida Mente”, “Spong Bob”,”
Minions”, “Home: A minha casa” e “A viagem de Arlo”.
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Visita ao Champimóvel, da Fundação Champalimaud, que esteve na Quinta da Paiva;








Jogos no exterior, desde jogos tradicionais, até paintball;
Visualização de alguns filmes na sala na televisão da Instituição;
Campeonato de Matraquilhos em que a motivação das crianças era enorme e que ganhou
vários adeptos (meninos e meninas);
Idas às Piscinas Municipais da Quinta da Paiva,
Os famosos “Jogos Sem Fronteiras”, realizados no Parque de Manutenção e no rio
circundante (passeios de canoa) da Quinta da Paiva;
Ida à Praia da Figueira da Foz;
Ida ao Kartódromo de Vila Nova de Poiares;








Ida às piscinas naturais da Fraga, em Poiares;
O meu amigo Inglês e matemática divertida, lecionadas por professoras da área;
Zumbalife;
Atividades Desportivas, salientando o futebol, a ginástica, a patinagem, trilho de obstáculos;
Idas à Biblioteca Municipal de Miranda de Corvo;
Idas ao Exploratório de Ciência Viva, em Coimbra;
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Workshop de Teatro, com a colaboração da D. Teresa;
Ateliers de pintura, maquilhagem e cabeleireiro;
Ida à Pizza Hut, em Coimbra;
Reprodução de concursos televisivos;
Realizámos uma noite na Fundação, onde as crianças passaram a noite connosco e viveram
uma aventura inesquecível, com a colaboração da nossa biblioteca e dos jovens do LIJ;
Sessões de magia com um dos motorista da Fundação;




Trabalhos manuais, como os minions, molduras, entre outros;
Realizamos algumas tardes de Talentos Caseiros, onde cada um mostrava os seus dotes
tanto na área da música, como no canto ou no teatro;
 Participação no lançamento da primeira pedra do Templo Ecuménico;
 Visita à exploração agrícola da Fundação ADFP, em Cadaixo;
 Ida ao Portugal dos Pequenitos, em Coimbra;
 Realização de uma festa de verão em conjunto com outras valências;
 Participação na receção aos refugiados e realização de alguns jogos com as crianças
refugiadas;
 Decoração da sala, de acordo com os dias especiais e épocas festivas (Primavera, Carnaval,
Páscoa, Dia dos Namorados, Dia da Mãe e Dia do Pai, Verão, Outono, Magusto e Natal.);
 Comemoração do aniversário da FADFP, com parabéns e corte de bolo;
 Participação na visita à FADFP, do Ministro – Dr. Poiares Maduro;
 Participação na visita da Procuradora da República do Tribunal da Relação de Lisboa, Maria
do Carmo Peralta, coordenadora da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização dos
Centros Educativos no País e do Dr. André Costa Jorge, diretor do Serviço Jesuíta aos
Refugiados (JRS) de Lisboa à Fundação ADFP;
 Participação na visita e da presidente da Fundação de Cabo Verde, Dr.ª Teresa, e do
secretário de Estado da Cultura, Dr. Jorge Barreto Xavier à Fundação ADFP;
Conclusão
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A execução do Plano de Atividades relativo ao ano de 2015 decorreu com normalidade e foi
cumprido havendo uma maior dinamização e motivação dos recursos humanos.
Também para uma maior eficiência e bom resultado contribuíram em muito as habituais
reuniões de coordenação da área e as reuniões entre o pessoal técnico da valência.
A riqueza e diversidade das atividades realizadas nesta Instituição confirmam o dinamismo e
empenho dos colaboradores em prol da motivação e satisfação dos utentes.
É de salientar uma continuidade no aumento do número de participações nas férias e uma maior
projeção externa das mesmas, não esquecendo que este ano, nas férias de verão chegámos a
atingir as vinte inscrições de crianças que não frequentam habitualmente esta resposta social.

1.1.3. Residência Fraternidade - Lar de Infância e Juventude
1. INTRODUÇÃO
A Residência Fraternidade (Lar de Infância e Juventude) é uma valência, enquadrada na
área da Infância e Juventude, que pertence à Fundação A.D.F.P. de Miranda do Corvo cujo lema é:
“Investimos, com Bondade, em Pessoas”.
Esta valência surgiu para proporcionar uma resposta rápida e eficaz a crianças e jovens,
entre os 3 meses e os 21 anos, de ambos os sexos, em situação de grave risco social. É uma resposta
mista que teve por objetivo cortar com as respostas existentes, masculina e feminina, promovendo
a integração de irmãos de ambos os sexos, sem obrigar à separação dos mesmos.
Por este motivo lhe foi atribuído o nome de Residência Fraternidade. A fraternidade
universal designa a boa relação entre os homens, em que se desenvolvem sentimentos de afeto
próprios dos irmãos de sangue. Valores como a Igualdade, a Solidariedade, o Respeito, o Amor e a
Amizade são cultivados diariamente nas crianças e jovens ali acolhidos, como se de uma grande
família se tratasse.
As crianças e jovens que crescem num contexto institucional necessitam de um acolhimento
que lhes garanta condições de aprendizagem das normas sociais, que os prepare para a integração
na sociedade, apostando na formação e na valorização dos seus talentos e aptidões.
Temos como objetivo promover atividades lúdico-pedagógicas, de acordo com o sexo, faixas
etárias, maturidade e necessidades educativas específicas das crianças e jovens, que promovam a
aquisição de competências pessoais e sociais e que se adequem ao perfil dos utentes. Para além das
atividades desenvolvidas dentro do serviço, promovem-se atividades na comunidade, tais como
inscrição em clubes desportivos, clubes de jovens, catequese entre outros, visando a perfeita
integração na comunidade envolvente.
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2. DADOS ESTATÍSTICOS DA RESIDÊNCIA FRATERNIDADE
Situação em 2015
Idade

Data de
Admissão

Tempo de
Permanência

Projecto de Vida

Data de
Saída

18 Anos

30.01.2002

13 Anos

---

16 Anos

30.01.2002

13 Anos

---

16 Anos

31.07.2008

7 Anos

12 Anos

30.03.2009

6 Anos

17 Anos

18.08.2009

6 Anos

18 Anos

18.08.2009

6 Anos

17 Anos

18.12.2009

6 Anos

---

15 Anos

18.12.2009

6 Anos

---

18 Anos

19.05.2010

5 Anos

---

16 Anos

27.09.2010

5 Anos

18 Anos

27.09.2010

5 Anos

11 Anos

14.12.2010

5 Anos

---

17 Anos

14.12.2010

5 Anos

---

14 Anos

14.12.2010

5 Anos

---

11 Anos

01.07.2011

4 Anos

---

14 Anos

01.07.2011

4 Anos

---

11 anos

11.01.2012

3 Anos

18 Anos

21.05.2012

3 Anos

---

16 Anos

22.05.2012

3 Anos

---

13 Anos

22.05.2012

3 Anos

---

15 Anos

26.06.2012

3 Anos

---

15 Anos

03.08.2012

3 Anos

---

14 Anos

03.08.2012

3 Anos

---

17 Anos

02.01.2013

2 Anos

---

16 Anos

02.01.2013

2 Anos

---

6 Anos

02.01.2013

2 Anos

---

13 Anos

17.11.2014

1 Ano

---

13 Anos

17.11.2014

1 Ano

---

17 anos

01-08-2015

Menos de 1 ano

---

9 anos

01-08-2015

Lar Residencial

31.07.2015
-----

Retorno à família nuclear

09.10.15

--Lar Residencial

31.07.2015

Retorno à família nuclear

17.12.2015

Menos de 1 ano

---

30 Utentes
1.

Crianças saídas em 2015

Tempo de Permanência

Projeto de Vida

6 Anos

Retorno à Família Nuclear

Número de crianças
1

Retorno à Família Nuclear

25

3 Anos

1

7 anos

Lar Residencial

1

5 anos

Lar Residencial

1

2.

Serviços que fizeram o encaminhamento das crianças

Hospitais
Centro Distrital de Segurança Social e Tribunal de Família e Menores
Comissões de Protecção de Crianças e Jovens
Outros

3.

Crianças com Projecto de Adopção

Sim
Não
Em estudo

0
30
0
4.

Sim
Não
Em estudo

0
21
9
0

Crianças com Projecto de Família de Acolhimento
0
30
0
5.

Crianças com problemas de saúde

Sim
Não

11
19
6.

Problemas cardíacos
Problemas respiratórios
Problemas comportamentais
Deficiência física
Deficiência mental
Outros (atraso de desenvolvimento global)

Problemas de saúde
3
1
7
0
4
5
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7.

Crianças que recebem visitas

Sim
Não

30
0
8.

Sim
Não

Crianças com irmãos na instituição
24
6

80 %
20 %

Este valor (80%) traduz e confirma o objetivo presente na criação desta resposta de acolher
crianças e jovens dos sois sexos, evitando que crianças sejam acolhidas em Instituições ou
instalações diferentes e muitas vezes longínquas.
9.
Alcoolismo dos progenitores

Motivo de Internamento das crianças em 2015
12

Toxicodependência dos progenitores
Modelos de comportamentos desviantes

2
0

27

Negligência
Ausência de suporte familiar
Abuso sexual
Doenças de foro psiquiátrico
Maus-tratos psicológicos ou emocionais
Violência doméstica ou maus-tratos físicos
Carência sócio-económica

18
30
0
21
5
5
30

NOTA: quase todos os utentes têm mais de uma problemática associada aos motivos do seu
acolhimento, daí que se apresentem mais problemáticas dominantes do que utentes.

3. PERCURSO ESCOLAR
As crianças da Residência Fraternidade estão integradas, de acordo com a sua idade, no
Centro Infantil, Centro Educativo e Centro de Atividades de Tempos Livres da FADFP, Escola 2/3 com
Secundário José Falcão, CEARTE, Escola Profissional de Sicó e no Apoio Lúdico-Pedagógico da
FADFP, num plano de igualdade com as restantes crianças da comunidade.

Apenas 2 crianças (7%) não transitaram de ano, sendo que as restantes apresentaram
sucesso escolar.
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4. RECURSOS HUMANOS
A Residência Fraternidade dispõe de uma Equipa de Apoio formada por 5 funcionárias e 20
voluntários, e de uma equipa comum, constituída pelo pessoal da lavandaria, cozinha, secretaria e
transportes, e uma equipa técnica multidisciplinar com 6 colaboradores.
5. ATIVIDADES
Durante o ano 2015 as crianças/jovens participaram em diversas atividades, quer na
instituição quer na comunidade. As atividades desenvolvidas foram:
a) Atividades Semanais
Atividades incluídas no funcionamento do ATL - apoio escolar, educação física,
natação, hipismo, informática;
Atividades incluídas no funcionamento do Centro Infantil;
Deslocações à Biblioteca da FADFP e Biblioteca Municipal de Miranda do Corvo;
Prática de futsal, futebol, andebol, basebol, judo, ginástica;
Hipismo no Parque Biológico da Serra da Lousã;
Atividades no ginásio da ADFP;
Catequese na Casa Paroquial;
Missa na Igreja Paroquial;
Idas ao Parque Infantil.
b) Atividades Mensais
Idas ao cinema;
Visitas temáticas;
Comemoração de festas de aniversário dos menores.
c) Outras atividades
Atividades e festas organizadas pelo Centro Infantil, ATL e pelas escolas que
frequentam;
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Atividades e festas dentro e fora do Concelho - Expo-Miranda, Feira das Velharias,
Expofacic, Queima das Fitas, Noites de Verão, etc.
Visitas ao Parque Biológico da Serra da Lousã;
Atividades realizadas no Parque Biológico da Serra da Lousã (ex: soltar a águia, Dia da
Juventude, Dia do Animal, participação em ação de reflorestação, atividade
desportiva “À descoberta da fauna e da flora - viver por um dia algumas profissões no
Parque”, participação em ação de sensibilização alusiva à prevenção de incêndios
com os Bombeiros Voluntários de Miranda do Corvo");
Idas às piscinas municipais;
Idas às praias Fluviais;
Campo de férias no PBSL, organizado pelas “Mentes Brilhantes”;
Páscoa Brilhante no PBSL, organizado pelas “Mentes Brilhantes”;
Festas organizadas pela ADFP – Cortejo de Carnaval, Magusto, Almoço de Aniversário
da FADFP, Almoço de Natal, Festa do Centro Infantil;
Participação em concertos/eventos organizados pela Casa das Artes de Miranda do
Corvo;
Participação em concursos e exposições;
Participação no Dia Mundial da Criança;
Participação em atividades organizadas pela Formação Profissional e pelo Centro de
Atividades Ocupacionais;
Atividades organizadas pela FADFP - Vindima, Apanha da Azeitona, etc;
Atividades organizadas pela Câmara Municipal de Miranda do Corvo;
Participação em Festas religiosas;
Participação na Fespovo;
Realização de Arraial de S. João;
Colónia de Férias em Sesimbra;
Colónia da Seg. Social “Programa Sem fronteiras”, em Vilarinho das Furnas;
Participação em atividades desportivas organizados pela Associação Abútrica,
nomeadamente no “Acampamento ATRS Verão”;
Participação no programa “PáscoAbrir 2014”, um programa de atividades desportivas
e recreativas diversificadas como Slide, Paralelas, Paintball, Insufláveis, Kayak entre
outras atividades desportivas durante dois dias de animação e prática de atividade
física orientada;
Participação nas atividades desenvolvidas pelo CDLS “Trilhos do Futuro” sobre “Os
direitos das Crianças”;
Participação na Palestra “Crescer com Saúde: Tudo o que precisas saber” organizada
pela Consulta de Ginecologia de Adolescentes do Hospital Pediátrico de Coimbra;
O ano de 2015 foi rico em experiências de vida que marcaram a vida das
crianças/jovens do LIJ, bem como promovem o seu desenvolvimento pessoal e social.
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Durante o ano de 2015, três jovens do LIJ, alunas no Agrupamento de Escolas de
Miranda do Corvo participaram no primeiro encontro do Projeto IRISES (International Roma
Integration through Stakeholders Exchange of Successful Practices), o qual decorreu em
Borgaro, Itália.
Os seus resultados escolares foram bastante positivos, tendo apenas reprovado duas
crianças. Em virtude também dos bons resultados escolares três jovens (melhores alunas)
puderam participar na Escola de Verão Júnior da ESEC que foi indiscutivelmente um espaço
de aprendizagem e experiência, caracterizado pelo espírito de trabalho em equipa, laços de
amizade e confiança mutua através de diversas atividades pedagógicas, lúdicas, culturais e
sociais. Graças a esta experiência as jovens tiveram contacto com a diversidade de ofertas
formativas, científicas e tecnológicas da ESEC, podendo ser uma mais-valia na escolha de
uma área de estudo e trabalho aquando o ingresso no Ensino Superior.
O Agrupamento de Escolas de Miranda do Corvo realizou a Gala da Educação com o
objetivo de prestar tributo aos melhores alunos do concelho. Quatro jovens do LIJ foram
homenageadas e outra participou na organização deste evento.
Em 2015 manteve-se o contacto das crianças e jovens da Residência Fraternidade
com eventos culturais promovidos, essencialmente, pela Casa das Artes de Miranda do
Corvo. Neste âmbito, assistiram a vários concertos musicais, peças de teatro e
apresentações culturais, sendo os mais relevantes o “Stand Up Comedy” com o Jorge
Serafim e o “Deixem o Pimba em Paz” com o Bruno Nogueira.
Durante as férias escolares do referido ano, os jovens foram integrados em diversas
áreas ocupacionais, sob supervisão de um adulto, desenvolvendo-se o valor do trabalho,
aquisição de conhecimentos e práticas profissionais.
Durante o Verão, as crianças/jovens do LIJ integraram o primeiro Campo de Férias
organizado pelo projeto “Mentes Brilhantes”, que se realizou no PBSL. O Campo de Férias
apostou num vasto leque de atividades lúdico-pedagógicas, tendo sido um sucesso.
Este Verão puderam disfrutar de duas colónias. Uma primeira no Gerês, em Vilarinho
das Furnas, organizada pelo Programa Sem Fronteiras da Seg. Social, onde foram 7 dos
nossos jovens e uma outra em Sesimbra, em cooperação com a CASCUZ, onde foram 22
crianças e jovens.
Mais uma vez em 2015, o Lar de Infância e Juventude apostou no Convívio
Interageracional com os idosos da Universidade Sénior da Fundação ADFP, participando e
colaborando em várias atividades, nomeadamente numa Visita ao World Of Discoveries, no
Porto.
Para além do convívio intergeracional, as crianças e jovens do LIJ realizaram várias
atividades com os utentes da Residência Paz, refugiados oriundos da Síria e do Sudão,
nomeadamente, convívios de integração, preparação do Natal, entre outros, apostando em
práticas de tolerância, solidariedade e igualdade entre povos e culturas.
Os jovens do LIJ participaram, ao longo do ano, no concurso Crescer com Eficiência –
Promoção da eficiência energética em Instituições Solidariedade Social”, uma iniciativa
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conjunta do Instituto Superior Técnico, da Inteli – Inteligência em Inovação e da ENTRAJUDA,
realizando vários desafios.
Fundação ADFP, mais concretamente, o Lar de Infância e Juventude recebeu o
prémio da Missão Sorriso para o projeto “SEI – Saúde, Educação e Integração”. Este projeto
foi concluído no mês de junho tendo contemplado a criação de um parque infantil, um
espaço de fitness com várias máquinas, uma pequena horta, uma casinha de arrumos com
todo o material agrícola, uma gaiola com pássaros e uma mesa de ping pong. Contemplou
também caixotes do lixo de exterior e todo o embelezamento da área com flores, mesa e
bancos de jardim e ainda pintura de muros com a orientação do artista A. Duarte Penicheiro.
A Residência Fraternidade (LIJ) continua com o seu processo de implementação de
medidas de especialização, tendo em vista a melhoria contínua do acolhimento, no âmbito
do Plano SERE+ da Segurança Social,
1.1.4 Residência Respeito - Lar de Apoio

1. Introdução
Com este relatório pretende-se fazer uma análise e avaliação final das atividades desenvolvidas
durante o ano de 2015, contudo ressalva-se o fato da resposta só ter iniciado o funcionamento no
mês de Agosto.
A Residência Respeito é um Lar residencial que acolhe pessoas com deficiência, doença mental
que por diversas razões, nomeadamente, fragilidade social, económica e de saúde se encontrem
temporária ou permanentemente impossibilitados de residir no seu meio familiar.
Através da adequação dos meios humanos, materiais e financeiros disponíveis, a Instituição
compromete-se a garantir o bom funcionamento desta resposta social e assegurar o bem-estar dos
utentes e o respeito pela sua dignidade humana.
A qualidade na prestação dos serviços está assim associada à constante procura de respostas
para as necessidades individuais dos utentes. Sendo preocupação central compreender as
capacidades de cada um no sentido de lhes dar uma ocupação adequada de modo a ultrapassarem
as suas desvantagens.
A metodologia que utilizamos recorre a análise de caso, ou seja avaliamos a situação específica
de cada utente, direcionando a intervenção para as suas necessidades.
O ideal será conseguir dotar o utente de competências pessoais e sociais, na perspetiva de
maximizar a sua autonomia e funcionalidade nas atividades de vida diárias.
2. Objetivos
 Contribuir para o bem-estar e melhoria da qualidade de vida dos residentes;
 Promover estratégias de reforço da auto-estima pessoal e da capacidade para a organização
das atividades de vida diária;
 Promover ou manter a funcionalidade e a autonomia do residente;
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 Prestar apoio em centros de atividades ocupacionais, na integração escolar, na formação
profissional, no emprego protegido ou no acesso ao mercado normal de trabalho;
 Privilegiar a interação com a família e com a comunidade, no sentido da integração social
dos utentes.
 Promover a formação e treino de competências pessoais e sociais, facilitando a integração e
inserção no contexto sociofamiliar, prevenindo situações de risco social;
 Detetar as habilidades naturais e as áreas de interesse dos utentes, potenciando as suas
capacidades, descobrindo os seus talentos e melhorando consequentemente a sua
qualidade de vida;
 Incentivar o utente a adotar um papel ativo no seu plano individual/projeto de vida,
tomando decisões, quer seja na concretização de desejos, na realização de sonhos,
recentrando os utentes em expetativas realistas, por exemplo, apoio na procura de
emprego; incentivar os hábitos de poupança, namorar, tirar a carta de condução; casar, etc.;
 Incentivar ao “cuidar”, os utentes mais autónomos cuidam dos mais dependentes; ao
respeito por si e pelos outros, promovendo a entreajuda salutar;
 Fomentar os afetos, dando a liberdade para amar, quer seja namorando, vivendo junto,
casando.

3. População Alvo
O acordo é estabelecido com o Centro Distrital da Segurança Social de Coimbra é para 21
utentes, contudo o equipamento conta com 30 camas ocupadas.
3.1 Caracterização sociodemográfica dos utentes

Dos 21 utentes, podemos constatar que a população da residência é composta por 1 mulher e
20 homens.
3.2 Caraterização em função da idade:
A média de idade dos utentes é de 34,65 anos.
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3.3 Caraterização por diagnóstico

A leitura do gráfico indicamos que a população da Residência tem maioritariamente problemas
de deficiência mental, quer seja cognitiva, motora ou em co morbilidade com as alterações de
comportamento. Podemos observar, ainda, doença mental, como esquizofrenias, doença bipolar e
oligofrenia. As adições estão também representadas sob a forma de consumo de álcool e de
estupefacientes.
4. Reabilitação ocupacional

O gráfico indica-nos que a população residente na Valência está maioritariamente em Centro
de Atividades Ocupacionais, apoiado os seguintes serviços internos da Fundação ADFP: jardinagem,
secretariado clínico, carpintaria, serviço de limpeza, lavandaria, manutenção, aprovisionamento e
serviço de lavagem de automóveis. Este contexto reflete o perfil do admitido na residência, a
deficiência mental, os défices comportamentais e de competências pessoais e sociais são barreiras
que não permitem, por enquanto, uma integração em trabalho sem apoio.
Contudo temos de salientar a presença de um Estudante Universitário, frequenta o 4º ano
de Serviço Social, na Universidade de Coimbra, e um estudante na Escola de Hotelaria e Turismo,
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que está a terminar um CET - curso de Desporto ao ar Livre. Na Formação Profissional, estão
integrados alguns utentes nos cursos de carpintaria, jardinagem e cozinha. Os restantes utentes
estão incluídos em salas ocupacionais e atividades lúdico pedagógicas e de estimulação cognitiva.

Atividades realizadas em 2015
Atividades previstas de caráter regular:
 Trabalho de expediente, baseado nas necessidades do utente e da instituição;
 Idas a tribunais, GNR, Centro de Saúde, dentista, Hospital, ida à segurança social, finanças e
outros serviços;
 Acompanhamento Psicossocial;
 Realização da escala de serviço de funcionários;
 Elaboração de listagem de produtos para armazém e farmácia;
 Elaboração da listagem de utentes para a segurança social, tesouraria;
 Encaminhamento e acompanhamento a consultas medicina geral, de especialidades,
psicologia, fisioterapia, quer sejam internas ou externas.
 Reuniões com funcionárias, utentes (individual e coletiva), técnicos, famílias de utentes e
com famílias de eventuais utentes.
Atividades realizadas de carater não regular
Comemorações do dia Mundial da Saúde Mental: dia 9 de Outubro 2015
 Caminhada da Sede da Fundação ADFP ao Parque Biológico Serra da Lousã;
 Visita ao Parque Biológico Serra da Lousã;
 Lanche convívio, no salão de Festas, com a presença de todas as valências da área da
Saúde Mental. A animação esta a cargo de um duo musical de Miranda do Corvo e da
Aniversário da Fundação ADFP: almoço convívio, dia 7 de Novembro 2015, com toda a
família da Fundação: utentes, técnicos, funcionários, direção, voluntários, amigos, entre outros.
Atividades lúdicas, culturais e de estimulação cognitiva organizadas na Sala do CAAAPD, em
regime diário e no exterior (pontualmente).
Fórum Sociocupacional: dinamizado pela Animadora Sociocultural na sala do 1º piso da
Residência Respeito.
 Atividades em sala (Respeito): Expressão plástica; música; estimulação cognitiva e
literacia, atividades de vida diária, higiene pessoal/auto cuidado e atividades de
culinária.
 Atividades no Polo do Senhor da Serra: 2ª feira (literacia), 5ª feira (jornal de parede estimulação cognitiva);
Exposição de trabalhos efetuados por utentes:
Objetivo: Mostrar os trabalhos realizados pelos utentes, no âmbito do Fórum socio
ocupacional e da sala da CAAAPD, de forma a motivar e aumentar a autoestima.
Local: Hall do Lar Residencial Respeito, ou Hall do Edifício Sede da Fundação ADFP.
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Elaboração de decorações de Natal: atividade dinamizada pelas Animadoras em sala da
CAAAPD e na Residência Respeito.
Festa de Natal 2015: dia 21 de dezembro no salão de Festas da Fundação ADFP, com todas
as valências da área da saúde mental da Fundação ADFP.
Atividade sócio desportiva: Objetivo: participação ativa dos utentes da Residência em
atividades de carater sócio desportivo, promovendo a inclusão comunitária.
Local: Estádio Cidade de Coimbra.
Periodicidade: Quinzenal.
Festas de aniversário:
Objetivo: Festejar o aniversário de todos os utentes.
Local: sala de estar do Lar Residencial Respeito, ou no jardim exterior da Fundação ADFP,
quando as condições meteorológicas o permitem.
Hora do Conto:
Objetivo: promover a escuta ativa e relembrar as memórias da nossa infância. Todas as
sessões deverão ser acompanhadas por música de fundo. Nesta atividade constará a leitura de
pequenas histórias, conhecidas de todos, das suas infâncias e do seu imaginário.
Atividades exteriores:
Objetivos: Permitir o contacto com a natureza e com o mundo que os rodeia, estimular a
curiosidade e manter a ligação com o mundo real.
 Idas à Quinta da Paiva (Equitação terapêutica); (semanal);
 Ida ao mercado municipal: (semanal) compras na feira de produtos pessoais,
permitindo estimular as competências pessoais e sociais, no âmbito do
relacionamento interpessoal, e a integração na comunidade
 Caminhada (hábitos de vida saudável): mensal;
 Ida ao Castelo de Montemor-o-Velho; 13 de outubro 2015;
 Ida ao Mosteiro de Santa Clara-a-Velha; 24 outubro 2015;
 Ida ao Presépio de Penela e Espinhal; 22 de dezembro 2015;
 Ida à Piscina Fluvial da Bogueira (Casal de Ermio); nos dias 3, 10, 20 e 24 Agosto.
 Participação dos utentes no Magusto: do Parque Biológico Serra da Lousã, e da
Residência Coragem.
 I Torneio de Natal de futsal na Fundação ADFP, 19 dezembro 2015. Torneio Inter
valências no polidesportivo descoberto.
Treino de competências pessoais e sociais: dinamização de atividades de higiene pessoal/auto
cuidado (banho, cortar as unhas, limpar os ouvidos,…) de gestão de atividades doméstica, (limpeza
e arrumação dos quartos, fazer as camas, arrumar os roupeiros, passar a esfregona após o banho);
participação nas tarefas comuns da residência conforme escala de tarefas a seguir:
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Notas Finais:
O objetivo desta Residência é promover a aquisição de competências, que visem o melhor
funcionamento global e a autonomização dos utentes. A manutenção da funcionalidade e a
melhoria do bem-estar subjetivo são objetivos que potenciamos através dos acompanhamentos
psicoterapêuticos.
Para concretizar estes objetivos existiram vértices que não podem ser descurados, a ligação à
família, quando existe, é fundamental, por isso promovemos a manutenção e a intensificação desta
ligação. Quando não existe, promovemos a ligação à comunidade e a outros significativos ou de
referência, que podem ser ex. técnicos, ou outras referências idóneas que modelem os utentes no
sentido positivo.
As habilidades naturais e a deteção de capacidades inatas estão ainda numa fase embrionária,
visto que a Residência está em funcionamento a apenas quatro meses. Temos previstas entrevistas
com administração de instrumentos e atividades de multiestimulação, quer seja cognitiva ou
sensorial, que detetam as áreas de talentos.
Relativamente a proatividade nos projetos de vida, as entrevistas e o acompanhamento
psicossocial está numa fase inicial, tendo em conta que a recolha de informação de âmbito social,
ocupacional e psicológico ainda está a decorrer. Contudo referimos que já houve alguns ajustes e
mudanças de atividades dos utentes, inclusive de registo de funcionamento nas atividades de vida
diárias.
Muito continua por fazer com esta população, a ideia de recomeçar, reabilitar, promover
competências, e trabalhar estratégias de coping terá de estar bem presente no nosso dia-a-dia. Para
além destas intervenções, os afetos a psicologia positiva, o humanismo e os valores humanos,
promovidos pela Fundação ADFP, devem imperar neste processo.
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1.1.5.Residência Paz
Introdução
O presente Relatório de Atividades procura descrever de forma sucinta principais atividades
desenvolvidas e realizadas na Fundação ADFP no período de 2 de Janeiro a 31 de Dezembro de
2015.
Diversas tarefas foram realizadas individualmente ou em colaboração com outros/as
funcionários/as da instituição, assim como com os Parceiros Sociais, designadamente:

O relatório assenta na breve descrição do trabalho realizado e na sua articulação com várias
áreas de atividade, no quadro dos princípios, objetivos estratégicos e prioridades da Fundação
ADFP.
O presente Relatório explana as principais ações implementadas pelo CETIS e as que estão a
decorrer no âmbito do Projeto: “Centro de Instalação de Refugiados Paz/Peace” durante um ano.
É de referir que este Projeto baseia-se nos Objetivos Estratégicos do Plano Geral da
Fundação ADFP (2014-2018).
A seguinte tabela agrupa os cinco Objetivos Estratégicos e oito Objetivos Gerais de Resposta
Social (programados no Âmbito de atividades do CETIS a desenvolver no decurso do ano 2015 de
forma a cumprir os Objetivos Estratégicos da Fundação ADFP); também refere a ordem de
implementação de Objetivos Estratégicos adotada de modo a conseguir a implementação e
desenvolvimento do Projeto: “Centro de Instalação de Refugiados Peace/Paz”.
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ORDEM
IMPLEMENTAÇÃO

DE CODIFICAÇÃO
DE OBJETIVOS

OE 1

2º

OG 1

Educar sobre e para os Direitos Humanos e Fundamentais, Cidadania, Igualdade de Género e Interculturalidade

OG 3

Participar na implementação do Projeto “Palco dos Direitos, Justiça e Cidadania”, promovido pela iniciativa “Trilhos do Futuro” e
dirigida aos alunos do Agrupamento de Escolas de Miranda do Corvo

OE 3

OG 1

OG 2
OG 3

OE 4
3º

Objetivo Estratégico 1:
1º Promover e garantir o respeito pelos Direitos Humanos, Fundamentais, Sociais, de Justiça; padrões éticos e civilizacionais
humanistas
Objetivos Gerais da Resposta Social:
Garantir a execução do conjunto dos direitos cívicos, políticos, económicos e sociaisconsagrados na Convenção sobre os Direitos da
Criança, na Carta dos Direitos Fundamentais da UE e em outras diretrizes relevantes

OG 2

OE 2

1º

DESCRIÇÃO DE OBJETIVOS

OE 5

OG 1

Objetivos Estratégicos 2 e 3:
2º Consolidar os valores existentes na Fundação ADFP, continuar a promover o desenvolvimento inteligente, inclusivo e sustentável,
aumentando a sua qualidade e eficácia através de uma vasta gama de Respostas Sociais e Ambientais inovadoras, abrangentes e
flexíveis em vários domínios setoriais e transversais
3º Diversificar a origem das receitas, alargando os serviços e estimulando a inovação e empreendedorismo social direcionados para as
pessoas mais carenciadas, essencialmente vítimas de exclusão social e laboral.
Objetivos Gerais da Resposta Social
Promover aprendizagem organizacional comum (“organização aprendente”), gestão estratégica, do conhecimento e da liderança, bem
como uma Cultura Organizacional de qualidade e excelência, assente na criatividade e experiência da FADFP
Incentivar a inovação social, empreendedorismo e capacidade de mudança, aperfeiçoando as competências e aproveitando ao máximo
o potencial e talento dos colaboradores e utentes da Fundação, com o intuito de implementar as políticas públicas setoriais.
Promover atividades de Solidariedade e Economia Social; estimular o empreendedorismo social, capacidade inovadora e
desenvolvimento de estratégias avançadas, baseadas em recursos humanos qualificados e com um forte enfoque na cooperação e
participação com os parceiros internos e externos
Objetivos Estratégicos 4 e 5:
4º Fortalecer e tornar mais produtivas as redes e sinergias de colaboração e interação já existentes, assim como estabelecer novos
contatos e parcerias.
5º Melhorar e reforçar a imagem interna e externa (marketing) da Fundação ADFP, promovendo o seu reconhecimento, notoriedade e
visibilidade.
Objetivos Gerais da Resposta Social
Dinamizar o diálogo social e incentivar uma comunicação eficaz, envolvendo todas as partes interessadas; fomentar boas práticas,
intercâmbios e relações de cooperação entre os parceiros, instituições governamentais/não-governamentais e sociedade, realizando
um trabalho pró-ativo e sustentável em prol do desenvolvimento coletivo

OG 2

Disseminar e transformar o conhecimento e experiências adquiridas através de iniciativas conjuntas e partilhadas em novos bens e
serviços, integrando atores fundamentais (as universidades, instituições públicas e privadas; indivíduos: trabalhadores, investigadores e
utentes/cidadãos)
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Vertentes de Intervenção
Durante o período abrangido por este relatório foram realizadas ações inseridas em
três áreas de intervenção, nomeadamente:

Engloba intervenções sociais, assim como trabalho com parceiros e comunidade:
Organização e acompanhamento de Visitas a Fundação ADFP;
Realização de Visitas aos parceiros principais da Área Migrações em Lisboa – Conselho
Português para os Refugiados (CPR) e Serviço Jesuíta aos Refugiados (JRS) – pela equipa de
Projeto;
Participação na elaboração de Candidaturas da ADFP a diversos Projetos e Prémios;
Preparação e realização de vários tipos de reuniões (gerais e periódicas; informativas,
de partilha de boas práticas, de interesses especiais: procura de recursos humanos para o
Projeto, etc.);
Participação em diversos eventos interculturais;
Campanhas de informação e sensibilização.
Devido à originalidade do Projeto “Centro de Instalação de Refugiados Peace/Paz”, inserido
na nova Área de Migrações, foi necessário recorrer a vários meios de forma a conseguir o
aperfeiçoamento de conhecimentos que este tem exigido dos seus colaboradores,
nomeadamente aprendizagem e formação específica, bem como atualização a nível das
Diretrizes e Legislação internacional em vigor:
Participação nas ações de formação ligadas com Área Migrações;
Auto aprendizagem, partilha de saberes, aperfeiçoamento de conhecimentos e
melhoria contínua;
Participação nos eventos científicos;
Disseminação do conhecimento adquirido e de boas práticas.
Investigação científica e inovação:
Análise e síntese das melhores práticas;
Realização de pesquisa e elaboração de documentos sobre direitos fundamentais;
direitos e deveres de refugiados;
Participação na elaboração e acompanhamento de diversos projetos e estudos;
Colaboração com a comunidade investigadoras e especialistas da Área Migrações;
Colaboração com a comunicação social local, nacional e internacional;
Promoção do conhecimento, elaboração do material informativo e didático.
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Área “Migrações, asilo e Refugiados”
Centro de instalação de Refugiados"AEE/E/AEP/"سالم
A ideia do Projeto: “Centro de Instalação de Refugiados Peace/Paz” foi baseada e
justificada, por um lado, na problemática atual e na falta de respostas efetivas para o
acolhimento e instalação/inserção de Refugiados em Portugal; por outro, de forma a
implementar os Objetivos Estratégicos da Fundação ADFP, criando uma nova Área –
Migrações, Asilo e Refugiados – que através de elaboração do Processo de Planeamento
Estratégico e de consolidação da experiência e valores da Instituição poderia dar novas
Respostas Sociais inovadoras, pioneiras, abrangentes e flexíveis para os desafios da Área em
questão, diversificando as origens das receitas da Fundação e alargando ao mesmo tempo os
serviços prestados, designadamente:
Na fase de implementação do referido Projeto-piloto foram instalados 20 refugiados
na Fundação ADFP, acomodando-os no Centro de Instalação “Paz/Peace”. Estão arrendados
e mobilados, na urbanização da Camela, Município de Penela, quatro apartamentos de
tipologia T3 destinados a quatro famílias numerosas (com três-quatro filhos cada) de
refugiados provenientes de Síria e Sudão e um apartamento de tipologia T4 para instalar um
gabinete técnico de atendimento, formação e realização de encontros interculturais.
Este Projeto conta com os Parceiros internos e externos da Fundação ADFP,
designadamente:
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Tipologia das Atividades
A apresentação das atividades desenvolvidas estão separadas em 4 grupos,
designadamente: atividades-chave; atividades sistémicas; atividades pontuais e
atividades de gestão.
Os tipos das atividades e ações:

Metodologia Utilizada
O trabalho desempenhado na Fundação ADFP baseou-se na seguinte
planificação teórica:
PLANEAMENTO ESTRATÉGICO
Fase de formulação da Estratégia

Análise
Planificação

AÇÃO
Fase de Implementação

e Organização
e Recolha e análise de dados
operacionalização da
Estratégia
REVISÃO DO PLANO, SEGUIDO DE AÇÃO, OBSERVAÇÃO E REFLEXÃO

OBSERVAÇÃO, AVALIAÇÃO, AUTOAVALIAÇÃO
Fase de Controlo e Reorientação
Controlo
Conclusões

Atividades
De seguida desenvolvem-se as principais atividades do trabalho efetuado com recurso
a alguns dados descritos:
- Elaboração de Documentação
- Projetos e Candidaturas
A candidatura intitula-se Trivium: Space of Democracy, Human Rights and Justice e
congrega os vértices do Trivium: Parque Biológico, Espaço Mente e o Templo Ecuménico.
Aguardamos avaliação.
Prémio “Mãos Dadas – Comunidade e Solidariedade no feminino” para o Projeto:
“Mãos Cheias de Saberes e Sabores”
A Fundação ADFP foi selecionada como finalista pela Associação Portuguesa de
Criatividade e Inovação – APGICO - e a SoroptimistInternational União de Portugal – SIUP.
O Projeto da queijaria e fumeiro da ADFP foi apresentado num evento designado para
tal evento e que teve lugar em Lisboa, tendo sido atribuído o 1º Prémio da Inovação social
na vertente de Sustentabilidade – melhor eficiência e eficácia com resultados a longo prazo.
Esta distinção reconhece as boas práticas de empreendedorismo social e de liderança
praticados na comunidade.
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Fluxograma do Ciclo de Intervenção-Ação para Inserção de Refugiados

Fases e atividades do projeto "Centro de instalação de RefugiADOS pEACE/PAZ” já
implementadas
A seguinte tabela descreve as fases já implementadas, atividades e
calendarização do trabalho efetuado no âmbito do Projeto “Centro de Instalação de
Refugiados Peace/Paz”
I.
FASE
PLANEAMENTO

DE

II. NECESSIDADES

III.
ESTADO
PROCESSO

DO

IV. RESPONSÁVEL

I. PLANEAMENTO E PREPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS: APARTAMENTOS PARA AS FAMÍLIAS DE REFUGIADOS

1. Apartamentos

2. Espaço Vivo: Florística
e Jardinagem

1. Preparação, recuperação e limpeza de
apartamentos

Está feito

CM de Penela

2. Limpeza geral de apartamentos

Está feito

Fundação
empresários

3. Solicitação de chaves
4. Fazer as cópias de chaves

Entrega de chaves

CM de Penela
Fundação ADFP

5. Celebração de contratos (água, luz,
gás) para os apartamentos

Está feito

IHRU e CM de Penela
Fundação ADFP

-Cultivo das flores a frente
apartamentos
-Jardinagem, culturas agrícolas, etc.

Está em Curso

CM de Penela
Fundação ADFP
Refugiados

de

ADFP,
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II. PLANEAMENTO E PREPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS: GABINETE TÉCNICO
4. Base Material:
4.1. Bibliografia;
4.2.
Elaboração
disseminação

da

Informação

para

5. Seleção de Recursos Humanos

6. Marcação de Reuniões (com os Parceiros,
Instituições governamentais/ ONG´s) de Penela

1. Leitura
Legislação,
bibliografia

e

análise de
diretrizes,

1.
Professora
de
língua
portuguesa/ Português para
Estrangeiros
2. Intérprete da língua árabe
3. Técnico superior – Serviço
Social
Assinatura do Protocolo

7. Realização de Reuniões

de

Parcerias

Oficiais

Definição de Financiamento
Geral do Projeto

Fundação
ADFP,
CM de Penela,
Parceiros,
Empresas
locais
-Fundação
ADFP,
- CM de Penela,
-Parceiros,
-Empresas
locais
SEF, Fundação
ADFP
CM de Penela

Confirmação com SEF

de
Em Curso

10. Definição de Plano Estratégico do Projeto
Em Curso

Fundação ADFP
Parceiros,
Empresas
locais
Fundação ADFP

Assinatura do Protocolo

8. Alteração na Proposta de Financiamento geral

9. Assinatura
colaboração

Em desenvolvimento
Foi feita primeira informação
sobre o Projeto

Elaboração de Planificação (após
de avaliação, esclarecimentos e
confirmação de SEF)

SEF, Fundação
ADFP
CM de Penela,
Parceiros
SEF, Fundação
ADFP
CM de Penela

11. Planeamento e implementação de Ações de
sensibilização

Elaboração de Planificação

Fundação ADFP
CM de Penela
Parceiros

12. Assinatura de contratos com a equipa de
Projeto
13. Elaboração do Cronograma das atividades,
intervenções

Seleção de RH e assinatura de
documentos principais
Planificação e elaboração de
documentos

Fundação ADFP

III. INÍCIO DE PROJETO, RECEÇÃO DE REFUGIADOS
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Fundação ADFP
CM de Penela
Parceiros

Reuniões no âmbito do Projeto “Centro de Instalação de Refugiados
Peace/Paz”
No âmbito do Projeto para os Refugiados foram programadas e efetuadas
várias reuniões internas e externas, nomeadamente:
Internas
Reuniões periódicas com os Coordenadores das respetivas Áreas, com a equipa
do Projeto “Centro de Instalação de Refugiados Peace/Paz”, com os funcionários
responsáveis pela vertente de gestão, aprovisionamento e construção/recheio de
apartamentos.
No âmbito de Implementação de Projeto foram definitivas as seis Áreas de
intervenção:

.
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Em forma de resumo, o grau de concretização das Fases de implementação dos Objetivos Estratégicos do CETIS e da Área Migrações
da Fundação ADFP está descrito na tabela que se segue em baixo:
FASES DE IMPLEMENTAÇÃO DE OBJETIVOS
CODIFICAÇÃO
DE OBJETIVOS

DESCRIÇÃO DE OBJETIVOS

Objetivo Estratégico 1:
1º Promover e garantir o respeito pelos Direitos Humanos, Fundamentais, Sociais, de Justiça; padrões éticos e civilizacionais humanistas

Inicial

Intermédio

Avançado

+

+

+

+

+

OE 1
OG 1
OG 2
OG 3

Objetivos Gerais da Resposta Social:
Garantir a execução do conjunto dos direitos cívicos, políticos, económicos e sociais consagrados na Convenção sobre os Direitos da +
Criança, na Carta dos Direitos Fundamentais da UE e em outras diretrizes relevantes
Educar sobre e para os Direitos Humanos e Fundamentais, Cidadania, Igualdade de Género e Interculturalidade, sobretudo através dos +
Módulos aplicados aos utentes, formandos e colaboradores
Participar na implementação do Projeto “Palco dos Direitos, Justiça e Cidadania”, promovido pela iniciativa “Trilhos do Futuro” e dirigida +
aos alunos do Agrupamento de Escolas de Miranda do Corvo

+
+

Objetivos Operacionais
+
Defender os direitos, assim como valorizar e reconhecer o potencial e talentos de pessoas mais vulneráveis e em situações de pobreza:
com necessidades especiais, famílias monoparentais, idosos, imigrantes, minorias, desempregados de longa douração, entre outros

+

+

OO 1

OO 2

Assegurar a igualdade de acesso à educação, formação, requalificação, preparação para o emprego e atividades recreativas

+

+

+

OO 3

Promover e garantir o direito a uma vida plena e digna, em condições que favoreçam a autonomia, elevam a autoestima e motivação e +
facilitem a inserção e participação ativa na vida da comunidade

+

OE 2

OE 3

OG 1

OG 2

Objetivos Estratégicos 2 e 3:
2º Consolidar os valores existentes na Fundação ADFP, continuar a promover o desenvolvimento inteligente, inclusivo e sustentável, +
aumentando a sua qualidade e eficácia através de uma vasta gama de Respostas Sociais e Ambientais inovadoras, abrangentes e
flexíveis em vários domínios setoriais e transversais
3º Diversificar a origem das receitas, alargando os serviços e estimulando a inovação e empreendedorismo social direcionados para as +
pessoas mais carenciadas, essencialmente vítimas de exclusão social e laboral.
Objetivos Gerais da Resposta Social
Promover aprendizagem organizacional comum (“organização aprendente”), gestão estratégica, do conhecimento e da liderança, bem +
como uma Cultura Organizacional de qualidade e excelência, assente na criatividade e experiência da FADFP
Incentivar a inovação social, empreendedorismo e capacidade de mudança, aperfeiçoando as competências e aproveitando ao máximo +
o potencial e talento dos colaboradores e utentes da Fundação, com o intuito de implementar as políticas públicas setoriais.

+

+

+

+

OG 3

OO 1
OO 2
OO 3
OO 4

OE 4
OE 5

OG 1

OG 2

OO 1
OO 2

OO 3

Promover atividades de Solidariedade e Economia Social; estimular o empreendedorismo social, capacidade inovadora e +
desenvolvimento de estratégias avançadas, baseadas em recursos humanos qualificados e com um forte enfoque na cooperação e
participação com os parceiros internos e externos
Objetivos Operacionais
Apoiar no desenvolvimento e realização de ações de formação, aperfeiçoamento profissional e de competências apropriadas dirigidas
aos colaboradores da FADFP, promovendo uma melhoria contínua e atualização ao longo da vida
Reforçar políticas ativas de emprego e de inserção social de pessoas em risco de pobreza; assegurar a dinamização de medidas
inovadoras de intervenção social e de apoios diretos aos grupos populacionais mais desfavorecidos
Promover a inclusão social através de ações que permitam contribuir para o aumento da empregabilidade, bem como para o combate
das situações críticas de pobreza.
Incentivar o sucesso educativo e reforçar a formação e qualificação dos jovens de forma a melhorar a sua empregabilidade

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

Objetivos Estratégicos 4 e 5:
4º Fortalecer e tornar mais produtivas as redes e sinergias de colaboração e interação já existentes, assim como estabelecer novos +
contatos e parcerias.
5º Melhorar e reforçar a imagem interna e externa (marketing) da Fundação ADFP, promovendo o seu reconhecimento, notoriedade e +
visibilidade.
Objetivos Gerais da Resposta Social
Dinamizar o diálogo social e incentivar uma comunicação eficaz, envolvendo todas as partes interessadas; fomentar boas práticas, +
intercâmbios e relações de cooperação entre os parceiros, instituições governamentais/não-governamentais e sociedade, realizando um
trabalho pró-ativo e sustentável em prol do desenvolvimento coletivo
Disseminar e transformar o conhecimento e experiências adquiridas através de iniciativas conjuntas e partilhadas em novos bens e +
serviços, integrando atores fundamentais (as universidades, instituições públicas e privadas; indivíduos: trabalhadores, investigadores e
utentes/cidadãos)

+

Objetivos Operacionais
+
Melhorar a eficácia, eficiência e qualidade; aumentar a transferência da experiência e conhecimentos produzidos; apoiar a
internacionalização das atividades

+

+

Assegurar a criação de grupos e redes de trabalho dinâmicos, promovendo a disseminação da inovação, aprendizagem organizacional e
empreendedorismo social
+
Reforçar a sensibilização da comunidade para as políticas setoriais transversais no âmbito da proteção e inclusão social, do emprego e +
condições de trabalho, da luta contra a discriminação, da diversidade, da igualdade de oportunidades e de género, entre outros

+

+

+

+

I. 2. Terceira Idade

RESIDÊNCIA SABEDORIA

1.

Introdução
A Residência Geriátrica, a funcionar desde 1995, acolhe idosos preferencialmente
dependentes, acamados ou demenciados, isolados, com desajustamentos familiares graves ou
aqueles cujo cônjuge já esteja internado na instituição. Esta resposta social beneficia de Acordo de
Cooperação com o Centro Distrital de Segurança Social para 60 idosos. Tem capacidade para 72
residentes.
Trata-se do primeiro lar de idosos da região que garantiu desde o início prioridade de internamento
a pessoas dependentes. Assumiu o défice geriátrico existente, garantindo consultas médicas bissemanais
e cobertura de enfermagem 24 horas por dia. O seu carácter inovador repetiu-se em 2000, quando criou
uma Unidade de Apoio Integrado com 5 camas em colaboração com o SNS e o Centro de Saúde de
Miranda do Corvo.
A Residência é constituída por 11 quartos triplos,15 quartos duplos com quarto de banho privativo
e 10 quartos individuais igualmente com casa de banho. Todos os quartos dispõem de TV. Dispõe
também de duas salas de atividades e convívio, 1 gabinete técnico, 1 gabinete médico e de enfermagem,
capela e espaços exteriores.

Denominada Residência Sabedoria desde 2012 para se enquadrar no objetivo da Fundação de promover
valores civilizacionais.
Sabedoria como sinónimo de sábio, de respeitar o pensamento alheio, ser humilde, de tratar o
outro como gostaria de ser tratado.
Sabedoria como conhecimento que dá a capacidade ao homem para identificar e corrigir os seus
erros. É um valor que deve estar intrinsecamente associado ao perfil dos cuidadores de idosos.
2.

Serviços Prestados
A Residência Sabedoria assegura a prestação dos seguintes serviços: alimentação,
alojamento, cuidados de higiene e conforto, saúde, tratamento de roupa, apoio de serviço social e
apoio espiritual.
Destacam-se os cuidados de enfermagem permanentes, os serviços médicos com consulta de
clínica geral duas vezes por semana e em regime de chamada e ainda a consulta de psicologia clínica
bissemanal. Estes serviços diferenciam positivamente a Residência e garantem maior segurança e
conforto físico e psíquico aos idosos.
O Ginásio, o serviço de Medicina Física e Reabilitação disponível aos idosos, bem como as atividades
de caráter recreativo e cultural dinamizadas pela animadora social, por uma gerontóloga e por um
professor de educação física, proporcionam aos idosos da Residência Sabedoria a ocupação de parte do
seu tempo com ganhos visíveis na sua saúde física e mental.

Caracterização dos residentes
A Residência Sabedoria tem acordo de cooperação com o Instituto de Solidariedade e Segurança
Social de Coimbra para 60 idosos. Dispõe ainda de 12 camas extra – acordo que foram utilizadas quase na
totalidade.
A caracterização que se segue reporta-se aos 92 idosos internados até 31 de Dezembro de 2015.

Em relação à distribuição dos idosos por género, verifica-se que mais de metade da população idosa
internada é do sexo feminino, com 78 mulheres e 14 homens.

Grande parte da população idosa internada situa-se na faixa etária acima dos 85 anos de idade
(49).32 idosos têm mais de 90 anos de idade.
Em idade mais avançada verifica-se um agravamento do estado de dependência dos idosos e,
consequentemente maior necessidade de internamento.

Continua a prevalecer a situação de viuvez com 55 idosos, facto justificado pela idade avançada da
maioria. Existe contudo um número com significado de idosos casados (18), registando-se três casais
internados em simultâneo.

Relativamente à proveniência, a grande maioria dos idosos (82) reside no concelho de Miranda do
Corvo, o que vai ao encontro do objetivo principal da Residência Sabedoria que é apoiar prioritariamente
a população do concelho, numa lógica de resposta de proximidade.

A população idosa internada é maioritariamente dependente e grande dependente (62). Apenas 9
idosos são independentes nas suas atividades de vida diária.
Os idosos internados independentes não têm familiares próximos ou possuem familiares ausentes,
apresentando-se a estrutura residencial como uma resposta para combater a solidão e a insegurança,
consequências do isolamento social.
Contrariamente a outros lares que apenas admitem idosos independentes, a Residência Sabedoria
tem como um dos critérios preferenciais de admissão, a dependência dos idosos na satisfação das
necessidades básicas de vida diária. Esta preocupação tem representado no entanto, um esforço
financeiro suplementar para a Fundação, nomeadamente ao nível dos cuidados de saúde.

As doenças que motivaram o internamento são quase sempre incapacitantes e os idosos muitas
vezes apresentam várias em simultâneo. Verificou-se que, em 2015, prevaleceram a HTA (28), as doenças
osteoarticulares (25), a demência (21), a diabetes(18),a doença cardiovascular (17) e o AVC(14).

A grande maioria (45) permanece internada há mais de um e menos de cinco anos.
Verifica-se que um número importante de idosos (21) se encontra internado há mais de cinco anos.
Ao longo do ano transato foram admitidos 23 idosos, foram registadas 21 saídas, 18 das quais por
óbito. As 3 saídas referem-se a internamentos transitórios em que os idosos estiveram internados apenas
para recuperação ou a aguardar vaga em Cuidados Continuados.
A qualidade dos cuidados prestados na Residência Sabedoria, com destaque para a existência de
serviço de enfermagem 24h por dia, médico em regime de chamada até sete dias por semana,
acompanhamento ao nível de fisioterapia, de consulta de psicologia clínica, de orientação nutricional e de
animação social, têm condicionado de forma muito positiva a estadia dos idosos proporcionando-lhes
uma vida mais longa e qualitativamente mais rica.

As mensalidades foram calculadas com base no rendimento do idoso e na avaliação sócio familiar.
Dos 92 idosos internados, 31 pagaram mensalidades inferiores a 586€, apesar de ter vigorado o valor
mínimo de 590€ indicado no protocolo entre a CNIS e o Ministério da Segurança Social. Refira-se que 12
idosos se encontram em regime de extra acordo não beneficiando de qualquer comparticipação da
segurança social e, por isso, assumindo as despesas de internamento na totalidade.
3.

Atividades desenvolvidas na área de saúde
Ao longo de 2015 foi realizado um registo diário dos cuidados de saúde prestados aos idosos, quer
no interior pela equipa multidisciplinar, quer no exterior, nomeadamente pelos hospitais de
referenciação (CHUC).Através do levantamento estatístico, foi obtida uma média mensal de ações aos
vários níveis de saúde que refletem, por um lado, as necessidades de cuidados que os idosos apresentam,
por outro, a capacidade e dinâmica da instituição para responder aos desafios que vão surgindo.

5.1.Atividades internas

Medicina Física e Reabilitação
Foi realizada uma média mensal de 180 sessões de fisioterapia e 1 consulta de Fisiatria aos
residentes na Residência Sabedoria.
Psicologia clinica
Os idosos da Residência Sabedoria são acompanhados por uma psicóloga clinica. No ano de 2015
foram realizadas uma média de 45 consultas mensais.
Enfermagem
No âmbito do serviço de enfermagem foi contabilizada uma média de 321 pensos de enfermagem
mensais.
Nutrição
Foram realizadas aos idosos 5 consultas de nutrição mensais.

5.2.Atividades externas

Os idosos recorreram em média mensalmente a 14 consultas de especialidade no CHUC, 7 ocorrências ao
serviço de urgência hospitalar e 3 internamentos hospitalares.
4.
Questionários de Satisfação dos Idosos
No âmbito do plano de melhoria da qualidade na Residência Sabedoria, foram aplicados questionários aos
idosos em dezembro de 2015, para avaliar o seu grau de satisfação com os serviços prestados.
Após a realização e aplicação dos questionários, obtiveram-se os dados que se apresentam e que
permitem monitorizar a perceção dos idosos acerca do desempenho da organização e detetar áreas de
melhoria.
Avaliação dos idosos Muito Satisfeito
Acolhimento pela equipa
Instalações
Tratamento de roupa

Satisfeito

Pouco Satisfeito

Nada Satisfeito

25%

80%

0%

5%

0%

90%

5%

5%

0%

90%

10%

0%

Alimentação

1%

70%

28%

1%

Higiene pessoal

0%

95%

5%

0%

Colaboradores

0%

95%

5%

0%

0%

95%

5%

0%

4%

95%

0%

1%

1%

95%

3%

1%

Atividades ocupacionais
Visitas
Opinião geral sobre a residência

Conclui-se que a grande maioria dos idosos se encontra satisfeita com os serviços prestados.
5.

Atividades realizadas
As ações desempenhadas pela Diretora Técnica focaram-se na direção do serviço e supervisão do
seu funcionamento. Para além das funções inerentes a este cargo, durante o ano foram realizadas
diversas outras atividades:

Recolha de dados estatísticos dos utentes da Residência Sabedoria para preenchimento da Carta
Social e elaboração do relatório de atividades de 2014.


Proceder ao acolhimento dos idosos admitidos e suas famílias, prestando-lhes as informações sobre
o funcionamento da Residência, serviços prestados, direitos e deveres, apresentação da equipa de
profissionais bem como outras informações úteis.

Organização e divulgação de ações de formação mensais para as colaboradoras de diversas áreas,
nomeadamente, população idosa, saúde mental e cozinha.

Elaboração da escala mensal das colaboradoras.

Participação na qualidade de coordenadora, na palestra apresentada pelos arquitetos Carlos
Antunes e Desirée Pedro sobre a arquitetura de reabilitação de edifícios antigos, aos alunos da
Universidade Sénior em 7.01.2015.

Participação na apresentação da área da saúde mental e reabilitação em 06.02.15.

Acompanhamento da visita do Sr. Dr. Poiares Maduro, Ministro-adjunto do Desenvolvimento
Regional á Fundação em 14.02.15.

Participação na qualidade de coordenadora, nas atividades comemorativas do 10º aniversário da
Universidade Sénior.

Rescisão do contrato de recolha de resíduos contaminados com a Ambimed. Negociação de novo
contrato com empresa Ambiwaste com início em março de 2015.Articulação com as várias residências
quanto à utilização dos recipientes, receção e entrega.

Integração, acompanhamento, supervisão e avaliação de três estagiárias do curso de Técnico
Auxiliar de Saúde do IEFP.

Alteração do regulamento do centro de dia de Lamas de acordo com orientações da técnica da
segurança social.

Receção e acompanhamento de estagiária de Gerontologia CET do Instituto Superior Miguel Torga
de 26 de fevereiro a julho de 2015.

Acompanhamento mensal da empresa de higiene e segurança alimentar no âmbito do HACCP à
cozinha da sede.

Acompanhamento anual da empresa de higiene e segurança alimentar à copa da Residência
Sabedoria no âmbito da higiene e segurança alimentar.

Acompanhamento anual da empresa de higiene e segurança ao edifício da sede em 10.4.2015.

Acompanhamento anual da empresa de higiene e segurança à Residência Sabedoria, no âmbito da
segurança em 5.5.2015.

Participação na sessão de apresentação de regulamentos internos pela CNIS em Fátima em
13.4.2015.

Alteração dos regulamentos das estruturas residenciais para lares de idosos de acordo com
orientações da CNIS, em colaboração com a técnica da RCR.

Elaboração/negociação do plano de férias das colaboradoras da Residência Sabedoria, da cozinha e
lavandaria para 2015 e respetiva entrega no serviço de pessoal.

Participação e acompanhamento no almoço de comemoração dos 10 anos do Centro Social de
Lamas em abril de 2015.

Preparação da Festa da Páscoa e visita Pascal em 05.04.15.Encomenda de amêndoas, folares e
bebidas,flores e mesa pascal.


Receção da visita da Associação Lusófona de Direito à Saúde (ADIS) à Fundação em 9.4.2015.

Receção e acompanhamento na Residência Sabedoria da visita dos dirigentes da Santa Casa da
Misericórdia de Campo Maior em 27.4.2015.

Receção e acompanhamento de visita da formadora e de um grupo de alunas do Curso de
Assistente Familiar e de Apoio à Comunidade da ARCIL em 13.5.2015.

Receção e acompanhamento na Residência Sabedoria da visita da Presidente da FCS de Cabo Verde
em 18.5.2015.

Participação na qualidade de coordenadora, na receção e acompanhamento dos visitantes no
Encontro Nacional de Universidades Séniores em 6.6.2015.

Receção da técnica da segurança social em visita de verificação e acompanhamento à Residência
Sabedoria em 9.6.2015.

Acompanhamento da visita do Sr. Secretário de Estado da Cultura à Fundação e inauguração do
Museu Espaço da Mente em 9.6.2015.

Almoço de trabalho com coordenadores e Presidente do Conselho de administração em 11.6.2015.

Admissão de duas Enfermeiras na equipa de enfermagem da Residência Sabedoria.

Reunião com a equipa da área de coordenação da terceira idade para definição do Plano de Ação
para 2015;

Orientação de estagiária de Gerontologia que iniciou funções na Residência Sabedoria/Centro de
Dia em 04.06.2014 a 20.09.2015.

Entrega e receção das fichas de autoavaliação aos colaboradores da Residência Sabedoria, da
cozinha da sede, da lavandaria e às técnicas responsáveis pelas valências de idosos.

Preenchimento e entrega das grelhas de avaliação de desempenho dos colaboradores da Residência
Sabedoria, da cozinha da sede, da lavandaria e das técnicas responsáveis pelas valências de idosos.

Avaliação de desempenho referente a 2014 das colaboradoras da Residência Sabedoria, Lavandaria,
Cozinha da sede e Técnicas da área de coordenação num total de 40 processos.

Acompanhamento da visita dos Srs. Diretores do Centro Distrital de Segurança Social de Coimbra e
de Lisboa à Fundação em 18.6.2015.

Recolha de informação sobre o projeto Café Memória.

Acompanhamento do Comandante dos Bombeiros e do Eng. da empresa Cruz Branca Lda. para
avaliar medidas de segurança do edifício sede em 22.6.2015.

Atualização anual das mensalidades dos idosos da Residência Sabedoria e envio de carta
informativa aos familiares em junho de 2015.

Envio de pedido de alteração da capacidade funcional da Residência Sabedoria à segurança social.

Elaboração do plano de ação da Residência Sabedoria para 2016, compilação de todos os planos da
área da 3ª idade e entrega em15.10.15.

Organização de 23 processos de admissão e elaboração dos relatórios sociais para submissão a
despacho do Conselho de Administração


Centralizar a informação referente ao número de utentes institucionalizados das diversas valências
que necessitam de vacina gripal 2016, envio ao centro de saúde, receção e distribuição de vacinas pelas
várias valências.

Acompanhamento da visita à Fundação ADFP no âmbito de comemoração do lançamento da 1ª
pedra no Templo Ecuménico.

Comemoração do aniversário da Fundação na Residência Sabedoria.

Substituição das colegas da Residência Gratidão, do Apoio Domiciliário e Centro de Dia nos seus
períodos de férias.

Encomenda das prendas de Natal dos idosos de todas as valências.

Reuniões periódicas com a equipa de enfermagem.

Reuniões periódicas com as técnicas da área da população idosa.

Reuniões periódicas com as equipas de auxiliares da Residência Sabedoria. Entrega e análise de
diversos documentos escritos para consolidação de conhecimentos.
6.

Ações de Formação

8.1.Internas

As ações de formação dirigidas aos profissionais foram totalmente organizadas pela equipa da área
da população idosa. Os conteúdos programáticos e a duração das ações foram adaptados às necessidades
formativas dos destinatários. Destacam-se temas tão variados como “Higiene e autocontrolo alimentar:
Importância das fichas técnicas”; ”Deveres dos colaboradores”;” Prevenção de violência”; Plano de
controlo infeções”; “Mulheres e Homens na velhice: desafios para quem cuida”; ”Receção e
armazenamento de alimentos”; ”Cuidados de higiene e conforto no leito”; ”Prevenção de riscos laborais”;
”Alimentação no idoso”; ”Apoio em situação de urgência: Manuseamento de material e manutenção”;
”Workshop sobre Relacionamento Interpessoal”; “Gestão de conflitos” entre outras. As formações
internas tiveram caráter mensal.
8.2.Externas

Participação no XIII Curso Pós-Graduado sobre Envelhecimento-Geriátrica Prática em 24 e
25.09.2015.
7.

Atividades de Animação Sócio Cultural e Ocupacional
As atividades de ocupação e animação social realizadas na Residência Sabedoria durante o ano de
2015 tiveram como objetivos principais:

Potenciar as capacidades funcionais, físicas e cognitivas dos utentes;

Promover a interação social, o reforço do convívio, da participação, da autoestima e dos laços
sociais com o intuito de gerar uma melhor qualidade de vida, prevenir e retardar o processo de
envelhecimento.
Durante o ano de 2015 realizaram-se diversas atividades de animação e ocupação na Residência
Sabedoria pela gerontóloga e pela animadora social.

Pela Gerontóloga
Prevenção da saúde cognitiva:
9.1.Jogos cooperativos, exercícios individuais de treino de atenção, memória e funções executivas com
foco privilegiado na audição e no tato. Treino de leitura com os idosos alfabetizados recorrendo a papel e
caneta, ao loto de leitura ou à leitura de livros. Jogos de mesa (UNO adaptado, bingo, jogo do galo).
9.2.Atividades de estimulação cognitiva (operações aritméticas simples, puzzles, jogos de memória;
leitura de jornais e revistas) e estimulação pela música.
9.3.Realizou-se uma atividade semanal “Memórias do meu tempo” em parceria com a Biblioteca da
Fundação ADFP que tem permitido explorar profissões que entraram e desuso e reavivar histórias,
criando espaços de reminiscência.
9.4.Visualização de filmes” A vida de Cristo”; Visualização dos casamentos de Santo António entre outros.
9.5. Momentos de risoterapia com recurso a balões e música ambiente resultam muito bem e que têm
sido realizados pontualmente.
9.6.Estimulação através da música. Em grupo por vezes cantam músicas populares e, pontualmente com
recurso a instrumentos musicais como pandeiretas e garrafas com areia.
Convite semanal ao César
(elemento residente na Residência de Deficiência Mental), que possui um reportório musical enorme e
tem permitido bons momentos observados e relatados com música portuguesa, a dedicação de música
individual, a troca de afetos, e bons resultados a nível de humor.
9.7. Realização de grupos de discussão de temáticas, utilizando as notícias do Mirante como mote, tem
gerado conversas interessantes e partilha de opiniões diferentes.
9.8.Foram realizadas dinâmicas em grupo em que cada elemento fornece pistas em relação à utilidade e
características de um objeto ou algo representado numa imagem para que outro elemento possa
adivinhar. Estas dinâmicas são apelativas para os idosos e desenvolvem várias dimensões.
Atividades Físicas
9.9.Caminhadas ao exterior: Ao Mercado, à Residência Gratidão visitar amigos.
9.10.Treinos de marcha diários com alguns idosos.
9.11.As atividades com recurso a bolas de papel de jornal, cestos, garrafas, bengalas, arcos e cordas
realizaram-se sob a forma de jogo de competição, o que para além de permitir o desenvolvimento da
coordenação, nomeadamente viso-motora e viso-espacial é uma atividade estratégica para envolver
sobretudo idosos com nível cognitivo mais reduzido.
Os momentos de passagem de bola em roda para treino físico têm também resultados muito
positivos em termos de humor, tornando-se num momento lúdico de convívio e brincadeira.
Atividades Manuais
9.12.Preferência por aquelas que desenvolvem a motricidade grossa, dado que está ao alcance de muito
poucos concretizar atividades que impliquem motricidade fina.
9.13.Descasca de favas e ervilhas em três momentos ao som de música popular.
9.14.Como símbolo da Primavera concretizaram-se flores através da pintura com esponja e uso de
cartolina, papel de jornal, botões e palhetas.
9.15.Momento de arte terapia concretizado pela pintura em papel com recurso a formas.

Pela Animadora Social
9.16. Foram realizadas atividades de caráter periódico, como a festa da família, bailes mensais, atelier de
culinária, magusto, viagens, caminhadas, celebração da eucaristia, celebração de aniversários dos utentes
entre outras.
9.17.Foram desenvolvidas atividades diárias de caráter ocupacional onde salientamos o trabalho
realizado na Oficina Ponto & Nó. Esta oficina funciona na sala de Centro de Dia e ocupa diariamente
cerca de 12 idosas que fabricam produtos de artesanato. Alguns destes produtos foram utilizados na
decoração dos espaços da Fundação e na decoração de Natal do Hotel Parque Serra da Lousã. A maioria
dos artigos é vendida na loja de artesanato do Parque Biológico da Serra da Lousã e na loja de Coimbra.
Este ano a venda dos artigos de artesanato resultou no valor de 3595€ (valor bruto), dos quais 948€
reverteram a favor dos jovens do Lar de Infância e Juventude.
9.18.Uma das atividades de grande impacto neste ano foi a 1ª passagem de modelos, onde alguns idosos
se voluntariaram para desfilar com fatos de gala. Este evento teve o apoio de uma fotógrafa profissional,
de uma maquilhadora e de uma florista.
9.19.De salientar as atividades intergeracionais realizadas com os jovens do LIJ num projeto de
voluntariado que decorreu durante as férias de Verão.
9.20.Este ano acolhemos 5 jovens estagiárias do curso de Animação Sociocultural do Agrupamento de
Escolas de Miranda do Corvo e uma estagiária do Curso de Ajudante de Pessoas Idosas do Lycée de Ouin
(França), cujo trabalho desenvolvido se revelou muito enriquecedor para ambas as partes.
9.21.A Residência Sabedoria faz a gestão de uma página do Facebook com o nome Residência
Sabedoria/Fundação ADFP e conta com 1269 gostos, fazendo através desta rede social a promoção e
divulgação das atividades realizadas.
Durante o ano de 2015 houve um grande envolvimento das colaboradoras nas atividades de animação
permitindo uma maior participação dos idosos principalmente dos que apresentam maior dependência.
10. Conclusões
Ao longo do ano de 2015 os profissionais contribuíram de forma individual e coletiva para aumentar
a qualidade de vida dos idosos, a saúde, a segurança, o conforto e ocupação dos tempos livres.
10.1.Formação dos colaboradores:
Para prestar cuidados e serviços personalizados e humanizados, a Residência Sabedoria apostou na
formação contínua das equipas, reforçando a sua qualidade técnica e promovendo um contínuo
aperfeiçoamento do trabalho desenvolvido.
10.2.Parcerias Formativas:
Realçamos a articulação das instituições de ensino com a Residência, nomeadamente a Escola
Secundária José Falcão, o Instituto Superior Miguel Torga, a Faculdade de Psicologia da Universidade de
Coimbra e o Liceu francês que, com o envio de alunos para estágios, programas de treino cognitivo, visitas
de observação e acompanhamento aos idosos, acrescentaram valor ao trabalho já desenvolvido,
resultando em enriquecimento recíproco.
10.3.Equipamentos e material:
Aquisição de 10 cadeiras de rodas para aumento do conforto e bem estar dos idosos.
Aquisição de atoalhados.
Aquisição de fardas para as colaboradoras para melhorar a imagem interna e externa da Fundação.
.

10.4.Recursos humanos
A admissão de uma gerontóloga em estágio profissional representou uma mais-valia na ocupação e
estimulação dos idosos. Através de estimulação cognitiva, de estímulos pela comunicação, pela música,
pela dança, pela escrita e pela leitura, melhorou o seu bem-estar, a sua afetividade, a sua autoestima.
Contratação de duas enfermeiras para o quadro da Fundação, com benefícios claros na prestação
de cuidados de enfermagem e estabilidade profissional das colaboradoras.
10.5.Inquéritos de satisfação dos utentes
No âmbito do plano de melhoria da qualidade na Residência Sabedoria, foram aplicados
questionários aos idosos, por forma a avaliar o seu grau de satisfação com os serviços prestados. Os
resultados foram bastante positivos, com uma percentagem elevada dos idosos inquiridos satisfeitos com
o trabalho desenvolvido na Residência.
10.6.Monitorização de quedas
Foi realizada pela equipa de enfermagem a monitorização de quedas dos idosos com utilização da
Escala de Morse que permitiu constatar os pontos críticos e tomar medidas de atenuação dos riscos.
Na Residência Sabedoria, temos valorizado a estimulação dos idosos através da otimização das
funções cognitivas, do desenvolvimento afetivo, do fomento da participação social, da promoção da
saúde e prevenção das incapacidades, garantindo os cuidados adequados em fim de vida sem sofrimento
evitável.
A abordagem holística utilizada pelas equipas tem contribuído para o equilíbrio emocional dos
idosos e tem como consequência uma melhoria da sua autoestima.
A colaboração de voluntários da comunidade em diversas atividades junto dos idosos (com “Prémio
de bolso” ou em regime de gratuitamente) tem sido um contributo inestimável para a causa humanista e
para o sucesso coletivo da Fundação.
É nossa ambição que em 2016 a equipa de recursos humanos oriente a sua prática profissional
pelos Valores da Fundação, nomeadamente o Respeito pelo outro, a Qualidade na ação, a Ética
profissional, a Solidariedade e a Bondade na prestação dos cuidados.
RESIDÊNCIA GRATIDÃO
1 – Introdução
A Residência Assistida, atualmente denominada de Residência Gratidão, abriu em Novembro de
2000.
Foi a primeira Residência Assistida do país e a primeira unidade que se assumiu vocacionada para
dar resposta a pessoas com doença de Alzheimer e outras demências senis. Nasceu da necessidade de dar
resposta a inúmeros casos de doentes, idosos, dependentes e com graves limitações mentais, vítimas da
marginalização, devido à sua grande dependência e perda de autonomia.
Com o objetivo de dar resposta aos inúmeros casos de doentes e/ou idosos dependentes e com
graves limitações mentais, nomeadamente doentes de Alzheimer e outras demências senis a R. Gratidão
apresenta diferentes cores ao longo dos seus 4 pisos (rosa, vermelho, amarelo e verde) de modo facilitar
a orientação espacial dos seus Utentes.
A Segurança Social de Coimbra não compreendeu o objetivo inovador da Residência Assistida (com
serviço de enfermagem permanente e consultas médicas bissemanais e em regime de chamada) que
apostou no apoio à crescente população idosa vítima de doença mental não tendo aceitado protocolar a
valência. Este facto obrigou a que a R. Assistida tenha no ano de 2004 sido pioneira em cuidados
continuados, tendo criado 15 camas ao abrigo do decreto-lei nº 281/2003 de 8 de Novembro em
cooperação com o Ministério da Saúde. Integrou a experiência piloto da Rede Nacional de Cuidados

Continuados Integrados em Novembro de 2006 com 20 camas em Unidade de Longa Duração e
Manutenção e em Janeiro de 2007 com 14 camas em Unidade de Média Duração e Reabilitação.
A designação de R. Gratidão prende-se com um dos grandes alicerces desta residência, que assenta
em valores que contemplem a bondade e generosidade. Consideramos que uma atitude de gratidão
perante a vida consegue converter as dificuldades em oportunidades e os problemas em soluções. A
gratidão é uma faculdade espiritual que nos ajuda a ampliar a nossa visão e a ultrapassar os nossos
limites.
2 - Objetivos da Residência Gratidão
A R. Gratidão tem por objetivo a prestação de cuidados de saúde e de apoio social de forma
continuada e integrada a pessoas que, independentemente da idade se, encontrem em situação de
dependência.
Atualmente tem a funcionar 3 tipos de serviços distintos, uma resposta residencial com capacidade
total para 67 utentes, distribuídos do seguinte modo:

Lar de Dependente ou Idosos com capacidade para 19 utentes;

Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados com capacidade para 18 utentes em Unidade
de Média Duração e Reabilitação (UMDR) e 30 utentes em Unidade de Longa Duração e Manutenção
(ULDM).
De Novembro de 2000 a Fevereiro de 2015 na Residência Gratidão esteve integrado outro
programa social, apoiado pelo Centro de Emprego, que visa a inserção socioprofissional de
desempregados de longa duração, ou pessoas em situação de desfavorecimento face ao mercado de
trabalho, adaptando as funções, ritmo e organização às características dos trabalhadores em processo de
inserção.
A Residência Gratidão tem esta dupla vertente de apoiar os residentes mas também ser um projeto
de inclusão laboral, vocacionada para pessoas desempregadas de longa duração.
A RNCCI foi criada pelos Ministérios do Trabalho e da Solidariedade Social e da Saúde através do
Decreto-lei nº101/2006 de 6 de Junho.
É formada por um conjunto de instituições públicas e privadas, que prestam cuidados continuados
de saúde e de apoio social
Deste modo a Residência Gratidão tem assim, como destinatários, um grupo heterogéneo de
pessoas, na sua maioria idosos, com necessidade de prestação de cuidados de saúde continuados e de
apoio social, qualquer que seja a sua idade ou origem, domicilio e/ou instituição, centro de saúde ou
hospital.
A Unidade de Média Duração e Reabilitação destina-se a pessoas com perda transitória de
autonomia, potencialmente recuperável, que necessitam de cuidados clínicos, de reabilitação e de apoio
psicossocial, por situação clínica decorrente da recuperação de um processo agudo ou de
descompensação de processo patológico crónico. O período de internamento não pode ser superior a 90
dias, salvo em situações excecionais.
As pessoas admitidas na unidade são encaminhadas pelos Hospitais Centrais e/ou Centros de Saúde
e são referenciadas pela Equipa de Coordenação Local Equipa do Pinhal Interior – Lousã).
A Unidade de Longa Duração e Manutenção destina-se a pessoas com doenças ou processos
crónicos, com diferentes níveis de dependência, que necessitam de cuidados clínicos, de manutenção e
de apoio psicossocial, em regime de longa duração. A unidade tem como objetivos contribuir para o bemestar e qualidade de vida da pessoa, proporcionando-lhe cuidados conducentes à estabilização clínica, à
prevenção e retardamento da sua situação de dependência. O período de internamento é superior a 90
dias, salvo em situações excecionais.

3 - Serviços prestados

Apoio do Serviço Social;

Cuidados Médicos;

Cuidados de Enfermagem Permanentes;

Consulta de fisiatria;

Tratamentos de fisioterapia, terapia da fala e terapia ocupacional;

Prescrição e administração de fármacos;

Apoio psicológico;

Orientação nutricional;

Apoio no desempenho de atividades de vida diária;

Apoio nas atividades instrumentais de vida diária;

Atividades de animação sociocultural;

Higiene e conforto;

Tratamento de roupa;

Serviço de cabeleireiro, manicura, pédicure e esteticista;

Apoio espiritual.
4 - Caraterização dos Utentes em Lar de Dependentes e Idosos
Ao longo do ano de 2015 foram apoiados 30 utentes no lar de idosos e dependentes.

Gráfico 1 – Distribuição por sexo

Pela análise do gráfico podemos constatar que no ano de 2015 dos 30 utentes apoiados 11 foram do sexo
masculino e 19 do sexo feminino.
Gráfico 2 – Distribuição dos utentes por idades

No que diz respeito à distribuição dos utentes por idades e convertendo os valores do gráfico em
percentagem podemos constatar que a grande maioria dos utentes 40% encontravam-se na faixa dos 8089 anos, seguidos dos de 70-79 anos com 23%. Será importante salientar que apoiámos 2 utente com
menos 60 anos.

Gráfico 3 – Distribuição dos utentes por estado civil

Da análise do gráfico podemos constatar que a maioria dos utentes apoiados eram viúvos 57%,
tivemos também 20% de utentes casados, 13% solteiros e 10% divorciados.
Gráfico 4 – Proveniência

A maioria dos utentes apoiados eram provenientes do concelho de Miranda do Corvo, Coimbra e
Lousã. Podemos de igual modo verificar pela análise do gráfico que também apoiamos idosos dos
concelhos de Ansião, Vila Nova de Poiares, Figueira da Foz Viseu e Penacova.

Gráfico 5 – Patologias clínicas

Em relação às patologias podemos verificar que a maioria dos idosos internados no ano de 2015 no
lar de idosos e dependentes tinham patologias osteoarticulares e demências (6 utentes cada). Apoiamos
4 utentes com AVC e com insuficiência cardiaca, 3 utentes com doença psiquiátrica, 2 utentes com
fraturas. Apoiamos igualmente utentes com ulcera crónica da pele, doença de Parkinson, neoplasia,
paralisia cerebral e ulcera gástrica.
Gráfico 6 – Situação de dependência dos idosos

Da análise do gráfico 6 podemos constatar que a maioria dos utentes apoiados no ano de 2015
eram dependentes. Dos 30 utentes, 22 eram dependentes, 4 muito dependentes e 4 independentes nas
atividades de vida diária.
Gráfico 7 – Tempo de permanência na instituição

No que concerne ao tempo de permanência dos utentes na instituição podemos verificar que
apenas 1 utente permanece há mais de 10 anos na instituição, seguido de 2 entre 6 a 10 anos e 14 entre 1
a 5 anos.
Constatamos ainda que 13 utentes estão na Instituição há menos de 1 anos, utentes estes que
integram o lar para descanso do cuidador, para reabilitação após internamento hospitalar e/ou em
situações agudas no domicilio e que não pretendem ou não conseguem ser integrados em Unidades de
Cuidados Continuados.
Da análise dos gráficos anteriores podemos ainda constatar que é uma preocupação constante da
Fundação ADFP apoiar utentes muito dependentes, com necessidades de cuidados de saúde
especializados (médicos, enfermagem e fisioterapia) e que encontram resposta para as suas necessidades
nas nossas estruturas residenciais.
Gráfico 8 – Mensalidades

Da análise do gráfico 8 verificamos que a maioria dos utentes pagaram mensalidades entre os 900€
e os 1200€ (21 utentes), seguidos de 5 utentes entre os 600€ e os 900€. Quatro utentes tiveram
mensalidades superiores a 1200€ que se prendeu com os elevados rendimentos dos mesmos.
A salientar que esta estrutura residencial não tem qualquer tipo de apoio estatal, sendo as despesas
de internamento suportadas na totalidade pelos utentes e suas familias.

Primamos por um acompanhamento de excelência, dos quais destacamos enfermagem 24h, médico
2 vezes por semana ou diáriamente em regime de chamada, fisioterapia, ginásio, terapia da fala,
orientação nutricional, consultas de psicologia clinica, apoio psicossocial, apoio espiritual e serviço de
cabeleireiro.
Gráfico 9 – Motivo de alta

Os motivos de alta dos utentes, encontram-se de algum modo relacionados com gráfico 7 - tempo
de permanência na instituição no que concerne aos internamentos com duração inferior a 1 ano.
6 - Caraterização dos Utentes em UMDR
Ao longo do ano de 2015 foram apoiados 85 utentes na Unidade de Média Duração e Reabilitação
(UMDR) da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI).
Importante salientar que ao longo do ano atingimos taxas de ocupação sempre superiores a 85%, o que
implica o pagamento de 100% da comparticipação.
Tivemos ao longo do ano de 2015 uma taxa média de ocupação mensal de 93.8%.
Gráfico 10 – Distribuição por sexo

No gráfico 10 podemos constatar que no ano de 2015 dos 85 utentes apoiados 47% eram do sexo
feminino e 53% do sexo masculino.

Gráfico 11 – Distribuição dos utentes por idades

No que diz respeito à distribuição dos utentes por idades pode-se concluir que no ano de 2015
apoiámos uma população envelhecida, isto é, 81% dos utentes tinham mais de 70 anos.
Apenas 19% dos utentes tinham idades compreendidas entre os 60 e os 40 anos.
Gráfico 12 – Área de Residência

A maioria dos utentes apoiados eram do concelho de Miranda do Corvo ou de concelhos limítrofes
como Lousã, Coimbra, Vila Nova Poiares, Penela e Condeixa-a-Nova. É importante salientar que apoiamos

também idosos de áreas distantes da residência dos utentes das quais destacamos Oliveira do Hospital,
Mealhada, Soure, Montemor-o-Velho, Penacova e Arganil.
Gráfico 13 – Proveniência

Relativamente à entidade de referenciação da análise do gráfico 13 podemos constatar que a
maioria dos utentes apoiados foi encaminhada pelos Hospitais 55%. Apoiamos também utentes
provenientes do domicílio 39%, de Unidade de Convalescença 5%, utentes estes que não reabilitaram no
período previsto tendo sido solicitado transferência de tipologia. Foram também apoiados utentes
provenientes de outras UMDR 1% para aproximação da área de residência.
Gráfico 14 – Patologias clínicas

Em relação às patologias clinicas (diagnostico principal à data de admissão) podemos verificar que a
grande maioria dos utentes internados em 2015 na UMDR eram portadores de Acidente Vascular Cereral
(AVC) – 25% e seguidos de úlcera crónica da pele 21% e de uma percentagem não menos elevada 13% de
demências.
Apoiámos também utentes com fracturas, diabetes, osteoartroses, doença do figado cirrose,
neoplasias, sintomas relativos aos sistemas nervoso e osteomuscular, amputação de membro inferior,
doença de Parkinson, Insuficiência Renal Crónica (IRC) e insuficiência cardíaca.

Gráfico 15 - Gráfico comparativo relativamente à dependência dos utentes à data de admissão e de alta

O gráfico 15 reporta-se aos 67 utentes que tiveram alta no ano de 2015, para deste modo
comparamos de forma real o grau de dependência à data de admissão e de alta.
Da análise do gráfico podemos constatar que 42% dos utentes apoiados à data de admissão eram
muito dependentes. Apoiámos de igual modo 57% de utentes dependentes.
À data de alta a situação inverte-se dado termos uma diminuição significativa de utentes muito
dependentes e dependentes, tendo atingido uma taxa de 31% de utentes independentes. Mantivemos
alguns utentes dependentes mas, houve de igual modo uma diminuição dos utentes muito dependentes.
Gráfico 16 - Tempo de permanência na unidade

No que concerne ao tempo de permanência dos utentes na instituição podemos verificar que a
maioria destes permaneceu entre 60 e os 89 dias (34%), cumprindo deste modo
o tempo estipulado
pelas Equipas de Coordenação, isto é 89 dias. Salientamos de igual modo a permanência de 12% dos
Utentes mais de 120 dias, situação que se encontra relacionada com o quadro clínico dos utentes, com o
seu grau de dependencia à data de admissão, e outros que se encontram a aguardar transferência de

tipologia. Cada vez apoiamos utentes mais debilitados, mais dependentes e sem grande capacidade para
aumentar a sua funcionalidade.
Gráfico 17 – Motivo da Saída

Gráfico 18 – Destino após a alta

No que respeita aos utentes que tiveram alta da Unidade no ano de 2015 verificamos pela análise
do gráfico 17 e 18 que:

55% saiu por obtenção dos objetivos terapêuticos.

Tivemos também um número bastante significativo de utentes que, devido à sua situação de saúde,
não podiam regressar ao domicílio (28%) e foram deste modo encaminhados para as valências de Lar de
Idosos e Unidade de Longa Duração e família de acolhimento. A salientar que muitos destes utentes
apesar de terem atingido os objetivos do internamento (nomeadamente utentes com ulceras de pressão)

não regressaram ao domicílio por não reunirem condições para a manutenção do seu bem-estar físico e
psicológico, tendo sido encaminhados para outras respostas sociais de internamento.

Utentes houve em que se verificou uma agudização do seu estado de saúde e tiveram de ser
encaminhados para o hospital 12%.

É importante de igual modo salientar que 6% dos utentes com alta foram transferidos para UMDR
da sua área de residência.
Consideramos que cumprimos deste modo a propósito máximo dos Cuidados Continuados em Média
Duração.
7 - Caraterização dos Utentes em ULDM
Ao longo do ano de 2015 foram apoiados 67 utentes na Unidade de Longa Duração e Manutenção
(ULDM) da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI).
Importante salientar durante o ano atingimos taxas de ocupação sempre superiores aos 85%, o que
implica o pagamento de 100% da comparticipação.
Em média ao longo do ano tivemos uma taxa de ocupação mensal de 96.7%.

Gráfico 19 – Distribuição por sexo

Pela análise do gráfico podemos constatar que no ano de 2015 dos 67 utentes apoiados 28 utentes
foram do sexo masculino e 39 do sexo feminino.
Gráfico 20 – Distribuição dos utentes por idades

No que diz respeito à distribuição dos utentes por idades concluímos que apoiámos uma população
envelhecida 58.3% tinham mais de 80 anos.
Gráfico 21 – Proveniência Geográfica

A maioria dos utentes apoiados eram do concelho de Miranda do Corvo, seguido de Coimbra e
Lousã. Podemos de igual modo verificar pela análise do Gráfico que também apoiamos idosos dos
concelhos de Góis, Penacova, Figueira da Foz, Vila Nova de Poiares, Soure, Oliveira do Hospital, Mira,
Ovar, Cantanhede, Penela e Tábua. Verificamos que 82% são provenientes do concelho onde se encontra
inserida a Unidade ou de concelhos limítrofes, preconizando assim um dos princípios da RNCCI
(proximidade da área de residência).
Gráfico 22 – Serviço de Proveniência

Da análise do gráfico podemos constatar que a maioria dos utentes apoiados foram encaminhados
pelo centro de saúde - domicílio 37%, seguido do hospital de agudos 25%, 19% de Unidade de Média
Duração e Reabilitação. Apoiámos 1 utente proveniente de Unidade de Convalescença.
A salientar que no ano de 2015 tivemos uma taxa de 16% de utentes provenientes da ULDM,
transferências para proximidade da área de residência.
Gráfico 23 – Patologias clínicas

Em relação às patologias clinicas (diagnóstico principal à data de admissão) podemos verificar que a
grande maioria dos utentes internados em 2015 na ULDM eram portadores de demências, de Acidente
Vascular Cerebral (AVC) seguidas de doenças cardiovasculares e de osteoartroses e doenças associadas.
Apoiámos também utentes com doença de Parkinson, psicoses alcoólicas, psicoses afetivas, psicoses
esquizofrénicas, neoplasias, Traumatismo Craneoencefálico (TCE), fraturas, amputação traumática, úlcera
crónica da pele, diabetes, doenças do figado cirrose, Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC) e
doença de Hodgkin.
A maioria dos utentes apoiados sofre de patologias impeditivas de autonomia na marcha originando
a diminuição acentuada da sua funcionalidade.

Gráfico 24 – Situação de dependência dos utentes

Da análise do gráfico 24 podemos constatar que a grande maioria dos utentes apoiados no ano de
2015 eram muito dependentes e dependentes, com 52% e 42% respetivamente.
Apenas 6% eram
utentes independentes na realização das AVD´s necessitando contudo de supervisão e orientação no
desempenho das mesmas.
Gráfico 25 – Motivo e Destino de Alta

No que respeita aos utentes que saíram da Unidade no ano de 2015 verificamos pela análise do
gráfico 25 que tivemos 38 utentes com alta.
Das altas obtidas em 2015 salientamos os encaminhamentos para lares com acordo de cooperação,
para vagas cativas e para o domicílio.
Muitos dos utentes admitidos na Unidade apresentam graus de dependência que não lhes
permitem o regresso ao domicílio devido às necessidades de apoio especializado nas diferentes áreas de
intervenção.
Será importante salientar que dos 67 utentes apoiados 38 tiveram alta, apesar de as ULDM serem
Unidades de internamento por um período superior a 90 dias, de carácter temporário ou permanente,
para prestar apoio social e de saúde a pessoas com doenças crónicas e que não reúnem condições para

serem cuidadas no domicílio. Deste modo as altas dos utentes da ULDM devem apenas ocorrer quando se
encontrem assegurados os cuidados que permitam a manutenção do bem-estar físico e psicológico,
evitando situações de negligência.
Mesmo com um número de altas bastante significativo no ano de 2015 - 42% (não contabilizando os
óbitos), sentimos bastantes dificuldades nos encaminhamentos após alta devido à insuficiência
económica, por parte dos utentes e suas famílias para fazer face às despesas em lar de idosos,
nomeadamente lares privados. Os lares com acordo de cooperação atualmente praticam mensalidades
que se situam, nos 600€, acrescidas de outras despesas inerentes à prestação de cuidados.
8 - Atividades da área da saúde
Relativamente às atividades no âmbito da saúde pela análise dos dados constatamos a importância
que esta assume na Residência Gratidão.
Tivemos uma média mensal de:

283 Consultas médicas

63 Receitas médicas

29 Requisições de análises clínicas

342 Pensos a feridas

6 Consultas de fisiatria

462 Tratamentos de fisioterapia

17 Tratamentos de terapia da fala

43 Consultas de psicologia clínica

10 Consultas de nutrição

Gráfico 26 – Serviços de saúde externos
Média Mensal

Em consequência de todo o apoio ao nivel da saúde prestado aos nossos utentes, importa
referenciar o apoio prestado por outras entidades nomeadamente dos Centro Hospitalar da Universidade
de Coimbra (CHUC) no acompanhamento em consultas externas de especialidade, urgências e
internamento hospitalar.
9 - Ações para potenciar a qualidade e a eficácia
9.1 Questionário de satisfação aos utentes
Acolhimento pela equipa
Instalações
Tratamento de roupa
Alimentação
Higiene pessoal
Atividades de reabilitação
Atividades ocupacionais
Visitas
Atendimento aos pedidos
Opinião geral sobre a residência

Muito Satisfeito
79%
62%
47%
51%
73%
73%
73%
80%
67%
69%

Satisfeito
21%
33%
33%
32%
27%
27%
27%
20%
33%
31%

Pouco Satisfeito
0%
5%
20%
17%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Nada Satisfeito
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Satisfeito
26%
34%
50%
32%
33%
44%

Pouco Satisfeito
0%
7%
7%
4%
0%
10%

Nada Satisfeito
0%
0%
0%
0%
0%
0%

9.2 Questionário de satisfação aos familiares

Atendimento
Acolhimento e integração
Atividades e funcionamento da Residência
Prestação de serviços
Atitude dos profissionais
Opinião geral sobre a residência

Muito Satisfeito
74%
59%
43%
64%
67%
46%

Da análise dos quadros podemos constatar que a maioria dos utentes e suas famílias se encontra
muito satisfeitos e satisfeitos com a estrutura e serviços prestados na R. Gratidão.
9.3 Formações

Diferentes acções de formação que ocorreram ao longo do ano (uma média de uma por mês), para
colaboradores das diferentes áreas. A formação contínua dos colaboradores e a reciclagem permanente
de conhecimentos continuam ser uma aposta da Fundação ADFP. A referir que a formação contínua é
obrigatória. Há outros modos de fazer, de pensar, de cuidar que só poderão adquirir-se através da
aquisição de novas competências. Vamos continuar a proporcionar soluções formativas à medida das
necessidades e interesses específicos, numa lógica de valorização propícia à capacitação dos
colaboradores para uma melhor eficiência no desempenho de cada função.
O conteúdo programático, a duração e as metodologias da formação serão ajustados à realidade.

Participação em diferentes acções de formação ao nível da Rede Nacional de Cuidados Continuados
Integrados, por parte da equipa multidisciplinar da Residência;

No âmbito das formações importa referir as reuniões da equipa multidisciplinar da Residência
Gratidão realizadas ao longo do ano de 2015, que para além de reuniões formativas permitiram uma
avaliação do trabalho desenvolvido, avaliação dos cuidados aos utentes e apresentação de sugestões.

9.4 Plano de Controlo de Infeção em colaboração com o Programa de Prevenção e Controlo de Infeção
e Resistência aos Antimicrobianos (PPCIRA)
No ano de 2015 implementou-se na Residência Gratidão o plano de controlo de infeções.
A definição da infeção associada aos cuidados de saúde (IACS), é toda infeção que ocorre durante a
prestação dos cuidados no hospital ou qualquer outra instituição prestadora de cuidados de saúde, a qual
não estava presente ou em incubação no momento da admissão.
Estão também incluídas as
infeções adquiridas no hospital ou unidade e que só se manifestam após a alta, bem como, as infeções
adquiridas pelos profissionais, relacionadas com a prestação dos cuidados
A Infeção associada aos cuidados de saúde é um problema grave:

Aumenta a morbilidade e a mortalidade;

Prolonga os tempos de internamento;

Aumenta os custos.
Também o uso inadequado de antimicrobianos é um problema grave:

Promove o aumento das resistências;

Favorece a emergência de multirresistentes;

Dificulta a terapêutica das infeções;

Aumenta a morbilidade e a mortalidade;

Prolonga os tempos de internamento aumenta os custos.
A Fundação ADFP (Residência Gratidão) desde 2009 que tem foi seguido algumas as orientações
para a prevenção das infeções cruzadas da DGS, nomeadamente a campanha das mãos limpas. Em 2012 e
2013 participou no Projeto HALT (Estudo Nacional de Prevalência de Infeção em Cuidados Continuados).
Desde 2014 que se associou ao Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos
Antimicrobianos (PPCIRA) e que tem como objetivos gerais:

Reduzir a taxa de infeção associada aos cuidados de saúde;

Promover o uso correto de antimicrobianos;

Diminuir a taxa de microrganismos com resistência a antimicrobianos.
Para dar cumprimento ao exposto e após a constituição da comissão de controlo de infeção, da qual
fazem parte enfermeiros e médicos da Residência, foi elaborado o Plano de Prevenção e Controlo de
Infeções para a Unidade de Cuidados Continuados e Residência Gratidão da FADFP, do qual faz parte a
elaboração do “Manual de Implementação das Precauções básicas do Controlo da Infeção”.
Foi posteriormente, realizada uma auditoria e respetiva elaboração do mapa de diagnósticos.
No final do ano, foi novamente realizado uma nova auditoria á Residência Gratidão, aplicando os
questionários de auditoria da DGS.
Da analise da base de dados relativos á prevalência da infeção e uso de antimicrobianos verificamos
que:

Durante o ano de 2015, verificaram-se um total 90 infeções, das quais 47 foram na UMDR (52.2%),
37 na ULDM (41.1%) e apenas 6 no lar de idosos e dependentes (6.7%);

Do total da população, 55 são do sexo feminino e 35 do sexo masculino;

As infeções com maior incidência foram as respiratórias e urinárias. Isto é 39 respiratórias (43.3%),
30 urinárias (33.3%), 17 de feridas (19%) e 4 referentes a outros tipos de infeções (4.4%);

Os antibióticos mais prescritos foram, as amoxicilinas, seguido de “outro”, tais como cotrimoxazol;


A infeção só foi confirmada em 4 casos, através de meios auxiliares de diagnóstico, 4 confirmadas
(4.4%) e 86 provável (95.6%);
Perante o exposto pode-se concluir:

Como é o primeiro ano a realizar-se este relatório, não temos critérios para estabelecermos
comparações com anos anteriores, no que diz respeito á incidência das infeções e o uso de
antimicrobianos.

No entanto, com a aplicação das auditorias no final do ano 2014 e final do ano 2015, notamos já
algumas melhorias, nas boas práticas através das formações, assim como, através da aquisição de novos
materiais e melhoramento de infraestruturas.

De referir que uma das orientações da comissão controlo de infeção, estabelece a necessidade de
formação aos clínicos, sobre as novas guidelines no que diz respeito á prescrição dos antimicrobianos e a
utilização dos critérios McGeer.

De salientar que os critérios McGeer constituem definições uniformizadas para a vigilância das
infeções, e baseiam-se mais em sinais e sintomas do que em estudos de diagnóstico, uma vez que é
reconhecido, que as unidades de cuidados continuados nem sempre têm acesso imediato ao laboratório
ou às instalações de diagnóstico.
9.5 Avaliação dos riscos, dos motivos e prevenção das quedas
Em 2015 foi realizado um trabalho no sentido de avaliar os riscos, os motivos com o objetivo de
criar um plano de prevenção de quedas.
No período compreendido entre 1 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015, verificaram-se 39
quedas registadas. A faixa etária com maior incidência é entre os 80 e os 90 anos.
Verifica-se que 63,4 % dos utentes que sofreram quedas foram do sexo feminino.
Nesta unidade é aplicada a Escala de Morse (que avalia o Risco de Queda), verificando-se que quem
cai mais está identificado com Alto Risco de Queda.
O turno em que ocorre o maior número de quedas é o turno da manhã que se relaciona
diretamente com o levante, uma vez que, no gráfico que contabiliza o local aquando da queda, 41,5% dos
utentes que caíram estavam de pé.
Maioritariamente, as quedas estão relacionadas com a condição geral do utente e/ou diagnósticos
que aumentam o risco de queda (síncope, instabilidade postural ou fraqueza).
Em 65,9 % das quedas, houve ocorrência de lesão. Destas, 66,7% são de grau 1, ou seja, lesões que
necessitam de pouco cuidado, observação ou intervenção e apenas 3,7% são lesões que necessitam de
observação e intervenção médica imediata.
Após esta análise, conclui-se que estando avaliado o risco é necessária a aplicação das medidas de
prevenção/segurança o mais breve possível.
9.6 Programa de prevenção de feridas
Relativamente ao período de 1 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015, foram contabilizadas
65 feridas. Destas, 41 são da UMDR (63%), 20 da ULDM (30.8%) e 4 de lar de idosos e dependentes (6.2%)
No estudo realizado verificou-se que 72.3% eram ulceras de pressão, seguidas de 13.8% de ulceras
da perna e 13,9% eram feridas cirúrgicas, ulceras de pé diabético e feridas traumáticas.

A grande maioria das feridas não tiveram origem ao longo do internamento na Residência, isto é 49
(correspondente a 75.4%) tiveram origem ou no domicílio ou no hospital. Apenas 16 feridas
(correspondente a 24.6%) tiveram origem na Residência.
Relativamente aos graus das ulceras de pressão verificou-se que :

4% eram feridas de grau I;

12,3% eram feridas de grau II;

34,7%feridas de grau III;

49% eram feridas de grau IV.
Após análise de todos os dados conclui-se que das 65 feridas registadas no ano de 2015 foram
cicatrizadas na Unidade 17 feridas, ou seja, 26%.
Importa salientar que não nos foi possível obter dados absolutos da cicatrização, pelo facto de
muitos utentes terem tido alta para o domicílio (ECCI) ou transferência para outras unidades ainda com a
presença de feridas. Das feridas não cicatrizadas salientamos a existência de melhorias nas mesmas
nomeadamente dimensão, profundidade e exsudato seja na sua quantidade seja na sua consistência.
Na abordagem das feridas não se poderá deixar de referir que existem inúmeros fatores associados
a cada utente e que interferem no sucesso da cicatrização de feridas, tais como, fatores extrínsecos:

A idade (quanto mais idoso é o indivíduo, mais lento é o processo de reparo);

O estado nutricional (indivíduos mal nutridos têm dificuldade em formar cicatriz pela ausência de
certas proteínas, metais e vitaminas importantes para a síntese de colagénio);

O estado imunológico (a imunidade baixa, prolonga a fase inflamatória e predispõe a ocorrência de
infeções);

A diabetes (a síntese do colagénio está diminuída, assim como a oxigenação local);

O uso de vários medicamentos (sobretudo esteroides que retardam e alteram a cicatrização)
Assim como fatores intrínsecos:

O tipo de tecido lesado;

A localização da lesão, ocorrência de reações imunológicas ou auto imunes locais;

Se ocorre infeção local (dano tecidual constante e reação inflamatória persistente);

A oxigenação local (em caso de anoxia, as células inflamatórias têm dificuldade de chegar à zona
lesada, dificultando a proliferação dos fibroblastos e a síntese de colagénio);

A tensão na ferida (vômitos, tosse, atividade física em demasia, produzem tensão e interferem na
cicatrização das feridas);

A hemorragia (o acúmulo de sangue cria espaços mortos que interferem na cicatrização); presença
de corpos estranhos (inflamação e infeção persistente) e hematoma.
9.7 Avaliação do estado nutricional dos utentes
Uma alimentação saudável e nutricionalmente adequada constitui hoje em dia a base de um
desenvolvimento adequado ao longo do ciclo de vida sendo que a correta combinação dos alimentos
fornecerá os nutrientes necessários ao desenvolvimento e manutenção da saúde.
As alterações relacionadas ao envelhecimento (sensoriais, digestivas, metabólicas,
psicológicas/afetivas e sociais) têm uma relação direta com o estado nutricional, principalmente pelas
modificações alimentares impostas pelas patologias e pelas condições do organismo.

São frequentes no envelhecimento alterações nas perceções de paladar, olfato e visão,
sentidos que diminuem com o passar do tempo, afetando as escolhas alimentares. Com o avançar da
idade dão-se processos de xerostomia e a saúde oral pode estar prejudicada pela ausência de dentes,
próteses inadequadas ou maus cuidados com a boca, o que interfere na mastigação e deglutição do
alimento.
Pode ainda haver prejuízo do funcionamento gastrointestinal (menor tempo de esvaziamento
gástrico, constipação intestinal, dificuldades digestivas) e da produção de suco gástrico o que afeta todo o
processo digestivo, inclusive absorção de vários nutrientes. Além disso, o organismo idoso está mais
propenso ao desenvolvimento de intolerância à glicose e diabetes, pelo comprometimento do
metabolismo da insulina (síntese, secreção e resistência periférica). Isso tudo ainda pode vir associado a
quadros de demência, uso de múltiplos medicamentos que interferem com absorção, metabolismo e
excreção de nutrientes, modificações psicológicas e de perda de autonomia que exigem do profissional
assistente cuidados específicos e fortalecem a importância da boa nutrição no envelhecimento.
Desta forma durante o ano de 2015 foi feita uma avaliação nutricional objetiva, por meio da
aferição dos valores antropométricos, tais como peso, altura, circunferências nem sempre passíveis da
sua averiguação. Foram diagnosticados 39 casos de obesidade na Unidade de Cuidados Continuados e 29
casos de desnutrição estando este último associados em casos de maior gravidade a um maior risco de
mortalidade. Foram ainda reajustados 50 planos alimentares.
Relativamente à apresentação de obesidade por parte dos utentes, foram monitorizados ao longo
do tempo e prescrito um plano alimentar hipocalórico, Hipo glucídico e Hipo lipídico tendo em alguns
casos obtido sucesso.
Já no caso da desnutrição foram prescritos suplementos como Fantomalt, Protifar, Resource
Dextrine Maltose e Resource Protein.
Salienta-se ainda que foram acompanhados utentes com presença de úlceras de pressão tendo sido
utilizado o Resource Arginaid com vista a uma melhoria das mesmas.
A unidade de cuidados continuados recebeu utentes com patologias como a Insuficiência Renal
Crónica tendo sido estabelecidos planos nutricionais adequados a essa e outras patologias.
10 – Actividades de animação desenvolvidas
A animação de idosos, em particular, define-se, de uma forma geral, na maneira de atuar em todos
os campos do desenvolvimento da qualidade de vida das pessoas mais velhas, um estímulo da vida
mental, física e afetiva da pessoa idosa. A animação representa um conjunto de fatores que têm como
objetivo facilitar o acesso a uma vida mais ativa e mais criativa, à melhoria nas relações e comunicação
com os outros, para uma melhor participação na vida da comunidade de que se faz parte, desenvolvendo
a personalidade do indivíduo e a sua autonomia.
As atividades que a animação pode desenvolver são as seguintes:

Divulgação cultural: Incentivar o gosto pelas formas culturais, cientificas e do conhecimento;

Atividades artísticas não profissionais: Desenvolvendo os talentos e as capacidades artísticas e
criativas das pessoas através da sua prática;

Atividades Lúdicas: A animação por divertimento, lazer, desporto e convívio;

Atividades Sociais: Promovendo a participação das pessoas nos movimentos cívicos, sociais,
políticos e económicos.
Uma componente importante da animação, num sentido mais lúdico, é o Jogo/Brincar. Jogar,
brincar, quando se é adulto, enquadra-se também naqueles mitos e estereótipos que defendem que

jogar, brincar são coisas para crianças. Está incorreto porque o desejo de brincar acompanha-nos toda a
vida, mas os nossos diferentes papéis sociais assumidos distraem-nos da prática regular de brincar, no
entanto, o nosso desejo de fazê-lo permanece. O jogo, quer em crianças, em adultos ou em idosos é das
melhores formas de transmitirmos uma mensagem e de nos divertirmos.
Com o Jogo é possível:
o
Direcionar a nossa criatividade;
o
Libertar tensões e emoções;
o
Orientar positivamente as angústias quotidianas;
o
Refletir;
o
Aumentar o número de amizades e relações;
o
Diversão;
o
Aumentar o grau cultural e o compromisso coletivo;
o
Ter predisposição para realizar outros afazeres;
o
Obter integração intergerações quando se possibilitam oportunidades.
Com animação o individuo é incentivado a executar certas atividades que contribuem para o seu
desenvolvimento cognitivo e bem-estar físico, tais como a estimulação da capacidade de concentração e
atenção, elevação da autoestima, dando-lhe o sentimento contínuo de pertencer a uma sociedade para a
qual podem continuar a contribuir, contrariando a ideia que a maior parte dos idosos têm, de que já não
servem para nada, que não interessam à família e muito menos à sociedade.
Neste sentido desenvolveram-se durante o ano de 2015 diversas atividades de animação/ocupação.
Implementaram-se atividades diárias variadas, como jogos de sala (dominó, jogo de cartas) assim como
atividades de expressão plástica e artística. Um grupo de idosas criou o Atelier de Costura onde se
realizaram, durante o ano, diversos produtos de artesanato para posterior venda e exposição.
De referir também os passeios efetuados durante o Verão a lugares do concelho e dos concelhos
vizinhos. Estes passeios permitem aos idosos continuar a manter o conhecimento sobre os espaços que
lhes eram familiares. Ainda a visita ao Presépio de Penela, ao Presépio Vivo do Parque Biológico e à
Romaria do Senhor da Serra. De salientar também as atividades de carácter intergeracional que
mantivemos com as crianças do Centro Infantil (baile de Carnaval, Halloween, cantar dos Reis, a Hora do
Conto e a comemoração do dia Internacional da Alimentação, assim como a comemoração do Dia
Internacional do Coração).
Salientamos ainda a celebração das Missas de Cinzas e Natal mantendo a tradição da bênção das
cinzas e beijar o Menino. Festejámos a Páscoa, o Natal (Festa da Família) e o Ano Novo.
Ao longo do ano de 2015 os utentes da Residência Gratidão tiveram a oportunidade de:
Participar diariamente em atividades de animação socioculturais entre as quais:

Atividades lúdico-motoras;

Expressão plástica (Pintura, colagens e trabalhos manuais sobre diversas temáticas inclusive épocas
festivas);

Jogos de estimulação cognitiva (Operações aritméticas simples, Puzzles, Jogos de memória);

Jogos de mesa (Dominó e Cartas);

Bingo;

Treino da escrita (escrever o nome, palavras e ditados);

Música;

Hora do conto (leitura de livros e contos);






Leitura (leitura de jornais e revistas);
Ginástica;
Terapia da fala em grupo;
Memórias no meu tempo.

Participar em atividades festivas tais como:

Comemoração do aniversário dos utentes;

Cantar dos reis;

Cortejo de Carnaval;

Baile de Carnaval;

Festejámos a Páscoa com a Visita Pascal aos Utentes da Residência;

Passeio ao Santuário de Fátima;

Marchas populares;

Sardinhada;

Festa do idoso;

Lanche comemorativo dos 28 anos da Instituição;

Dia dos Avós;

Festa de S. Martinho (Magusto);

Festa de Natal com a animação do grupo de Concertinas da Lousã, onde estiveram presentes os
familiares dos utentes da Residência Gratidão e da Residência Sabedoria;

Entrega das prendas de Natal aos utentes;

Participação na missa de Natal.

Participação na missa de Natal com o beijar do Menino Jesus.
Alusivo à quadra da Páscoa, do Carnaval e do Natal os idosos participaram na elaborações de artigos
decorativos, desenhos, recortes, pinturas e na reutilização de materiais usados. Para além destas
festividades, os idosos participaram nas celebrações da eucaristia.
Aos utentes que permanecem nos quartos e que pouco convívio têm com as outras pessoas, a estratégia
consistiu em visitá-los diariamente no seu quarto, conversar e incentivar para que contem histórias e
relembrem as suas vivências passadas. Importa salientar, que em todas as atividades desenvolvidas com
os utentes, foi tido em conta as suas condicionantes específicas (idade, condição física e psicológica, bem
como a motivação).
11 - Conclusões
Ao longo do ano de 2015 introduzimos melhorias que em muito contribuiram para um bom
desempenho por parte dos profissionais e para o bem estar fisico e psicológico dos utentes.
Pretendemos neste ano dar continuidade ao trabalho desenvolvido nos anos anteriores, dando
empenho especial à melhoria da qualidade e humanização dos serviços prestados dos quais salientamos:
11.1 Formações

Diferentes acções de formação que ocorreram ao longo do ano quer internas quer externas com a
peridiocidade de cerca uma por mês.

11.2 Recursos Humanos

A animadora é licenciada em psicologia e ao desempenhar estas funções possui um maior grau de
especialização, com capacidade para trabalhar com os utentes em outras áreas nomeadamente
estimulação cognitiva, conjugando deste modo mais do que uma vertente na ocupação dos mesmos;

Equipa interdisciplinar com elaboração de Plano Individual de Intervenção (PII) que permite prestar
um serviço abrangente e envolvente de modo a responder às necessidades bio-psico-sociais da pessoa
doente e necessitada de cuidados de saúde especiais aos diferentes níveis;

Promoção de ensinamentos aos cuidadores informais para uma maior qualificação na prestação de
cuidados aos seus familiares doentes;

Reforço do acompanhamento prestado às famílias através da realização de reuniões com uma
periodicidade média mensal;

Realização de um questionário de satisfação aos Utentes e suas famílias por amostragem;

Integração dos utentes em outras respostas sociais da Instituição nomeadamente: Centro de
Atividades Ocupacionais que permite um convívio intergeracional e aquisição de novas competências e
formação pessoal.
11.3. Equipamentos e Manutenção

Aquisição de diferentes tipos de equipamentos o que melhorou substancialmente a qualidade do
trabalho prestado;

Obras de restauro e de manutenção em alguns quartos e áreas comuns;

Obras de restauro na sala “Jardim de Inverno”;

Existência de sala de tratamentos de medicina física e de reabilitação com o equipamento básico na
Residência Gratidão. Deste modo os utentes podem optar por realizar os tratamentos nesta sala ou na
Clínica de Medicina Física e de Reabilitação da Fundação ADFP que dispõe de salas de eletroterapia, salas
para tratamentos neurológicos e ortopédicos;

Utilização do ginásio de manutenção pelos utentes que permite um melhor desenvolvimento das
suas capacidades físicas e consequente aumento da sua capacidade funcional;

Existência de um pequeno ginásio na sala de atividades que possibilita aos utentes a prática diária
de exercício físico que permite estimular a sua autonomia e aumentar as suas funcionalidades.
11.4. Entidades externas

Visitas de acompanhamento da ECL que nos sensibilizaram e simultâneamente nos permitiram
melhorar quer a nivel das instalações, organização e prestação de cuidados aos utentes;

Sempre que necessário é estabelecida pedido de colaboração à empresa Tena SCA para aferição do
consumo de fraldas às reais necessidades dos Utentes integrados na Residência;

Colaboração com diferentes entidades, nomeadamente escolas, na realização de trabalhos
curriculares que contribuem para o enriquecimento do conhecimento e do bem-fazer na Residência;

Visitas de entidades externas à Residência Gratidão que permitem por um lado dar a conhecer as
boas práticas da instituição e por outro a partilha de conhecimentos enriquecedora para as diferentes
entidades envolvidos;

Continuamos todos com o propósito de melhorar cada vez mais a nossa forma de “bem fazer” e
prosseguir assim os objectivos a que se propõe a Residência Gratidão e de um modo geral os objectivos
da Fundação. É nosso objetivo continuar a prestar mais e melhores serviços aos nossos Utentes e seus
familiares, para que Fundação ADFP continue a ser merecedora da confiança que nela depositam.

RESIDÊNCIA CRISTO REDENTOR
1. Caraterização
A Residência Cristo Redentor é uma resposta social de lar de idosos, com capacidade para 55
utentes, situada no Senhor da Serra, que iniciou as suas funções no dia 1 de Outubro de 2011.
Dezassete das suas vagas têm com acordo com a Segurança Social, sendo quatro destas cativas.
Este Lar tem uma visão geriátrica dos cuidados, com uma equipa de enfermagem
permanente, consulta médica semanal e em regime de chamada, consulta de fisiatria, tratamentos
de fisioterapia e consultas de psicologia clínica.
O Lar, construído de raiz, com todas as facilidades, é constituído por 23 quartos duplos, 1
quarto triplo e 6 quartos individuais, todos com quarto de banho privativo (com banho assistido) e
TV, 3 salas de atividades e convívio, gabinete técnico, médico e de enfermagem, refeitório,
biblioteca, espaços exteriores e terraço. A sua equipa é especializada e multidisciplinar, sendo
constituída por Técnica Superior de Serviço Social (Direção Técnica), Animadora, Psicóloga, Monitor
de Educação Física, Médico, Equipa de Enfermagem, Fisioterapeuta, Administrativa, Equipa de
Funcionárias, Monitor e Motorista.
E, por forma a prestar o melhor atendimento possível aos nossos utentes, na nossa
Residência são prestados os seguintes serviços: alojamento, alimentação, cuidados de higiene e
conforto, tratamento de roupa, vigilância permanente, serviços médicos com consulta de clínica
geral semanal e em regime de chamada, cuidados de enfermagem permanentes, apoio de serviço
social, reabilitação funcional – fisioterapia (3 vezes por semana), ginástica geriátrica (2 vezes por
semana), consulta de psicologia clínica semanal, consulta de nutrição, apoio psicossocial e animação
sociocultural.
É de realçar que as atividades socioculturais se guiam por um plano semanal diversificado,
complementadas por atividades do plano mensal. Assim, independentemente do mês do ano,
existem uma série de diferentes atividades que são realizadas semanalmente, entre elas a ginástica,
trabalhos manuais, realização de jogos de concentração e memória, caminhadas e leitura das
notícias. E de acordo com várias épocas do ano, dias festivos e feriados nacionais, são propostos
diferentes conjuntos adicionais de atividades. Deste modo, as atividades promovidas para os nossos
utentes objetivam a ocupação dos tempos livres, o estímulo das suas capacidades, a promoção da
autonomia e a melhoria da saúde física e mental, sendo cada uma destas adaptada às capacidades
não só físicas, mas também cognitivas e emocionais de cada utente. Na Residência Cristo Redentor
respeitamos o percurso de vida de cada residente, apresentando soluções personalizadas que
pretendem aumentar a qualidade de vida de cada um, potenciando a sua saúde física, psicológica e
social.
Desde a sua inauguração o Lar tem vindo a aumentar a taxa de ocupação: em Dezembro de
2015 contava com 53 utentes, de ambos os sexos, havendo ainda 2 vagas disponíveis. Durante este

ano a nossa Residência registou, assim, 25 admissões e 23 saídas, tendo integrado no total de 76
utentes.

2. Caracterização dos idosos
A caracterização que se segue é referente aos 76 idosos que integraram a Residência Cristo
Redentor durante o ano de 2015, e abrange parâmetros tais como sexo, idade, proveniência,
mensalidades, etc.

Em relação à distribuição dos idosos por sexo, verifica-se, tal como nos anos anteriores, que
a maioria da nossa população residente é do sexo feminino, com a totalidade de 53 pessoas do sexo
feminino e 23 do sexo masculino.

Como se pode verificar, maior parte dos idosos situa-se na faixa etária dos 80 aos 95 anos de
idade (47 utentes), à semelhança dos outros anos. Em relação ao ano anterior, verificou-se, ainda,
um aumento de internamentos de idosos na faixa etária referida, ao passo que houve uma
diminuição dos idosos com mais de 96 anos (4).

Como seria de esperar, e à semelhança dos anos anteriores, devido à avançada idade dos
nossos utentes, a sua maioria (47 idosos) encontra-se viúva. Este ano verificou-se um aumento dos
residentes viúvos e uma diminuição do número de idosos casados, solteiros e divorciados.

Verificou-se, mais uma vez, que a maioria dos idosos da nossa Residência é proveniente do
concelho de Coimbra (30 idosos), seguindo-se o concelho de Miranda do Corvo (26 idosos). Em
2015 verificou-se um aumento muito grande de idosos provenientes de fora do distrito de Coimbra,
principalmente do Alentejo e Lisboa.
Note-se que 3 dos 4 idosos provenientes de Penacova vieram transferidos da Unidade
Psiquiátrica do Lorvão, sendo utentes do projeto da saúde mental.

Quanto ao estado de dependência, a população idosa internada é, na sua grande maioria,
dependente (55), existindo apenas 11 idosos parcialmente dependentes e 10 idosos independentes.
Estes resultados vão de encontro com a realidade dos lares de terceira idade no país, pois os
idosos que são integrados em lar são idosos muito dependentes e/ou demenciados, que já não se

coadunam com os princípios do serviço de apoio domiciliário nem de centro de dia e muito menos
as famílias têm condições para os manter em casa. Assim, apenas uma minoria dos utentes
integrados neste tipo de resposta é independente, havendo de ano para ano um crescimento muito
acentuado da população dependente e uma diminuição da população idosa independente ou
dependente parcial.

Como se pode verificar existe um maior número de patologias do que de utentes, pois a
maioria destes utentes tem mais do que problema de saúde associado. No entanto, em 2015, a
patologia com maior incidência na nossa população residente foram as demências (31), seguindo-se
a insuficiência cardíaca (22) a par da hipertensão arterial (21). Posteriormente, surgem os diabetes
(17), os acidentes vasculares cerebrais (13), os problemas cancerígenos (12) e os problemas
osteoarticulares (10). Em relação a 2014 houve um aumento considerável dos utentes com
demências, problemas cardíacos, hipertensão arterial, problemas cancerígenos e diabetes, ao passo
que houve diminuição de utentes com psicoses, esquizofrenia, oligofrenia e défice cognitivo, pois
deixámos de ter utentes do projeto da saúde mental integrados na nossa Residência.

Como já foi referido, a Residência Cristo Redentor tem 17 vagas comparticipadas pela
Segurança Social, estando as restantes vagas a funcionar em regime de Lar privado. Como tal, as
mensalidades rondam os 906,30€ - valor atualizado em Julho - (40 idosos), havendo 21 utentes com
mensalidade inferior a esse montante (vagas comparticipadas, vagas cativas, sócios há mais de 36
meses da Fundação e casais de idosos) e outros nove com mensalidades superiores, sendo a
mensalidade mais elevada de 1166,11€. Houve, portanto, um aumento das mensalidades acima dos
906,30€.
Durante 2015 não se registou nenhum utente que tenha optado pelo pagamento de diária
em vez de mensalidade.
No ano transato tivemos na Residência 6 utentes do projeto da saúde mental.

3. Saúde
Relativamente ao campo da saúde, durante 2015 realizaram-se, por mês, cerca de:
 61 consultas médicas de clínica geral;
 5 consultas de fisiatria;
 21 consultas de psicologia clínica;
 3 consulta de nutrição;
 152 receitas;
 2 internamentos;
 5 idas à urgência;
 8 consultas externas;
 78 tratamentos de fisioterapia;
 421 pensos de enfermagem;
 23 análises.

4. Balanço do funcionamento em 2015
As estruturas residenciais devem surgir como um contexto humanizado e personalizado, que
tenha em conta as efetivas necessidades de cada utente, agindo de acordo com os seus direitos e
interesses. Para além do referido, nestas estruturas deve-se valorizar a ativação e a estimulação dos

indivíduos através da promoção da saúde e prevenção das incapacidades; otimização das funções
cognitivas; promoção do desenvolvimento afetivo; fomento da participação social. No que à
Residência Cristo Redentor concerne, há que destacar o esforço por parte dos colaboradores para
proporcionar a todos os idosos a melhor integração possível, bem como todas as condições
essenciais a uma melhor qualidade de vida, quer ao nível da saúde, da segurança, do conforto, dos
aspetos psicológicos e da ocupação dos tempos livres.
Para tal, é preocupação do nosso serviço disponibilizar semanalmente atividades
socioculturais que se guiam por um plano diversificado, complementadas por atividades do plano
mensal. Assim, independentemente do mês do ano, existem uma série de diferentes atividades que
são realizadas semanalmente, entre elas a ginástica, trabalhos manuais, realização de jogos de
concentração e memória, exercícios mentais de estimulação, cinema, caminhadas e leitura das
notícias. E de acordo com várias épocas do ano, dias festivos e feriados nacionais, são propostos
diferentes conjuntos adicionais de atividades. Deste modo, as atividades promovidas, as quais são
adaptadas por parte das técnicas responsáveis pelas atividades de animação às capacidades físicas e
cognitivas de cada um dos utentes, objetivam a ocupação dos tempos livres, o estímulo das suas
capacidades, a promoção da autonomia e a melhoria da saúde física, social e mental. Verifica-se,
portanto, a estimulação ao máximo das capacidades dos idosos, para que estes possam executar a
maioria das atividades da vida diária de forma autónoma.
Há que referir que na nossa Residência são promovidas atividades físicas e motoras,
cognitivas ou mentais, culturais, sociais, espirituais ou religiosas, de vida diária e expressão plástica.
Continua a haver um investimento diário nos exercícios mentais de estimulação, exercícios de
cálculo e de escrita e nos jogos de mesa [jogos de tabuleiro (jogos de cultura geral, jogos do euro,
jogo das profissões, rummikub, rummy-O, tangram, scrabble, jogo do galo, tictac toe, kniffel,
xadrez, torre cambaleante de cor, damas, dominó, loto, eckolo, mikado, dominó triangular, quem é
quem, jogo das cores, jogo das horas, batalha naval, sopas de letras, palavras cruzadas, jogos da
mente e jogo do rapa), cartas, lápis e papel], os quais objetivam a estimulação cognitiva, a atenção,
concentração e memória, e os jogos voltados para a motricidade (legos, cubos, jogos de mímica,
puzzles e jogos de encaixe).
Verifica-se, também, um número crescente das atividades sociais, culturais, espirituais ou
religiosas, como por exemplo os passeios e visitas, dentro e fora do concelho.
Há que fazer referência que este ano, com a colaboração do monitor de CAO, editamos mais
dois vídeos musicais – “Geddan do Cristo Redentor” (Maio) e “Caramelldansen” (Junho) – dois spots
publicitários da Nespresso e da Snickers (Dezembro) e um telejornal da RCRTV (Dezembro). Estes
vídeos são a delícia dos idosos e da equipa de colaboradores da Residência e fazem furor nas redes
sociais, junto dos familiares dos residentes e amigos do lar. Foram realizados também trabalhos
fotográficos muito interessantes: “Momentos dos Santos Populares”, “Somos feitos de sonhos” e
“Calendário 2016”, tendo este último tido um grande impacto na comunidade.
Para finalizar os aspetos referentes às atividades, de uma forma geral, as atividades
estipuladas para o ano transato foram cumpridas, não se tendo apenas realizado, devido ao mau
tempo, o passeio à Romaria de São Brás e à Romaria da Senhora da Alegria. As idas à Feira Cultural
de Coimbra e às praias fluviais não se concretizaram por falta de transporte. No Dia da Primavera e
da Árvore em vez da visita ao labirinto de árvores de fruto do Parque Biológico da Serra da Lousã,
plantaram-se árvores de fruto com as crianças da Creche. E na vez de se dinamizar uma peça de
teatro no Dia Mundial do Teatro, foi-se ao cinema de Miranda do Corvo assistir à peça “O nabo
gigante”.

5.1. Interação com a comunidade
Importa também referir que as parcerias construídas desde o início do funcionamento do
lar, em 2011, com as entidades da freguesia se mantém, continuando a haver resultados
interessantes de trabalho com a Escola Ferrer Correia, Comissão do Santuário do Divino Senhor da
Serra e a Associação Recreativa e Cultural e Comissão de Organização de Festas do Senhor da Serra.
A convite da Escola Ferrer Correia, e à semelhança dos anos anteriores, os nossos idosos tiveram
oportunidade de participar: nos festejos de Carnaval dos alunos do 1º ciclo, nas marchas populares
e no aniversário da Escola; receber os alunos do ATL em tardes de convívio durante as férias
escolares; participar na mostra de enfeites de Natal reciclados e de posteriormente visitarem a
mesma. As novidade de 2015 foi a recepção dos meninos do ATL na sardinhada, participação Teatro
dos Afetos (Julho) e a integração de estágios curriculares de alunos do curso vocacional e de um
aluno com CEI
Quanto à Comissão de Organização de Festas do Senhor da Serra, esta trouxe os gaiteiros ao
Lar, para tocarem e promoverem um "bailarico" para os nossos idosos. E a comissão do Santuário
do Divino Senhor da Serra, além da comunhão dominical todos os domingos, realizaram a visita
pascal, bem como o Padre Dinis veio à Residência confessar alguns dos residentes.

5.2. Atividades Intergeracionais
Outro dos aspetos que destaca a nossa Residência é o vasto programa de atividades
intergeracionais ao logo de todo o ano, como acima foi referido, com a Escola Ferrer Correia e com
a Creche do Senhor da Serra. Desde 2012 – Ano Europeu do Envelhecimento Ativo e da
Solidariedade entre Gerações (AEEASG) – que a Residência Cristo Redentor e a Creche do Senhor da
Serra elaboram conjuntamente um programa que objetiva dinamizar o convívio entre os idosos e as
crianças, por forma a sensibilizar todos os utentes e colaboradores para a necessidade do
intercâmbio, da participação cívica e das atividades intergeracionais. Mais concretamente, o
programa de 2015 incluiu:
 atelier de música (todos os meses);
 pintura de posters intergeracionais para as 4 estações do ano;
 Dia dos Reis (Janeiro);
 convívio de Carnaval (Fevereiro);
 Dia de S. Valentim (Fevereiro);
 Festa do Dia do Pai (Fevereiro);
 caça aos ovos da Páscoa (Abril);
 convívio de dança intergeracional – celebração do Dia Mundial da Dança (Abril);
 convívio do Dia da Mãe (Maio);
 convívio intergeracional no Dia da Família – jogos tradicionais (Maio);
 visita à exposição de espantalhos, no Parque Biológico Serra da Lousã (Maio);
 Dia da Criança (Junho);
 sardinhada/arraial intergeracional (Junho);
 Festa de Finalistas da Creche do Sr. da Serra (Junho);
 Dia da Amizade (Julho);
 Festa do Dia dos Avós – piquenique (Julho);










Pintura dos muros da Creche (Agosto);
Piqueniques (Agosto e Setembro);
Dia Internacional da Paz (Setembro);
Espetáculo do mágico Zeman - aniversário da Residência (Outubro);
Dia Mundial da Alimentação – lanche saudável (Outubro);
Baile das Bruxas (Outubro);
Magusto intergeracional (Novembro);
Festa de Natal (Dezembro).

5.3. Passeios e Visitas
Outro aspeto a referenciar sobre as atividades passa pela promoção dos passeios, sendo que
esta atividade promove o exercício físico, promove o contacto com o exterior, contraria o
desenraizamento social dos idosos, incrementa a participação ativa, promove o convívio e promove
a saúde física. Assim, ao longo do ano foram promovidos os seguintes passeios:
 Capela de São Sebastião (Janeiro);
 Santuário do Divino Senhor da Serra – festa da aldeia (Janeiro);
 Baile de Carnaval na sede (Fevereiro);
 Via Sacra (Abril);
 Exposição de espantalhos no Parque Biológico Serra da Lousã (Maio);
 Museu Espaço da Mente (Maio);
 Visita à Igreja de Santo António dos Olivais (Junho);
 Inauguração do café Mirante (Julho);
 Caminhadas com os utentes mais autónomos à Romaria do Divino Senhor da Serra com
visita ao Santuário, capela, tendas e café da aldeia (Agosto);
 Piscina da Quinta da Paiva (Agosto);
 Cinema “Pátio das cantigas” (Agosto);
 Exploração hortícola do Cadaixo (Setembro);
 Exposição “História de Coimbra em miniatura”, Dolce Vita Coimbra (Setembro);
 Romaria da Nossa Senhora da Pegada, Foz de Arouce (Setembro);
 Vindimas de uvas tintas, Penela (Setembro);
 Parque Biológico da Serra da Lousã (dia mundial do animal, Outubro);
 Fátima (Outubro);
 Cinema “O leão da Estrela” (Dezembro);
 Teatrão "As três Rainhas Magas" e presépio dos Bombeiros Sapadores de Coimbra
(Dezembro);
 Presépio animado de Penela (Dezembro);
 Exposição de enfeites de Natal reciclados da Escola Ferrer Correia (Dezembro).
5.4. Cinema e atividades de cultura geral

Os idosos são também muito recetivos à atividade do cinema, tendo em 2015 visionado
diversos filmes, portugueses e estrangeiros, revistas musicais e filmes de animação, entre eles:
“Moisés e os 10 Mandamentos”; “Maria Papoila”; “O cão e a raposa”; “Vidas desenrascadas”; “O
pacto”; “Madragoa”; “A menina da rádio”; “Carnaval Atlântida”; “Rapunzel”; “Aniki Bobó”; “Noivas
de Maio”; “Vida de Jesus Cristo”; “Filme da treta”; “Assalto ao Santa Maria”; “Vida privada de
Salazar”; “Capas negras”; “Fátima”; “Casamento da melhor amiga”; “Peixe fora de água”; “E depois
matei-o”; “Pecados de família”; “Garota mimada”; “Aparição de Nossa Senhora de Lourdes”; “Os
três da vida airada”; “A bela e o monstro”; “Passo em falso”; “A lenda de Oz”; “Mamma Mia”;
“Parolos em Hollywood”; “Cinderela”; “Aladin”; “Gato das botas”; “Uma hora de amor”; “Costa
d’África”, “Amor de perdição”, “Matraquilhos”, “Parque Jurássico”, “Pátio das cantigas” (2015);
“Turbo 2013”; “Uma história de Natal”; “Pequena sereia”; “Em busca de estrela de Natal”.
As atividades de cultura geral são igualmente muito acarinhadas, tendo-se em 2015 debatido
inúmeros temas, tais como: Janeiras e cantares ao Menino; fabrico do papel; Princesa Diana; Miguel
Torga; Papa Francisco; a rádio; Peneda do Gerês; Carnaval no mundo; Jesuítas; gastronomia
alentejana; agricultura; Ilha de São Miguel e o cozido das Furnas; parábolas de Jesus Cristo; 25 de
Abril; Senhor da Pedra, Miramar; rotas das peregrinações; palácio dos Sonhos, Dubai; Airbus A380;
Forças Armadas e o Dia de Portugal; loucos anos 20; Rainha Santa Isabel; Maria Barroso; canal do
Panamá; palácio de Belém; palácio do Bussaco; caravelas e naus do séc. XVI; Romaria do Divino
Senhor da Serra; a riqueza de Viana do Castelo; castelos de Portugal; vindimas; lobo e lince ibérico;
Rua Sésamo; natureza nos Açores; televisão; Portugal, um retrato social; gastronomia portuguesa;
Natal no mundo.
Continuámos, à semelhança de 2014, a visionar os episódios dos Abandonados – mistério do
Foguete, Mosteiro de Santa Maria de Seiça, Escola Prática de Cavalaria de Santarém, Fundição Alba,
Klemens, Sanatório de Grandella, Águas Radium e Pavilhão Carlos Lopes.
Durante o verão a equipa ao aperceber-se que a maioria dos residentes nunca tinha tido
oportunidade de viajar para fora de Portugal, mas que demonstravam muita curiosidade pelo
mundo, promoveu a atividade “A volta ao mundo em 80 dias”. Isto é, durante 80 dias os utentes
tiveram a possibilidade de visionarem uma coleção de vídeos sobre as principais cidades do mundo,
ficando a conhcer a sua história, cultura, arquitetura, língua, gastronomia e economia. “Viajamos”
até Paris, Roma e Vaticano, Hong Kong, Rio de Janeiro, Veneza, Nova Iorque, Istambul, Londres,
Barcelona, Berlim, Viena, Banguecoque, Marraquexe, Tóquio, Bruxelas, Brugges, Atenas, Florença,
Atenas, Florença, Havana, Budapeste e Chicago.
5.5. Ateliers
Ao longo de 2015 mantivemos todos os ateliers em funcionamento – culinária, música,
jardinagem, informática e costura. Assim, os idosos da Residência têm oportunidade de relembrar
práticas e realizar atividades que faziam parte do seu quotidiano – música, jardinagem, culinária e
costura – assim como têm oportunidade de fazer novas aprendizagens – informática. Relativamente
à frequência destas atividades, o atelier de culinária realiza-se uma vez por mês, ao passo que o
atelier de costura, música, jardinagem e informática funcionam todas as semanas.
Mais concretamente, o atelier de música, às 6as feiras, junta os idosos da Residência Cristo
Redentor e as crianças da Creche do Senhor da Serra, onde desenvolvem atividades de canto e
aprendizagem de instrumentos de percussão (pandeiretas, tambor, maracas, ferrinhos e guizeira).
No atelier de costura as idosas mantem-se ativas costurando artigos para casa (cestos, sacos, pegas,
…) e peças decorativas (bonecas, quadros, panos, toalhas, cortinas, …), bem como fazem reparação

de peças de roupa (calças, camisolas, meias, babetes, …). Já na culinária, homens e mulheres
relembram receitas que lhes são tão familiares, como arroz doce, filhoses, broinhas e bolos, assim
como aprendem novas. Com o atelier de jardinagem os residentes têm oportunidade de plantar
árvores de fruto e de fazer plantações, em garrafões e em canteiros, de manjericos, brincos de
princesa, rainhas margaridas, alfazema, camomila, hortelã, catos, amores-perfeitos, petúnias,
morangueiros, tomateiros, alecrim, tomilho de chá, tendo de cuidar semanalmente dos seus
cultivos. Por último, com o atelier de informática os utentes aprendem a trabalhar com
computadores, processar textos no Word, processar dados no Excel, aceder à internet para fazer
pesquisas e para jogar alguns jogos didáticos online, havendo um idoso que colabora
inclusivamente na edição gráfica do jornal da Residência.
Pelo exposto, qualquer um dos ateliers é excelente para estimular a criatividade e
imaginação, exercitar a destreza manual, promover saber-fazer, promover o espírito de grupo e
estimular as capacidades de atenção e concentração.
5.6. Voluntariado
Algo que se continua a revelar muito benéfico para os nossos idosos é o trabalho dos
voluntários, pois o nosso banco de voluntários é constituído essencialmente por jovens estudantes,
de diferentes áreas de formação (artes, ciências da educação, desporto, animação, saúde), o que
leva à dinamização de diferentes e estimulantes atividades, não havendo monotonia ao nível da
ocupação dos utentes.
Este Verão não se realizou, novamente, voluntariado dos jovens do Lar de Infância e
Juventude, devido ao plano de atividades que lhes foi atribuído.
Relativamente ao voluntariado por turnos, à semelhança do ano passado, este sofreu um
aumento em relação aos anos anteriores, devido ao número excessivo de baixas e desistências de
colaboradoras da Residência em 2015.
Este ano, tal como em 2014, recebemos três jovens a cumprir horas de serviço comunitário.
5.7. Atividades inovadoras
A Residência Cristo Redentor rege-se pelos princípios básicos da gestão da qualidade:
orientação para o utente, liderança, participação dos colaboradores, orientação para os processos,
orientação para o sistema de gestão, melhoria contínua e decisões baseadas em fatos. Rege-se,
também, pelo princípio da dignidade da pessoa humana, dado haver: afirmação da integridade
física e espiritual do idoso, garantia da identidade e integridade do idoso através do livre
desenvolvimento da personalidade, mecanismos de sociabilidade, garantia de condições de
existência, garantia e defesa da autonomia individual e igualdade dos utentes, expressa na
dignidade social e na bondade de tratamento normativo.
A Residência, pelo que já foi exposto, desenvolve novas estratégias e processos para
responder às necessidades dos residentes. Algumas das atividades dinamizadas na Residência que
consideramos inovadoras, passam por:
Tipos de inovação

Inovação de
produto/serviço

Atividades inovadoras
- manutenção das atividades de vida diária dos idosos, mantendo-lhes a
rotina e dando-lhes autonomia, tais como idas ao teatro, feiras e museus,
participação nas festas da aldeia e passeios nos concelhos de Miranda do
Corvo, Penela, Lousã e Coimbra;
- o desenvolvimento de programas visando integrar os idosos na sociedade,

Inovação de processo

Inovação
organizacional

através de diversas atividades, que permitam garantir os direitos e o exercício
da cidadania, buscando também a participação de toda a comunidade;
- escrita de postais nos aniversários e no Natal;
- edição de vídeos;
- realização de trabalhos fotográficos e do Calendário 2016;
- atividades que inovam o modo de viver dos idosos, criando e recriando
novas e velhas formas para um viver mais prolongado no tempo
- desenvolvimento de atividades com base nos valores da bondade e da
compaixão.
- investimento em ateliers diversificados – música, culinária, informática,
costura e jardinagem;
- atividades socioculturais e educativas que objetivam uma educação
permanente e que permitem ao idoso uma atualização constante do seu
conhecimento (educação informal).
- aposta forte na intergeracionalidade através da realização de inúmeras
atividades com a Creche do Senhor da Serra, Escola Ferrer Correia, Lar de
Jovens de Semide e Lar de Infância e Juventude da ADFP;
- investimento em atividades que contrariem o desenraizamento social dos
idosos – passeios, visitas e intercâmbios com outras respostas sociais da
ADFP, nomeadamente Centro de Dia de Lamas e Universidade Sénior.

5.8. Grau de satisfação dos utentes
Com base nos dados obtidos no questionário de avaliação do grau de satisfação dos idosos
da Residência Cristo Redentor passados a 18 idosos da residência (34,6% da população), verificou-se
que:
 87,65% dos utentes encontram-se muito satisfeitos com a forma como foram acolhidos pela
equipa da Residência, estando os restantes satisfeitos;
 90,97% encontra-se muito satisfeito com as condições do quarto, estando os restantes
satisfeitos;
 100% encontra-se muito satisfeito com as condições dos espaços comuns;
 99,07% encontra-se muito satisfeito com as condições das instalações sanitárias, estando os
restantes satisfeitos;
 100% Encontra-se muito satisfeita com os recursos humanos/colaboradores;
 100% Encontra-se muito satisfeito com o tratamento da roupa;
 82,4% Encontra-se muito satisfeito com a alimentação, 15,74% satisfeito e 1,85% pouco
satisfeito, havendo maior insatisfação ao nível da variedade da mesma;
 100% Encontra-se muito satisfeito com a higiene pessoal;
 86,67% Encontra-se muito satisfeito com as atividades de animação, ocupacionais e de
desenvolvimento pessoal, estando os restantes satisfeitos;
 94,4% Encontra-se muito satisfeito com as visitas, estando os restantes satisfeitos;
 92,42% Encontra-se muito satisfeito com a Residência e 7,58% satisfeito, havendo menor
satisfação com o reduzido número de colaboradores para os serviços oferecidos.

5.9. Funções desempenhadas pela Direção Técnica
No que diz respeito às funções desempenhadas pela Direção Técnica da Residência, estas
centraram-se no objetivo de dirigir o serviço, sendo responsável, perante a Coordenadora da área
da terceira idade e o Conselho de Administração, pelo funcionamento geral do mesmo. Mais
concretamente, para além de todas as funções inerentes a este cargo, ao longo do ano executaramse outras tarefas:
 integração novos colaboradores;
 integração novos utentes;
 integração novos voluntários;
 substituição de colaboradores (baixas médicas e desistências) com recurso ao voluntariado;
 acompanhamento vistorias - Cruz Branca, HACCP, Centro Distrital da Segurança Social,
Bombeiros, ...;
 atualização dos processos de acordo com o Manual da Qualidade, da Segurança Social;
 pedido de orçamentos e adjudicação de material para a Residência;
 elaboração de todos os Plano e Relatórios de Atividades da Residência;
 acompanhamento das visitas mensais da Comissão da saúde mental (até Julho);
 preenchimento da Carta Social de 2014 da SocialGest com todos os dados relativos ao ano
passado;
 acompanhamento das visitas do Tribunal Judicial da Lousã a utentes, no âmbito dos
processos de interdição;
 idas ao Tribunal de Penacova no âmbito do processo de violência doméstica de uma
residente;
 idas ao Tribunal da Lousã no âmbito de processos de interdição de residentes;
 orientação e avaliação de dois estágios, do IEFP, do curso técnico de auxiliar de saúde;
 orientação e avaliação de três estágios do curso vocacional de saúde da Escola Ferrer
Correia;
 orientação e avaliação d e um estágio profissional;
 acompanhamento e supervisão de três jovens a cumprir horas de serviço comunitário na
Residência;
 reuniões com a coordenadora da área da terceira idade para proceder às alterações dos
regulamentos internos das ERPI, na sequência da visita de acompanhamento do CDSS e de
novas normas legislativas;
 reunião com a equipa de inovação;
 reunião com a equipa da área da população idosa sobre relatórios e planos de atividades;
 acompanhamento de visitas à Fundação ADFP: Secretário de Estado da Cultura e Prof. Dra.
Margarida Mano;
 participação no 3º Congresso Regional sobre Envelhecimento Ativo e Saudável, organizado
pela Agein@Coimbra;
 participação no XIII Curso Pós-Graduado sore envelhecimento – geriatria prática;

 elaboração do Código de Ética e de Conduta da Fundação ADFP com a Dra. Dalila Salvador e
Dr. Rogério Fonseca;
 tradução e adaptação de um manual castelhano sobre “Boas práticas na prevenção de riscos
laborais”;
 candidatura ao prémio Nunes Correa Verdade de Faria, da Santa Casa da Misericórdia de
Lisboa, na área do cuidado e carinho dispensados aos idosos desprotegidos;
 participação na cerimónia de entrega da menção honrosa na área do carinho e cuidado
prestado a idosos protegidos, dos Prémios acima referidos;
 organização de reuniões gerais com as auxiliares da Residência para discussão de assuntos
relacionados com a Residência, alterações de serviço, estratégias de funcionamento e
sugestões de melhoria;
 preenchimento das declarações de IRS de três utentes sem suporte familiar;
 redação de notícias sobre atividades realizadas na Residência;
 implementação do sistema de avaliação de desempenho dos colaboradores da Fundação;
 implementação de terapia assistida por animais na Residência;
 leitura e análise do Relatório Mundial de Envelhecimento e Saúde, OMS (Organização
Mundial de Saúde);
 reuniões de preparação com a Dra. Nancy Rodrigues para participação no encontro
presencial de 2015 da Rede Ibero Americana de Fundações Cívicas ou Comunitárias;
 participação no encontro presencial de 2015 da Rede Ibero Americana de Fundações Cívicas
ou Comunitárias, em Barcelona (1 a 4 de Dezembro);
 procedimento às devidas alterações, com base nas indicações do Conselho de
Administração, serviço de pessoal e coordenadora da área, nos horários de trabalho por
turnos.
Para finalizar, o nosso destaque vai para a ótima publicidade da Residência graças à nossa
saída frequente na comunicação social. Isto porque sempre que se realiza alguma atividade
diferente e de interesse para a comunidade, informamos a comunicação social, enviando um texto
e fotos alusivas à mesma. Alguns familiares dos nossos utentes tiveram mesmo conhecimento do
nosso Lar através da leitura das nossas notícias em jornais ou através da nossa página no facebook,
que é bastante seguida por familiares e amigos dos idosos.
Por fim, há que aludir ao bom trabalho de equipa com os técnicos da sede, havendo boas
relações com os colaboradores dos diferentes serviços – residências, contabilidade, secretaria,
armazém, fisioterapia, transportes, obras e manutenção, entre outros – o que permite um trabalho
mais rápido e eficaz. Dentro da Residência é notório também um bom relacionamento com as
famílias dos utentes, os quais se mantém atualizados sobre a situação dos idosos, bem como
participam na resolução de situações/problemas que se foram diagnosticando, o que também se
reflete no ambiente familiar da Residência.
A Residência Cristo Redentor alia a humanização, conforto e acolhimento à funcionalidade e
adequabilidade dos espaços e equipamentos, criando dinâmicas específicas e diferenciadas para
cada utente e suas necessidades.

SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO
1.Introdução
O Serviço de Apoio Domiciliário constitui uma Resposta Social, criada na Fundação ADFP em
1989, a que as pessoas em situação de dependência ou isolamento podem ter acesso para
satisfação de necessidades básicas e específicas. Esta valência integra um conjunto de serviços e
técnicas profissionais de intervenção transversais, prestados no domicílio de cada utente, que
necessita de apoio para complementar o seu nível de autonomia e qualidade de vida, permitindolhe manter-se no seu contexto natural de vida adiando ou evitando a institucionalização.
Associado ao princípio da Fundação ADFP “Investimos em Pessoas com Bondade”, combate
a exclusão social privilegia o convívio intergeracional e assenta em metodologias que promovem a
coesão social a cooperação a inovação e o trabalho em rede. Concretizando o artigo 25º da Carta
dos Direitos Fundamentais da União Europeia “A União reconhece e respeita o direito das pessoas
idosas a uma existência condigna e independente e à sua participação na vida social e cultural.”
O Serviço de Apoio Domiciliário assume uma intervenção que visa o respeito pela
individualidade de cada utente potenciando diferentes respostas de acordo com as necessidades de
uma população com características heterogéneas considerando as vulnerabilidades caso a caso. A
população alvo desta resposta social caracteriza-se relativamente à autonomia de forma
diferenciada. Integramos pessoas com maior dependência que precisam de serviços de apoio às
necessidades básicas da vida diária (AVD’s) e pessoas com maior autonomia. Também ao nível do
contexto familiar existe uma heterogeneidade no suporte dado aos utentes.
Assim, desenvolvemos diferentes atividades de forma a responder às necessidades
específicas da população sénior e das famílias cujo objetivo é a promoção da autonomia e da
qualidade de vida física, mental e social promovendo o envelhecimento ativo, definindo-o como
“otimização das oportunidades de saúde, participação e segurança, com o objetivo de melhorar a
qualidade de vida …” (OMS,2005). Previne situações de dependência ou o seu agravamento,
retardando ou evitando a saída definitiva do seu domicílio.
Salientamos que a situação de dependência pode ocorrer em qualquer outro grupo de
idade, podendo igualmente necessitar deste tipo de resposta social.
Conseguimos também apoiar as famílias na resolução de problemas de carácter social e
desenvolvemos com elas uma relação de parceria na promoção da autonomia da pessoa
dependente. Colaboramos no acesso à prestação de cuidados de saúde.
Ao nível desta resposta social a Fundação ADFP tem um acordo de cooperação com a
Segurança Social para 60 utentes na sede da Instituição, 20 dos quais com apoio alargado ao fim de
semana. Afeto ao Centro Social de Lamas existe um acordo de cooperação com a Segurança Social
para 7 utentes.
Como valores o SAD assume:
Enfoque no utente – Escuta ativa e diagnóstico das necessidades, respeito pelos seus
valores, crenças, hábitos e costumes.
Profissionalismo – Formação, qualificação e atitude adequadas no sentido da missão.
Confiança – Cumpre com os objetivos do serviço/instituição.
Humanismo – Cuidar do outro como queremos que cuidem de nós.
Inovação – Procura de novas respostas, diferentes estratégias e formas de intervir são
determinantes para a qualidade do atendimento.

2-Cuidados e Serviços
Para a prossecução dos seus objetivos o SAD proporciona um conjunto diversificado de
cuidados e serviços, em função das necessidades dos utentes de acordo com portaria n.º 38/2013 de
30 de janeiro, tais como:
Fornecimento e apoio nas refeições, respeitando as dietas com prescrição médica;
Cuidados de higiene e conforto pessoal;
Atividades de animação e socialização, designadamente, animação, lazer, cultura, aquisição de bens
e géneros alimentícios, pagamento de serviços, deslocações a entidades;
Higiene habitacional, estritamente necessária à natureza dos cuidados prestados;
Tratamento de Roupa na instituição ou no domicílio;
O SAD pode ainda assegurar outros serviços, designadamente:
Sensibilização dos familiares e cuidadores informais para a prestação de cuidados aos utentes;
Assistência medicamentosa e avaliação de glicémias;
Receituário de medicação crónica;
Apoio psicossocial;
Acompanhamento ao exterior;
Orientação e modificações no domicílio;
Disponibilização de ajudas técnicas.
3. Atividades relevantes em 2015
Este Relatório de Atividades reporta-se ao trabalho realizado no Serviço de Apoio
Domiciliário ao longo do ano de 2015, onde é de salientar aspetos relevantes e que refletem a
organização e por outro lado o investimento feito pela Instituição para a melhoria do serviço
prestado aos utentes.
Ações de inovação para “+ eficiência” e “+ qualidade”
- Foi aprovado e comunicado pela FCT a aprovação do projeto IntegrAAL (I&DT), o consórcio
internacional iniciou o projeto a 02 de janeiro. Em Portugal ainda não estava negociado com a
FCT o financiamento o que veio a acontecer em reunião realizada a 31/março com aprovação
de um orçamento de 40.000,00€ para a FADFP para o desenvolvimento do projeto. Nessa
reunião foram dadas a conhecer algumas regras relativamente à gestão do orçamento e
necessárias para a organização do dossier contabilístico. Foram também dadas sugestões
relativamente aos recursos humanos e ao seu ajustamento aos objetivos do projeto.
É um projeto de investigação cujo objetivo é Projetar, desenhar e demonstrar um modelo
de intervenção direcionado para a prevenção de situações de urgência e prevenção em articulação
com cuidados sociais e de saúde; este modelo integrado de prestação de cuidados não seria viável
sem a utilização das TIC e Ambient Assisted Living (AAL). Por isso, o projeto irá demonstrar como ICT
/ produtos AAL podem facilitar a implementação de programas de prevenção e modelo lntegrado
de cuidados terão impacto positivo significativo sobre a sustentabilidade dos sistemas de cuidados
(sociais e de saúde) e qualidade de vida dos utilizadores do serviço. Durante o ano de 2015 não foi
possível avançar com o projeto dado os atrasos da FCT no envio dos contratos e transferência do
financiamento. Houve a participação em reuniões por teleconferência, elaboração de protocolo de
investigação e reuniões presenciais que decorreram durante três dias em Portugal com a visita de
todos os parceiros do projeto às organizações portuguesas e apresentação das ações já realizadas
na Bélgica e em Inglaterra, nomeadamente os "focusgroup".

Foi feita a avaliação funcional dos utentes, nomeadamente dos que beneficiam de higiene
pessoal, de forma a avaliar a necessidade de equipas de duas colaboradoras. Nessa sequência
organizaram-se três mapas de serviço, considerando a prestação de serviços a utentes mais
dependentes por duas colaboradoras e aos mais autónomos apenas por uma. Esta gestão permitiu
com o mesmo número de colaboradores prestar um maior número de serviços.
No âmbito da gestão de reclamações informais foram tomadas medidas no sentido de as
solucionar de forma a melhorar a satisfação dos utentes.
Durante o ano foi dada continuidade ao projeto “VENCER A SOLIDÃO “com os utentes de serviço de
apoio domiciliário. Este projeto proporcionou aos idosos vivências de qualidade para enfrentar a
passividade, o isolamento social, a deterioração cognitiva e a depressão contribuindo para um
envelhecimento saudável. Este projeto teve como objetivo o estímulo das capacidades através da
promoção de novas descobertas e aprendizagens, de maior dinâmica nas suas vidas, de ocupar os
tempos livres, valorizar as suas capacidades. Assim, neste âmbito foram desenvolvidas diferentes
atividades de desenvolvimento psicossocial, nomeadamente de estimulação cognitiva (ex. jogo de
memória “Abecedário”, construção de puzzles, leitura de livros disponibilizados pela Biblioteca da
Fundação ADFP), atividades através da expressão e da comunicação oral (ex. leitura do jornal
“Mirante”, comentários sobre noticias da atualidade, jogos de mesa), atividades lúdico-culturais
(ex. diversas atividades de expressão plástica, comemoração das datas festivas, comemoração do
dia de aniversário, pesquisas na internet, viagens e convívios entre utentes, experiências simples de
ciências), ações preventivas (ex.“Dia Mundial da Doença de Alzheimer”, “Dia Mundial da diabetes”,
“Prevenção de Quedas em idosos no domicílio”, “Calor: a Saúde em perigo”), atividades da vida
quotidiana (ex. pagamentos de serviços, consultas médicas, ir ao cabeleireiro, ir ao supermercado),
atividades espirituais e religiosas (rezar o terço, comungar, frequentar missas) e entrega de
questionários para avaliação de satisfação dos utentes.
No âmbito do projeto “Vencer a Solidão” foi desenvolvida uma ação, designada por
“+Solidariedade + saúde", projeto apresentado ao IEFP no âmbito da medida Emprego Jovem
Ativo. Esta medida teve a duração de 6 meses, integrou uma jovem licenciada em Psicologia e
duas jovens sem escolaridade obrigatória 9º Ano de escolaridade proporcionando a estas
últimas conhecimentos e prática nos cuidados a idosos.
Foi Elaborada a avaliação de desempenho dos colaboradores;
No âmbito da frequência da Pós Graduação Gestão do Envelhecimento e Administração
Social, terminou-se o estudo para o qual foi formulada a seguinte questão de investigação:
Será que existem diferenças entre o nível subjetivo de solidão do idoso institucionalizado e
do idoso em serviço de apoio domiciliário?
A partir dos resultados obtidos pela administração da Escala da UCLA, pode-se verificar que
os idosos institucionalizados possuem menor nível de Solidão comparativamente aos idosos que
beneficiam de SAD. Conclusão: Com a elaboração deste trabalho foi dado um contributo para o
melhor conhecimento dos fenómenos psicossociais associados à vivência da população idosa
institucionalizada e a residir no domicílio com serviço de apoio domiciliário, nomeadamente a
perceção subjetiva da solidão. Por outro lado suscitou uma reflexão mais profunda deste fenómeno
completo e multifatorial tanto para os participantes que contribuíram para a realização do mesmo e
o tornaram possível como para quem o promoveu. Pretendeu-se encontrar o ponto de partida para
a intervenção em casos onde se verifica que a solidão atingiu níveis a considerar. As respostas
sociais deverão ter uma ação exemplar na promoção de estratégias direcionadas. Por um lado
promover uma visão positiva e otimista da velhice, por outro desenvolver estratégias centradas no

indivíduo e na família. Só uma ação coordenada nestes dois sentidos poderá conduzir à mudança de
atitudes dando sinais de maturidade humana.
Foi elaborado o relatório relativo à administração do Questionário de Avaliação da
Satisfação dos utentes do SAD, elaborado com base na sugestão apresentada no “Modelo de
Avaliação da Qualidade” desenvolvido pelo Instituto da Segurança Social. De um universo de 62
utentes, 31 responderam ao questionário, obtendo assim uma taxa de resposta de 50%. O
questionário foi anónimo. Com o objetivo avaliar a qualidade dos serviços prestados na
Fundação ADFP, a nível do SAD, no sentido de os melhorar onde se verificar essa necessida de.
Relativamente aos resultados em termos de avaliação geral do serviço refira -se que no item
“Considerando todos os aspetos, estou satisfeito/a com o SAD” a resposta “concordo
totalmente” obteve 61,2% e “Concordo” obteve 32,2% (M= 4,45; DP=0,99).

Relativamente à questão “Se me solicitarem recomendo o SAD da Fundação ADFP”
100% respondem "Sim" recomendariam instituição (M 1; Moda 1; DP 0,00; A=1 -2) A questão
“Se tivesse possibilidade mudaria para outra instituição que presta-se os mesmos serviços?”
96,8% não mudaria para outra instituição, (M 1,97; Moda 2; DP 0,18; A=1-2). A satisfação
relativa aos serviços está relacionada com o facto de os serviços prestados se enquadrarem nas
expetativas e necessidades dos utentes quando o solicitam. Pela exposição gráfica seguinte
verifica-se que 77,30% dos utentes refere que o conjunto de serviços correspondia às suas
expetativas e necessidades.

5. Atividades para aumentar a humanização e bondade
No sentido de aumentar a humanização e bondade na prestação dos cuidados foi
promovida a participação dos colaboradores em formação interna para desenvolver capacidades
profissionais e potenciar o saber fazer, o saber ser e o saber estar. Assim ao longo do ano assistiram
a diferentes ações, tais como, "Deveres dos Colaboradores” com o Dr. Rogério Fonseca, “Abusos"
com o Grupo de Teatro Interdito no Cinema de Miranda do Corvo, "Mulheres e homens na velhice
desafio para quem cuida", Dr.ª Cristina Vieira, FPCEUC, "Cuidados de Higiene e Conforto no
leito", Enf.ª Leonor Carvalho, Tena SCA, "Riscos Laborais", Dr.ª Sílvia Oliveira, Cruz Branca, Ld.ª.
Avaliação das necessidades dos utentes e elaboração de um plano de cuidados
personalizado;
Realização de reuniões semanais com colaboradoras, e com carácter informal diariamente,
para discutir situações relevantes relacionadas com a prestação do serviço e com os utentes;
Realização de visitas domiciliárias aos utentes para proceder à avaliação das condições e à
análise da sua satisfação relativamente ao apoio que recebem;
Gestão do Parque de Equipamento Móvel nos serviços de Apoio Domiciliário;
Acompanhamento no primeiro dia da prestação dos serviços (Higiene da Habitação e
Higiene Pessoal) de forma a:
-Apresentação dos prestadores do serviço;
- Integração do utente e no SAD;
- Gerir e adequar os primeiros serviços prestados;
- Avaliar a adaptação do utente;
- Definir e conhecer os espaços, equipamentos e utensílios do domicílio a utilizar na
prestação dos serviços;
Realização de visitas domiciliárias com os técnicos do Centro de Saúde e reuniões com
famílias para avaliação e definição de estratégias relativamente a idosos sem suporte familiar, cuja
família não colabora no apoio necessário;
Foi feito um trabalho de articulação com serviços de Segurança Social, Centro de Saúde,
Câmara Municipal de acordo com situações diagnosticadas;
Reformulação e aprovação de Regulamento Interno de acordo com sugestões da técnica da
Segurança Social e nova legislação;
No Natal foi oferecido uma manta aos idosos como lembrança de Natal.
Desenvolveu-se um trabalho de consultadoria, parceria e mediação com a família
envolvendo-a na resolução de situações/problema relacionados com o projeto de vida dos utentes;
Foram adquiridas marmitas térmicas para fornecimento de refeições no domicílio.
6. Caraterização dos utentes abrangidos pela resposta social em 2015
A caracterização dos utentes a seguir apresentada, refere-se aos utentes que beneficiaram
do Serviço de Apoio Domiciliário durante o ano de 2015, que totalizaram 105.
Pela análise do gráfico 1, distribuição por género, verifica-se que dos 105 utentes apoiados
no âmbito do SAD, 43 utentes são do género masculino e 62 utentes do género feminino.
Relativamente ao ano de 2014 verifica-se um aumento total de 8 utentes abrangidos pelo serviço.
Já na distribuição por género verifica-se superioridade numérica relativamente ao género feminino
que estará relacionada com a maior esperança média de vida que lhe é atribuída.
Gráfico 1 – Distribuição por género

De acordo com o gráfico 2, distribuição por idade e género, observa-se que em relação à
idade, a maioria dos utentes têm mais de 80 anos. É, no entanto, a partir dos 70 anos que se verifica
a procura significativa dos Serviços de Apoio Domiciliário. A faixa etária dos 80 aos 84 anos é a que
tem maior frequência. Em todas as faixas etárias consideradas regista-se a predominância do
género feminino. Com o envelhecimento progressivo da população ocorrem situações de
vulnerabilidade física e psíquica que levam a situações de dependência que impossibilitam a
manutenção da autonomia e a satisfação das próprias necessidades básicas levando os utentes a
solicitarem a integração no serviço.

Gráfico 2 – Distribuição por idade e género

Relativamente à análise do gráfico 3, Distribuição por nível de autonomia, verifica-se que na
categoria de autónomo é o género masculino que mais recorre ao serviço, 6 utentes, o que poderá
estar relacionado pela sua educação tradicional de separação dos papéis em função do género não
estando assim capacitados para a realização das tarefas domésticas quando residem sozinhos. No
grupo dos utentes parcialmente dependentes e dependentes são as mulheres que estão em maior
número, o que se relaciona com a maior esperança de vida do sexo feminino.

Gráfico 3 – Distribuição por nível de

autonomia
Pessoa dependente – pessoa que apresenta uma perda mais ou menos importante da sua
autonomia funcional e da sua capacidade para realizar de forma independente as atividades da vida
diária necessitando de ajuda de terceira pessoa para as poder desenvolver.
Verifica-se pelo gráfico 4, distribuição dos utentes por freguesia, que tivemos um aumento
no número de utentes apoiados em todas as freguesias. É a freguesia de Miranda do Corvo a que
regista maior número de utentes, abrangidos por esta resposta social. Esta é, no entanto a maior
freguesia do concelho e também a que está mais próxima dos serviços.
Gráfico 4 – Distribuição dos utentes por freguesia

No que se refere à análise ao gráfico 5, tipologia dos serviços prestados, verifica-se que é o
serviço de animação o que regista maior número de utentes. Este foi um serviço que teve início em
2014 através da implementação do projeto “vencer a solidão”. Ao longo do ano 96 utentes
solicitaram o fornecimento de refeição dos quais 56 para os dias úteis e 40 utentes fizeram-no para
os dias úteis e fins-de-semana. Em relação à higiene pessoal 54 utentes requisitaram este serviço. O
serviço de higiene da casa foi requisitado por 76 utentes e o tratamento de roupa conta com 34
utentes. A categoria “Outros Serviços” diz respeito à organização e administração de medicação,
acompanhamento ao exterior, aquisição de bens e serviços e apoio psicossocial. No ano de 2015,
verificou-se um aumento significativo do número de serviços prestados aos utentes relativamente
ao ano de 2014, nomeadamente nos serviços de higiene da habitação, higiene pessoal. Também
relativamente às refeições existe um aumento na solicitação do fornecimento a abranger o fim-desemana.

Gráfico 5 – Tipologia dos serviços prestados

Durante o ano de 2015 verificaram-se 51 saídas do SAD. Conforme se pode verificar pela
representação gráfica é a integração em Unidade de Cuidados Continuados o motivo que conduz ao
maior número de saídas. De seguida, temos a categoria “outra” que diz respeito a saída da
residência para casa de familiares ou desistência.
Gráfico 6 – Motivo de saída do SAD

No que se refere à fidelização à resposta social de serviço de apoio domiciliário, verifica-se
que o maior número de utentes frequentou ou está a frequentar o SAD há menos de 6 meses. O
período de frequência de 6 meses a 1 ano é logo a seguir o que regista maior número de utentes. O
período de frequência superior a cinco anos teve um acréscimo considerável relativamente ao ano
anterior.
Gráfico 7 – Fidelização à resposta social de Serviço de Apoio Domiciliário

CENTRO DE DIA DE MIRANDA DO CORVO
1. Introdução
O Centro de Dia da Fundação ADFP, criado em 1998, foi a primeira resposta social de proximidade a
idosos no Concelho de Miranda do Corvo. É uma resposta desenvolvida em equipamento, que consiste na
prestação de serviços diferenciados que contribuem para a manutenção das pessoas no seu meio habitual
de vida. O Centro de Dia do Centro Social Comunitário tem um acordo de cooperação com a Segurança
Social para 55 utentes.
A resposta social de Centro de Dia da Fundação ADFP assume uma intervenção inovadora baseada
numa filosofia de “Espaço Sénior” potenciando diferentes respostas de acordo com as necessidades de
uma população sénior (+55 anos) com características heterogéneas. A população alvo desta resposta
social caracteriza-se relativamente à autonomia de forma diferenciada. Integramos pessoas com maior
dependência que precisam de serviços de apoio às necessidades básicas da vida diária (AVD’s) e pessoas
com autonomia. Criamos diferentes atividades ocupacionais de forma a responder às necessidades
específicas da população sénior e das famílias.
O objetivo é a promoção da autonomia e da qualidade de vida física, mental e social promovendo
o envelhecimento ativo, definindo-o como “otimização das oportunidades de saúde, participação e
segurança, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida …” (OMS,2005). Previne nas situações de
dependência ou do seu agravamento, retardando ou evitando a institucionalização em Lar.
Concretizando o artigo 25º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia “A União
reconhece e respeita o direito das pessoas idosas a uma existência condigna e independente e à sua
participação na vida social e cultural.”
Os Centros de Dia possibilitam aos utentes novos relacionamentos e elos de ligação com o
exterior, através do estabelecimento de contactos com os colaboradores, voluntários e pessoas da
comunidade fomentando relações entre os utilizadores e outros grupos etários, promovem atividades
socioculturais, etc.
A diferente alteração que se têm verificado na sociedade atual, sobretudo ao nível da
composição e funções do grupo familiar, leva a que as pessoas idosas integrem o Centro de Dia,
contribuindo estas para colmatar algumas das dificuldades com que os idosos e a sua família se debatem
no quotidiano.
No seguimento da política de atuação da Fundação ADFP, as respostas sociais foram-se
adaptando às necessidades locais. Assim, ao nível de Centro de Dia assiste-se à diversificação de serviços

como forma de colmatar lacunas, numa comunidade com características de ruralidade, e ausência de
respostas que promovam a abordagem holística na intervenção direcionada a uma população com
características e necessidades heterogéneas.
Esta resposta assenta na valorização pessoal através do desenvolvimento individual e social,
designadamente na promoção de competências orientadas para a resolução de problemas de vida.
É neste contexto que surge a Universidade Sénior como parte integrante do Centro de Dia,
concretizando assim a filosofia de “Espaço Sénior”. A Universidade Sénior da Fundação ADFP, criada em
2005,integra o Centro de Dia e tem como objetivo promover o envelhecimento ativo e a
intergeracionalidade como forma de partilha de experiências, de perspetivas de vida e de evolução da
sociedade, estimula a participação ativa, critica e reflexiva, enquanto pilares de uma sociedade “de e para
todos”. O ensino funciona em regime não formal, sem fins de certificação, e situa-se num contexto de
formação ao longo da vida. Na sua componente socioeducativa dinamiza atividades sociais, culturais,
educacionais, desportivas e de convívio para pessoas com mais de 55 anos. Através da Universidade
Sénior criou-se, no âmbito de Centro de Dia, um espaço privilegiado de inserção, participação e de
combate à solidão, a exclusão e ao insucesso humano, promovendo uma cidadania ativa onde todos têm
ainda muito para realizar e concretizar.
VALORES
A intervenção da valência alicerça-se nos seguintes valores:
Enfoque no utente – Escuta ativa e diagnóstica das necessidades, respeito pelos seus valores,
crenças, hábitos e costumes.
Humanismo – Cuidar do outro como queremos que cuidem de nós.
Profissionalismo – Formação, qualificação e atitude adequadas no sentido da missão.
Confiança – Cumpre com os objetivos do serviço/instituição.
Inovação – Procura de novas respostas, diferentes estratégias e formas de intervir são
determinantes para a qualidade do atendimento.
2.Objetivos e Serviços
No contexto da sua intervenção os Centros de Dia concretizam os seus objetivos
assegurando diversos serviços e atividades, tais como:
2.1. Satisfazer as necessidades básicas dos utentes;
2.2.) Transporte dos utentes;
2.3.) Alimentação (pequeno almoço, almoço, lanche nos dias úteis e também pequeno almoço e
jantar, quando solicitados, 7 dias por semana);
2.4.) Cuidados de higiene e imagem (banhos de acordo com as necessidades de cada utente, arranjo
das unhas, depilação; cabeleireira para corte e pintura de cabelo quando solicitado pelos clientes sendo o
pagamento ao encargo dos mesmos);
2.4.) Tratamento de roupas;
2.5.) Acompanhamento ao nível da saúde (avaliação das glicémias, medição da tensão arterial,
assistência medicamentosa, cuidados de enfermagem sempre que se justifique, ajudas técnicas,
receituário de medicação crónica);
2.6.) Apoio na aquisição de bens e serviços na situação de idosos com maior dificuldade de
mobilização (ex: pagamento de serviços (eletricidade/telefone), receber a pensão, aquisição de géneros
alimentícios e outros produtos, como medicamentos);
2.7.) Apoio Psicossocial.

2.8. Promover o desenvolvimento de atividades de animação sociocultural, que proporcionem ao
utente desenvolver capacidades que aumentem a sua autoestima e retardem o processo de
envelhecimento;
2.9.) Lúdico-recreativo (ex: jogos de sala, expressão plástica, atelier de pintura, etc);
2.10.) Cultural (ex: cinema, teatro, exposições, museus, grupos de Teatro e de Cavaquinhos, Grupo
Coral e Dança);
2.11.) Desportivo (ex: caminhadas, ginástica de manutenção, Ioga,Tai Chi,etc);
2.12.) Espiritual e/ou religioso;
2.13.)Intelectual/formativo (ex: aulas em regime não formal de inglês, informática, literatura etc;
participar em seminários, palestras, encontros de leitura);
2.14.) Quotidiano (ex: ir às compras, ver televisão, ouvir música);
2.15.) Social (ex: participar em passeios coletivos ou em atividades desenvolvidas por outras
organizações, festas do Concelho, interinstitucionais, inter-serviços, receber ou fazer visitas).
3. Atividades relevantes em 2015
Este relatório de atividades reporta-se ao trabalho realizado no Centro de Dia. Ao longo do
ano foram desenvolvidas diferentes atividades no sentido de potenciar a eficiência e a qualidade da
resposta social. A reorganização da equipa multidisciplinar com afetação a diferentes respostas sociais.
No que se refere aos recursos humanos houve o reforço da equipa multidisciplinar com a integração de
um estágio profissional de gerontologia. A integração de voluntários, de diferentes áreas de formação e
saber que permite uma diversidade de oferta de atividades de carácter formativo, desportivo e
recreativo. Por outro lado propicia relações de intergeracionalidade e potencia o espírito de
solidariedade. Ao nível dos serviços o centro de dia constitui uma resposta integrada pela promoção de
assistência a nível de saúde formal na área da enfermagem (administração de medicação, pensos,
avaliação de glicémias e tensão arterial e em situações súbitas) e a nível de medicina no receituário de
medicação crónica de acordo com indicação do médico assistente, assim como o acompanhamento a
tratamentos de fisioterapia.
No sentido de aumentar a humanização e bondade na prestação dos cuidados foi
promovida a participação dos colaboradores em formação interna para desenvolver capacidades
profissionais e potenciar o saber fazer, o saber ser e o saber estar. Assim ao longo do ano assistiram a
diferentes ações, tais como "Deveres dos Colaboradores” com o Dr. Rogério Fonseca, “Abusos" com o
Grupo de Teatro Interdito no Cinema de Miranda do Corvo, "Mulheres e homens na velhice desafio
para quem cuida", Dr.ª Cristina Vieira, FPCEUC, "Cuidados de Higiene e Conforto no leito", Enf.ª
Leonor Carvalho, Tena SCA, "Riscos Laborais", Dr.ª Sílvia Oliveira, Cruz Br anca, Ld.ª.
No Natal foi oferecido uma manta aos idosos como lembrança de Natal.
Foi elaborada a avaliação de desempenho dos colaboradores.
Durante o ano foram desenvolvidas ainda outras atividades de relevância para o
funcionamento da resposta social, designadamente:
Realização de visitas domiciliárias pela técnica de Serviço Social aos utentes para admissão;
Articulação com serviços de Segurança Social e visita de acompanhamento;
Articulação com Centro de Saúde e outros serviços;
Desenvolveu-se um trabalho de parceria com a família envolvendo-a na resolução de
situações/problema que se foram diagnosticando e no projeto de vida do utente;
Acolhimento no primeiro dia de frequência dos serviços de forma a promover a melhor integração
do utente:
- Apresentação dos prestadores do serviço;

- Integração do utente no Centro de Dia;
- Gerir e adequar os primeiros serviços prestados;
- Promover a proximidade com outros utentes;
- Avaliar as reações do utente;
Reformulação e aprovação de Regulamento Interno de acordo com sugestões da técnica da
Segurança Social e nova legislação;
Das atividades de Animação desenvolvidas durante o ano de 2015 evidenciam-se:
Oficina Ponto & Nó - onde se realizaram diversos produtos para venda na loja de artesanato do Parque
Biológico e na loja em Coimbra. Quer na criação de produtos artesanais para venda assim como para
decoração do espaço físico.
“Memórias do meu tempo”, atividade semanal desenvolvida em parceria com a Biblioteca da Fundação
ADFP. É projetado um DVD com um pequeno filme e fotografias alusivas ao tema, é lido um texto e feita a
recolha de quadras, anedotas ou “ditotes” alusivos. Alguns exemplos de temáticas “Os três Reis Magos e
as Janeiras”, “A lenda da renda de Bilros e as rendilheiras de Bilros” “A Chanfana” “O recolhimento do
sargaço e os Sargaceiros”. Os idosos que participam contam as suas experiencias/vivencias.
Atividades quotidianas para desenvolvimento da autoestima e das relações interpessoais e socialização.
Tais como jogos de sala (dominó, jogo de cartas), momentos de partilha de gostos e reminiscência de
vivências pessoais, tradições, cantigas e provérbios.
Atividades intergeracionais: No desenvolvimento de atividades diferenciadas damos especial relevo
aos vários eventos intergeracionais, tais como o grupo de teatro que integra idosos e crianças e jovens Lar
de Apoio e Juventude (LIJ); celebração do Dia Internacional da Pessoa Idosa turma de animação socio
cultural do Agrupamento de Escolas de Miranda do Corvo; às visitas das crianças do Centro Infantil em
diversas ocasiões.
Passeios: Realizaram-se diversos passeios durante a Primavera e o Verão pelos concelhos limítrofes.
Visitaram O Santuário do Senhor da Serra durante a Romaria anual;
Comemoraram-se algumas datas especiais como a Páscoa e o Natal. Como predominam os praticantes
da religião católica, celebrou-se a Missa das Cinzas e a Missa de Natal mantendo a tradição da bênção das
cinzas e o beijar do menino; festejou-se o Carnaval, a Páscoa, o Natal (festa de Natal) e o Ano Novo.
Animação sócio – cultural e desportiva dos utentes de Centro de Dia:
As atividades socio culturais, desportivas e formativas desenvolvidas ao longo do ano no Centro de
Dia representam o conjunto de ações com vista a facilitar o acesso a uma vida mais ativa, a melhorar as
relações e comunicação com os outros, para uma maior participação na vida da comunidade,
promovendo a autonomia. De todas as atividades desenvolvidas no âmbito do Centro de Dia pretende-se
que os utentes retirem benefícios para a saúde – Um idoso ativo será um idoso mais saudável com maior
bem-estar e qualidade de vida; Benefícios sociais – A participação em diferentes atividades promove o
conhecimento e a convivência com diferentes pessoas permite a partilha e quebra o isolamento;
Benefícios psicológicos – Como consequência dos dois pontos anteriores, o aumento do bem-estar físico
e social levam a que o idoso se sinta bem e viva com maior qualidade de vida. A participação social nas
diferentes atividades, com o sentido de promover o conhecimento e a convivência de diferentes pessoas
permitindo a partilha e a quebra do isolamento;
A Universidade Sénior da Fundação ADFP é uma vertente do Centro de Dia e foi criada com o
objetivo de promover o envelhecimento ativo a seniores que não se identificavam com a resposta
tradicional do Centro de Dia. O ensino funciona em regime não formal, sem fins de certificação, e situa-se
num contexto de formação ao longo da vida. Na sua componente socioeducativa dinamiza atividades
sociais, culturais, educacionais e de convívio.

A US é espaço privilegiado de inserção e participação social dos seniores fazendo com que se sintam
úteis, ativos e participativos. Destacam-se as atividades intergeracionais como forma de partilha de
experiências, de perspetivas de vida e de evolução da sociedade, à motivação para a participação cívica,
critica e reflexiva, enquanto pilares de uma sociedade de e para todos e ainda dinamizar o
desenvolvimento pessoal e social dos alunos.
No ano de 2015 a Universidade Sénior da Fundação ADFP recebeu o apoio da Fundação PT para o
equipamento de uma sala de informática - 8 computadores, 8 monitores, 4 impressoras, 2 tablets de 10"
e vários móveis (este equipamento foi distribuído pela Fundação).
Em 2015, estiveram inscritos na Universidade Sénior 52 alunos com o apoio de 19 professores (17
em regime de voluntariado gratuito e 2 cedidos pela Câmara Municipal de Miranda do Corvo dos quais
resultaram 540 horas de formação). As atividades programadas tiveram uma boa adesão por parte dos
alunos. Neste ano poderemos considerar o Encontro Nacional das Universidades Séniores como a
atividade com maior impacto, pois envolveu cerca de 1300 pessoas provenientes de 70 Universidades
Séniores de todo o país. A viagem à Áustria e Hungria (esta viagem é também organizada para a
comunidade). Salientamos o facto de a Universidade Sénior da Fundação ADFP ter celebrado 10 anos de
existência.
No ano de 2015 a US foi considerada como uma Universidade de Excelência pela RUTIS devido ao
trabalho realizado em prol do envelhecimento ativo.
A Universidade Sénior da Fundação ADFP continua a fazer parte do Conselho Geral da RUTIS – Rede
das Universidades da Terceira Idade.
Atividades desportivas
Atividades

Participantes

Periocidade

Ginástica Localizada
Cardiofitness
Ioga
Gerontomotricidade
Tai chi
Pilates

15
16
22
5
12
18

1xsemana
1xsemana
1xsemana
2xsemana
2xsemana
1xsemana

Atividades

Participantes

Periocidade

História
História Comparada das Religiões
Informática
Literatura
Inglês (conversação)
Inglês
Cidadania
Psicologia
Grupo de teatro
Grupo de cavaquinhos
Oficina Ponto & Nó
Grupo Coral
Pintura

9
9
12
5
12
13
20
13
18
13
2
28
16

1xsemana
1xsemana
1xsemana
2xsemana
2xsemana
1xsemana
1xsemana
1xsemana
2xsemana
1xsemana
3xsemana
1xsemana
1xsemana

Parcerias
CMMC*

*Câmara Municipal de Miranda do Corvo

Atividades formativas
Parcerias

CMMC*

*Câmara Municipal de Miranda do Corvo

Eventos Sociais
Atividades

Participantes

Periocidade

Concurso de Cultura Geral
Festival de Grupos Musicais
Encontro Nacional de Universidades Séniores

40
39
1321

Janeiro
Maio
Junho

Encontro de Coros FADFP
200
Encontro de dirigentes das Universidades Séniores 30
Exposição de pintura de trabalhos realizados na aula de
15
artes plásticas
Rutis – Rede Universidades da Terceira Idade

Parcerias

RUTIS, PBSL, CMMC,
JFMC

Junho
Junho
Novembro

RUTIS
Biblioteca Miguel
Torga

PBSL – Parque Biológico da Serra da Lousã
CMMC – Câmara Municipal de Miranda do Corvo
JFMC – Junta de Freguesia de Miranda do Corvo

Celebrações Religiosas
Atividades

Participantes

Missa de S. Sebastião
Missa de Cinzas
Missa da Páscoa
Missa Aniversário da FDADP
Missa de Natal
Confissões
Celebração da Palavra

7
7
7
7
7
3
1

Periocidade

Parcerias

4x/ano
1xsemana

PSS
PSS*
PSS
PSS*
PSS*
PSS*
PSS*

*

*Paróquia de São Salvador

Atividades socioculturais
Atividades

Participantes

Parcerias

Palestra – Intervenção Arquitetónica em Edifícios Antigos

55

Atelier do Corvo

Lançamento do livro “Campeões”

22

CM Fundão

Cinema – The Best Exotic Marigold Hotel

56

Visita ao Espaço Mente

18

Prova de Vinhos da FADFP

42

Viagem a Áustria e Hungria

49

PBSL

Restaurante Museu
da Chanfana

Festa de encerramento do ano letivo

60

Vindima
Viagem Praia de Mira

2
3

Viagem ao Porto – World Discoveries

PBSL

LIJ

Viagem a Coimbra

3

Viagem ao Senhor da Serra

3

Viagem a Fátima

5

Palestra – Descobrimentos Portugueses

56

Palestra – Participação de Portugal na Grande Guerra

18

Baile de Carnaval

World Discoveries
LIJ
*
AEMC
Lar Dr. Clemente de
Carvalho

Sardinhada de S. João

10

Dia Mundial da Violência contra as Pessoas Idosas

10

Dia Mundial da Pessoa Idosa

10

Festa do pão

10

Magusto

10

Palestra – Apresentação do HSL e projetos futuros da FADP

61

Jantar de Natal

61

Passagem de modelos

7

Festa da Família

10

Bailes (atividade mensal)

10

LIJ

Lar Dr. Clemente de
Carvalho

Hotel Parque Serra da
Lousã
Restaurante Museu
Chanfana

*Agrupamento de Escolas de Miranda do Corvo
LIJ – Lar de Infância e Juventude

4. Caracterização dos utentes do Centro de Dia
A caracterização apresentada refere-se aos utentes que frequentaram o Centro de Dia durante o
ano 2015, no total 76.
Gráfico 1 - Distribuição por género

Pela análise do gráfico 1 relativo à distribuição por género, dos 76 utentes que frequentaram o
Centro de Dia ao longo de 2015, verifica-se que 59 são do género feminino e 17 do género masculino.
Observa-se um ligeiro acréscimo no número de utentes em relação ao ano anterior. Predomina o género
feminino, essa diferença significativa relativamente está relacionada com a maior esperança média de
vida do género feminino.
Gráfico 2- Distribuição por idade/género

De acordo com o gráfico2,distribuição por idade e género, observa-se que a maior frequência se
verifica na faixa etária dos e 70-74 anos logo seguida das faixas etárias dos 65-69 e dos> a 85 anos, onde
prevalece o género feminino. Relativamente ao género, predomina o género feminino na maioria dos
intervalos etários. A frequência por indivíduos com idade inferior a 65 anos está associada à entrada para
o estado de reformado ou aposentado e recorrerem aos serviços com o objetivo de desenvolvimento
pessoal e ocupação/convívio. Os dados de 2015 apresentam-se similares aos de 2015.
Gráfico 3- Distribuição dos utentes por nível de autonomia

No que se refere à autonomia, parte-se da definição de Pessoa Dependente – pessoa que apresenta
uma perda mais ou menos importante da sua autonomia funcional e da sua capacidade para realizar de
forma independente as atividades da vida diária necessitando de ajuda de terceira pessoa para as poder

desenvolver. Assim, pela observação do gráfico 3 que apresenta a distribuição dos utentes por nível de
autonomia constata-se que a categoria de “autónomos” regista maior número de utentes.
Gráfico 4- Distribuição dos utentes por Freguesia

Da análise do gráfico 4, distribuição dos utentes por freguesia, verifica-se que o maior número de
utentes abrangidos por esta resposta social é da freguesia de Miranda do Corvo.
Esta é a maior
freguesia do concelho em termos populacionais e também a que está mais próxima dos serviços. O
número de utentes da freguesia de Lamas é o mais baixo o que encontra explicação no facto de existir um
Centro de Dia naquela freguesia. Da freguesia de Vila Nova verifica-se uma frequência de 7 utentes e 6 da
União das freguesias de Rio de Vide e Semide. Cerca de 12 utentes são provenientes de fora do concelho,
verifica-se semelhança relativamente ao ano de 2014.
Gráfico 5- Tipologia dos serviços/atividades e frequência

No que diz respeito à tipologia dos serviços/atividades e frequência pela observação do gráfico
5verifica-se que são os serviços de refeições e as atividades socioculturais (76 utentes) os mais
frequentados. As atividades de aprendizagem também têm uma frequência considerável (55 utentes). As
atividades desportivas registam uma participação de 37.O serviço de transporte e cuidados de saúde
(enfermagem, receituário de medicação crónica) foram os serviços menos requisitados.

CENTRO SOCIAL DE LAMAS
1.Introdução
O Centro de Dia de Lamas iniciou a sua atividade em abril 2005. Tem acordo de cooperação com a
Segurança Social para 18 Utentes, tendo capacidade para 40 Idosos.
O Centro de Dia é uma resposta social que consiste na prestação de um conjunto de serviços, que
contribuem para uma melhor qualidade de vida dos Idosos da freguesia de Lamas. São assegurados as
principais refeições diárias, cuidados de higiene pessoal, atividades de animação, atividades sócio cultural
e recreativas.
É objetivo do Centro de Dia o aumento da autoestima, da ocupação e do convívio dos Idosos
contribuindo para a diminuição de momentos de tristeza, solidão e de isolamento.
2.Objetivos
 Satisfazer as necessidades básicas dos Idosos
 Prestar cuidados de saúde
 Promover a qualidade de vida
 Aumentar a autoestima
 Diminuir a solidão
 Atrasar o declínio cognitivo
 Prevenir perdas de memória
 Estimular a participação em atividades propostas
 Melhorar a qualidade de vida do Utente
3.Serviços prestados
 Alimentação (almoço e lanche)
 Higiene pessoal
 Transporte diário
 Acolhimento
 Convívio
 Animação
 Tratamento de roupa
 Receituário de medicação crónica
 Passeios
 Acompanhamento em deslocações ao exterior
 Cuidados de enfermagem
 Administração de medicação
 Higiene habitacional
4.Caracterização dos utentes
O Centro de Dia tem nesta data 20 Utentes, tendo acordo de cooperação com o Instituto de
Solidariedade e Segurança Social de Coimbra, para 18 idosos.
Neste momento o centro tem 18 utentes do sexo feminino e 2 do sexo masculino.
Distribuição por sexo

Distribuição por idades

A nossa população é bastante envelhecida. A maior parte dos Idosos tem mais de 80 anos.
Distribuição por estado civil

Fazendo a leitura do gráfico verificamos que no Centro há um utente solteiro, dois casados,
um divorciado e dezasseis viúvos.
Proveniência

O maior número de Utentes do Centro é da localidade de Lamas.
Autonomia

Ao analisar o gráfico podemos concluir que os utentes são na sua maioria autónomos.
Há um número muito reduzido de utentes parcialmente dependentes.

A maior parte dos Utentes sofre de problemas de visão e de audição.
Embora grande parte dos Idosos também sofra de problemas cardíacos e sejam hipertensos.

O Centro tem um vasto leque de serviços à disposição dos seus Utentes.
Os serviços mais requisitados são a animação e as refeições (almoço e lanche), logo a seguir
vem o transporte e a administração da medicação.
5.Atividades de animação
 Manicura uma vez por semana
 Comemoração de dia de Reis
 Visita ao andor de São Sebastião em Miranda
 Pintura recorte e colagem de bonecos de neve
 Baile de Carnaval
 Visualização do cortejo de Carnaval das escolas do Concelho
 Leitura do jornal diário
 Jogos, (cartas, stop, loto, dominó, quem sabe sabe, quatro em linha, tiro ao alvo)
 Utilização do mini ginásio do Centro de Dia
 Diálogo sobre diversos temas da atualidade nacional e internacional: morte de Manoel de Oliveira;
inundações em Coimbra; maus tratos a crianças e jovens; escassez de sardinha; hipertensão nos idosos;
nascimento de princesa de Inglaterra; queima das fitas; violência nas escolas; Benfica bicampeão; dia da
criança; atentados em Paris entre outros.
 Ida ao Mercado Municipal
 Passatempos (sopa de letras, diferenças e palavras cruzadas)
 Aula de ginástica duas vezes por semana

 Leitura do jornal Mirante
 Jogo caça ao intruso (descobrir o intruso no grupo de palavras)
 Realização de vários passeios pedonais
 Jogo dos contrários e jogo dos sinónimos
 Avaliação e registo de tensão arterial e peso, uma vez por semana
 Trabalhos manuais alusivos à Páscoa
 Decoração das instalações com motivos alusivos à Páscoa
 Jogo do Stop
 Jogo continue a sequência
 Passeio à Senhora da Alegria
 Debate o antes e o depois do 25 de abril
 Colagem e recorte de etiquetas com mensagem alusiva ao dia da Mãe
 Elaboração de ramo de flores para o dia da Mãe
 Confeção de espetadas para o dia da mãe
 Construção de puzzles
 Pintura de desenhos seguindo código
 Visualização de cerimónias de Fátima através da televisão
 Colagem e recorte de etiquetas alusivas à 5ª feira da Ascensão
 Ida ao campo colher flores, para realização do tradicional ramo do Dia da Espiga
 Ida ao museu da Mente
 Ida à piscina

 Comemoração do dia do abraço
 Ida à feira cultural em Coimbra
 Lanche na praceta da Pedreira
 Passeio pedonal no ciclo via em Miranda do Corvo
 Pintura, recorte e colagem de manjericos alusivos ao S. João
 Passeio no Basófias
 Lanche no parque de merendas de Semide
 Dia da pizza
 Sardinhada no exterior
 Passeio à Gala, Figueira da Foz
 Dia da torrada
 Dia do gelado
 Trabalhos manuais alusivos à Páscoa
 Jogo do Stop
 Dia do tremoço

 Jogo continue a sequência
 Construção de puzzles
 Dia da gelatina
 Visualização de cerimónias de Fátima através da televisão
 Visita à horta da fundação no Cadaixo
 Visita à exposição de croché em Coimbra
 Ida à igreja de Santa Cruz em Coimbra
 Passeio à Romaria do Senhor da Serra
 Cinema visualização do filme “Pátio das cantigas”
 Oficina de bijutaria (realização de colares e pulseiras com diferentes materiais)
 Visita à exposição de monumentos em miniatura
 Almoço no parque de merendas dos Casais de São Clemente

 Apanha de marmelos e confeção de marmelada
 Encontros mágicos em Coimbra
 Vindima nas nossas instalações

Comemoração do dia do idoso (danças tradicionais, lanche e oferta de pagela com mensagem
alusiva ao dia)
 Realização de moldura com oração
 Leitura do jornal diário
 Oficina de bijutaria (realização de colares e pulseiras com diferentes materiais)
 Visualização de cerimónias de Fátima
 Comemoração do dia mundial da alimentação
 Visita ao reptilário no Parque Biológico da Serra da Lousã
 Comemoração do 28º aniversário da Fundação
 Participação no hastear da bandeira eco escolas na EB1 de Lamas

 Magusto

 Lenda de São Martinho
 Pintura de desenhos alusivos ao São Martinho
 Sensibilização realizada por agentes da GNR da Lousã “cuidados a ter com burlas”
 Ensaios para a festa de Natal
 Recorte pintura e colagem de desenhos alusivos ao Natal
 Decoração das instalações alusivas ao Natal
 Ida ao cinema ver o filme “O Leão da estrela”
 Festa de Natal
 Visita ao presépio dos Bombeiros Sapadores de Coimbra

 Ida ao Dolce Vita Coimbra, visitar as decorações de Natal, ver as montras e realizar algumas compras.

 Visita ao presépio de Penela e Espinhal

 Realização de questionário para avaliação de satisfação dos Utentes:
Os resultados evidenciam que o grau de satisfação relativamente ás instalações, equipamentos,
sinalética, fiabilidade, competência técnica, responsabilidade, recetividade, atendimento e comunicação
dos é bastante satisfatório.
De acordo com os resultados obtidos podemos verificar que os utentes, na sua maioria, estão
plenamente satisfeitos com a qualidade dos serviços prestados.
7.Conclusão
 As atividades propostas foram concluídas, numa percentagem muito elevada (próximo dos 100%).
 Os colaboradores realizaram várias formações ao longo do ano, para assim melhorar o atendimento ao
utente.

 O centro adquiriu, algum equipamento, designadamente três sofás reclináveis, para que os utentes tenham
um maior conforto.
 Ao longo do ano surgiram algumas avarias em eletrodomésticos, entretanto solucionadas, com exceção
feita à impressora cujo errado funcionamento se mantém.
 Existe uma boa interação com algumas valências da Fundação, com a EB1 de Lamas, com a Junta de
Freguesia de Lamas e com a carrinha ativa da Câmara Municipal, que potencia a divulgação das atividades
e dos serviços prestados no Centro de Dia na comunidade envolvente, permitindo um enriquecimento
recíproco.

1.3.Família e Comunidade
1.3.1. Programa de Emergência Alimentar – Cantinas Socias
1. Introdução
O Programa de Emergência Alimentar, inserido na rede solidária de cantinas sociais,
encontra-se sedeado na sede da Fundação ADFP. Resulta de um protocolo entre a Fundação ADFP e
o Instituto da Segurança Social, IP, assinado em julho de 2012. O PEA tem como objetivo principal a
satisfação da necessidade de acesso alimentação de pessoas em situação de carência económica e
exclusão social, abrange a confeção de 70 refeições diárias 7 dias por semana para consumo no
domicílio ou no refeitório.
Dada a conjuntura socioeconómica que tem levado à elevada procura de apoio social,
manteve-se o protocolo da Fundação ADFP com a Câmara Municipal de Miranda do Corvo. Este
protocolo, financiado pelo Fundo de Emergência Social, assegura o fornecimento de 15 refeições
diárias.
Assim, ficamos com 85 refeições diárias 7 dias por semana para apoiar famílias em situação
de carência económica.
No âmbito desta resposta são abrangidos indivíduos/agregados encaminhados por outras
organizações de intervenção social do concelho ou aqueles que se dirigem aos serviços da
Instituição. Para além da avaliação socioeconómica e fornecimento de refeição é feito o
encaminhamento para formação profissional, CAO, voluntariado e para inscrição na área do
emprego.
Durante o ano de 2015 foram integrados todos os agregados atendidos na Instituição ou
encaminhados por outras organizações de apoio social do concelho tais como Câmara Municipal,
Centro de Saúde, Segurança Social.
Foram criadas estratégias para fazer chegar o fornecimento de refeições a pessoas
residentes em localidades distantes da sede da Instituição, através da entrega nos nossos Centros
Sociais e nos trajetos de distribuição de refeições do SAD.
Todas as refeições foram atribuídas gratuitamente aos beneficiários.

Durante o ano de 2015 foram atribuídas 29370 refeições, uma média mensal de 2447,5
refeições, verificando-se um acréscimo mensal de 283,5 refeições relativamente ao ano de 2014,
este com uma média mensal de 2164. Durante o ano de 2015 foram elaborados 23 processos para
aprovação e integração.
Os recursos humanos de suporte a esta resposta são constituídos por serviço de
aprovisionamento, cozinha, contabilidade e uma técnica de serviço social comuns a outras valências
da Instituição.
Caracterização dos beneficiários
No ano de 2015 foram abrangidos por este programa 65 agregados (58 em 2014)
constituídos no total por 136 indivíduos.

1. Gráfico I- distribuição dos agregados por freguesia

Embora se tenham definido estratégias de proximidade através da distribuição de refeições
a partir das nossas instalações noutras freguesias e através do trajeto do SAD é na freguesia de
Miranda do Corvo que se verifica um maior número de agregados abrangidos por este programa.
Também nesta freguesia o número aumentou relativamente ao ano de 2014. Deve-se ao facto de
esta ser a freguesia sede do Concelho com mais habitantes. Logo a seguir a freguesia de Vila Nova
regista mais agregados apoiados. A freguesia de Lamas tem um agregado a beneficiar do programa
PEA. A união das freguesias de Semide e Rio de vide verifica-se a ausência de agregados apoiados
devido à S.ta Casa da Misericórdia de Semide ter esta resposta na sua área de atuação.

2. Gráfico II - distribuição dos utentes por Idade e género do titular

Pela análise do gráfico, verifica-se que em relação à idade, o maior número dos titulares tem
entre 41 e 50 anos (9 do género masculino e 14 do género feminino). Também na faixa etária dos
31 aos 40 verifica-se uma frequência considerável relativamente ao género feminino. O maior
número de titulares é do género feminino. Relativamente aos dados do ano anterior verifica-se que
é na idade superior a 60 anos que se verifica um aumento da procura.
3. Gráfico III - Tipo de agregado familiar

A maioria dos titulares que estão abrangidos por este programa reside sozinho ou
integram famílias monoparentais femininas. A seguir temos utentes que integram famílias do tipo
nuclear com filhos.
4. Gráfico IV- Tipologia de carência económica do agregado familiar

Legenda:
A) Situação já sob o apoio social;
B) Desemprego múltiplo e despesas com filhos;
C) Família/indivíduos com baixos salários e encargos habitacionais fixos;
D) Família/indivíduos com doença crónica, baixo rendimento e encargos habitacionais;
E) Família/indivíduos com reformas/pensões ou outro tipo de subsídios sociais baixos;
F) Famílias monoparentais com salários reduzidos, encargos habitacionais fixos e despesas fixas
com filhos;
G) Situação de desemprego e despesa com habitação;
H) Situações de emergência temporária tais como incêndio, despejo ou doença entre outras;
I) Outras (endividamento, alcoolismo)
Relativamente á tipologia de carência económica do agregado verifica-se que a maioria dos
agregados está na situação de "Famílias monoparentais com salários reduzidos, encargos
habitacionais fixos e despesas fixas com filhos". A categoria que a seguir regista maior frequência é
"Outras “que abrange situações de endividamento, alcoolismo e doenças crónicas. As categorias C D
F e G que contemplam encargos habitacionais fixos foram as que registaram aumento
relativamente ao ano de 2014.

5. Gráfico V- Situação económica-profissional dos utentes

No que se refere à situação económica e profissional dos beneficiários das cantinas sociais, é
a categoria de estudante que regista os maiores valores o que está relacionado com o elevado
número de familias monoparentais que são apoiadas e também famílias nucleares com filhos. Á
qual se segue trabalhadores por conta de outrém seguido de beneficiários de apoios sociais.
Conclusão
Durante o ano de 2015 podemos concluir que os agregados unipessoais surgem como um
grupo significativo em situação de carência económica. As famílias monoparentais femininas
aparecem também como um grupo vulnerável economicamente. Estas tipologias de agregado
familiar associada frequentemente a situação de encargos fixos com habitação leva os agregados a
uma situação de carência económica o que está diretamente relacionado com o facto do
rendimento destes beneficiários derivarem essencialmente de apoios sociais, emprego precário e

mal pago ou a tempo parcial que se mostra insuficiente para fazer face às despesas com bens
essenciais.

1.3.2. Contratos Locais de Desenvolvimento Social Mais (CLDS+) “Trilhos do Futuro”

CLDS + “Trilhos do Futuro “
Os CLDS teve como finalidade promover a inclusão social dos cidadãos, de forma
multissectorial e integrada, através de ações a executar em parceria, por forma a combater a
pobreza persistente e a exclusão social em territórios deprimidos.
Iniciou em novembro de 2013 e teve o seu término a 30 de julho de 2015. Após o término
foram realizados os relatórios finais, o pedagógico e o financeiro, e a candidatura ao CLDS 3G.
Eixo 1 – Emprego, Formação e Qualificação: (G.E.F.E. - Gabinete do Emprego, Formação e
Empreendedorismo)
Eixo 2 – Intervenção Familiar e Parental: (G.R.F.C. - Gabinete de Recursos e Apoio à Família)
Eixo 3 – Capacitação da Comunidade e das Instituições
Eixo 1 – Emprego, Formação e Qualificação:
(G.E.F.E. - Gabinete do Emprego, Formação e Empreendedorismo)
Objetivos
1. Acompanhamento individual de apoio ao Autodiagnostico (elaboração de currículos e cartas
de apresentação);
2. Promoção junto dos alunos/formandos, de técnicas de procura de emprego;
3. Estimular capacidades empreendedoras aos Alunos do Ensino Básico e Secundário;
4. Proporcionar Informação sobre programas de apoio ao emprego
5. Proceder à recolha de ofertas de emprego;
6. Estimular a criação do próprio emprego;
7. Apoiar as empresas na elaboração de candidaturas (apoio ao emprego e programas
comunitários);
8. Qualificação e Formação.
Ações Realizadas
- Atendimentos 180/ Acompanhados 80
 Implementação do projeto “ Um Dia eu Sonhei…”









Com o objetivo de estimular as crianças do 1º ciclo, das escolas de todo o concelho, para a
aptidão de “serem empreendedores/as” através de sessões sobre o tema. Estimular o
desenvolvimento das suas capacidades de raciocínio e gerar ideias para projetar e construir
as mesmas. Deste projeto surgiram 5 cadeiras vencedoras.
Seis
Empreendedores
acompanhados
nas
seguintes
áreas:
agropecuária;
hotelaria/restauração; hotel de férias para animais; loja de roupa e construção civil.
Divulgação de medidas que apoiam a criação do próprio emprego;
Elaboração de um Guia de Apoio ao Empreendedor;
Divulgação de medidas de apoio à contratação;
Divulgação de Fundos Comunitários de Apoio as Empresas;
Apoio na realização de Candidaturas de Medidas de Apoio ao Emprego;
Realização de 5 formações: 125 formandos
1. Gestão do Stress e Gestão de Conflitos;
2. Organização Pessoal e Gestão do Tempo;
3. Língua Inglesa;
4. Ambiente, Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho;
5. Técnicas de procura de Emprego.
- Organização do Workshop – “Economia Social – Importância para o Desenvolvimento
Local”

- Pedido de Isenção das Taxas Moderadoras;
- Pedido de Senha das Finanças para utentes;
- Preenchimento de IRS;
- 35 Atendimentos no apoio à procura de emprego e elaboração de currículos;
- Realização de 2 candidaturas no âmbito do pedido antecipado das prestações de desemprego e
do programa Investe Jovem;
- Realização de 2 candidaturas de Apoio à Contratação no âmbito do Estímulo Emprego e
Estágios Emprego;
- Atendimento a Empresas para prestar informações sobre o programa Portugal (2020) e PDR;
Eixo 2 – Intervenção Familiar e Parental:
Objetivos
1. Acompanhamento personalizado às famílias;
2. Apoio e acompanhamento jurídico a Famílias Sobreendividadas;
3. Desenvolvimento de competências para gestão do orçamento doméstico;
4. Ações não formais de desenvolvimento de competências pessoais;
5. Atendimento e acompanhamento psicológico individual ou familiar;
6. Acompanhamento personalizado e apoio na gestão de situações emocionais difíceis;
7. Cidadão+ (Sessões temáticas sobre cidadania e civismo);

8. Ferias Ativas
Ações Realizadas
2. Atendimento Jurídico
Auxílio na proteção jurídica de pessoas e famílias com parcos rendimentos.

 Apoio e acompanhamento jurídico a Famílias Sobreendividadas;
Sobreendividamento com o total 37 processos

Entidades
Bancárias
16%

Outras
43%

Segurança
Social
19%

Finanças
22%

– Acompanhamentos utentes e famílias sobre endividadas
Contacto
com
entidades
bancárias.
Instrução
de
documentos.
Pedido
de
renegociação/restruturação de crédito e redução de mensalidades.
– Acidentes de trabalho. Apoio jurídico e acompanhamento juntas médicas e tribunal de trabalho.
– Trabalhadores com créditos salariais em atraso.
Reclamação de créditos salarias. Ativação de fundo de créditos salariais.
– Utentes com penhoras em curso.
Dedução de oposição à penhora e à execução. Pedido de nomeação de mandatário – proteção
jurídica.
– Responsabilidades Parentais.

Utentes com filhos menores e pensão de alimentos em atraso.
Acompanhamento jurídico.
Ativação de fundo de pensão de alimentos.
– Crime
Pedido de constituição de defensor a utentes constituídos arguidos.
– Empresas
Estudo de incumprimento devido à criação por fundos comunitários.
Pedido de proteção jurídica.

3. Outras ações eixo 2
 Elaboração de um livro de Receitas Económicas;
 Para treino de competências parentais foi realizado
Workshop “Crianças Felizes “ em parceria com a Psike, destinado
comunidade em geral;

a mães e pais e

 Atendimento e acompanhamento psicológico individual ou familiar – São realizados
acompanhamentos semanais a 12 crianças.

Cidadão+
Foram realizados as seguintes atividades:
Criação de um Banco Solidário
Angariação de roupa, livros e brinquedos para os mais desfavorecidos;
Eles Andam Aí…”
Workshops sobre “vítimas de exclusão social” a crianças e jovens, desde a pré escola ao 12
º ano. As crianças das pré escolas visionaram filmes sobre o tema.
Construção de Bonecos representativos de vítimas de exclusão social, expostos pelo
Concelho. Os professores de trabalhos manuais orientaram este trabalho para os participantes do
6 ao 12º ano.
Direito a Ser Criança”
Ações de sensibilização sobre os direitos humanos dirigidos às crianças do pré-escolar do
concelho;
Pintura de quadros alusivos ao tema dos Direitos das Crianças. Esta atividade foi realizada
pelo Infantário da Fundação ADFP, Jardim da Mimi, Jardim de Infância de Miranda do Corvo e Lar
de Infância e Juventude da Fundação ADFP.
Palco dos Direitos Justiça e Cidadania
Projeto com crianças e jovens do concelho desde pré-escolar ao secundário com sessões
temáticas sobre cidadania e civismo.
-Organização dos dossier por ciclos
-Contato com o Agrupamento de Escolas de Miranda do Corvo
- Preparação e seleção de atividades do projeto;

- Elaboração do cronograma das atividades nas escolas;
-Implementação do Projeto – Pré-escola Miranda do Corvo, Infantário ADFP, 1º ciclo, 2º
ciclo, 3º ciclo e secundário;
- Entrevistas de Rua Sobre o 25 de Abril – Alunos 2º e 3º ciclo elaboraram questões e
utilizando microfone e gravador foram jornalistas por um dia.
Jogo do semáforo
Este jogo insere-se no projeto Palco dos Direitos, Justiça e Cidadania.
Cada criança recebeu três pedaços de cartolina (vermelho, amarelo e verde) em que eram
utilizados à medida que se faziam perguntas sobre os Direitos e os Deveres das Crianças. Realizámos
esta atividade com a sala dos 5 anos do Infantário da Fundação ADFP e a sala C do Jardim de
Infância de Miranda do Corvo.
Simulação do tribunal
Atividade inserida no projeto Palco dos Direitos, Justiça e Cidadania. Realizámos esta
atividade com a sala dos 5 anos do Infantário da Fundação ADFP e a sala C do Jardim de Infância de
Miranda do Corvo.
Elaboração dos certificados de participação da atividade Direito a Ser Criança;
Investigação “ Um Olhar sobre a Criança e o Jovem”
Pretendeu-se/pretende-se avaliar a Qualidade de Vida das Crianças e Jovens no Concelho
de Miranda do Corvo. Esta investigação esta a ser realizada em parceria com o OCIS, CETIS e
Agrupamento de Escolas de Miranda do Corvo. Com esta investigação pretendemos planear
intervenções e ações futuras no sentido de aprofundar e aplicar conhecimentos adquiridos ao longo
da Investigação realizada e efetuar intervenção direta com os agentes locais e regionais na tentativa
de solucionar as problemáticas emergentes no estudo.
Foram realizadas várias reuniões com o OCIS (Observatório Cientifico de Intervenção Social)
da Faculdade de Psicologia da Universidade de Coimbra
-Seleção da Amostra, universo 1500 alunos, amostra 358;
- Contatos com o Agrupamento de Escolas de Miranda do Corvo;
-Agrupar as escalas usadas por Crianças/jovem;
Estrega dos questionários no Agrupamento de Escolas (todas as escolas do concelho) - 358;
Criação da Base de dados com toda a amostra selecionada - Excel;
Recolha dos questionários,
Análise individual de todos os questionários recolhidos - (224 de questionários com
consentimento) atribuição de um número a cada criança e jovem;
Administrar questionários às crianças do centro Educativo de Miranda do Corvo selecionadas
da amostra
Criação de 6 bases de dados no SPSS;

Eixo 3 – Capacitação da Comunidade e das Instituições
Objetivos
 Associativismo ativo;
 Sensibilizar a comunidade para a importância do associativismo no desenvolvimento do
concelho;
 Criação/revitalização de associações (moradores, temáticas e juvenis);
 Valorização dos locais e o fortalecimento do sentido de pertença através do apoio na
dinamização de atividades comunitárias promotoras da coesão social;
 Realização de ações de informação, sensibilização e formação;
 Apoio à dinamização de atividades e apoio técnico na elaboração de planos de atividade e
divulgação de programas e medidas de apoio ao associativismo.
Ações Realizadas
- Organização, em parceria, da “Iniciativa para Economia Cívica”
Recolha dos contatos das empresas, coletividades, instituições, associações e pessoas a
título individual para envio de ofícios convite e posterior contato telefónico.
Organização e participação nas reuniões.
Ações de término do Programa CLDS+
- Organização das pastas solicitadas pela inspeção Segurança Social: Pedagógica e Financeira
- Elaboração dos relatórios finais – enviados em julho
Ações para a candidatura ao Programa CLDS 3G
- Reuniões do CLAS e com a Entidade Executora
- Elaboração da Candidatura

3- Ações de organização e/ou colaboração com a Fundação
Elaboração do Relatório Final de Atividades de 2014.
Elaboração do Plano Final de Atividades de 2015
Ação de Formação – “Deveres dos Colaboradores”
Candidaturas
- “Integração das Comunidades Ciganas”
Em colaboração com o CETIS.

- “Acolhimento de Refugiados”
Colaboração na elaboração da candidatura: procura de informações sobre a cultura muçulmana;
elaboração da listagem de todo o material e equipamento necessário para os apartamentos de
acolhimento dos ciganos e apartamento dos técnicos, e, o seu custo individualizado.
Elaboração do quadro de Recursos Humanos e custos.
Elaboração do quadro dos custos totais com a receção dos refugiados.
Sugestões/colaboração na elaboração do Protocolo de Cooperação Refugiados.
- Elaboração do Plano de Negócios da Queijaria e Fumeiro;
- Colaboração na elaboração do Estudo Financeiro para a equipa de enfermagem;
- Pesquisa de informações sobre a Fundação Irene Rolo e sobre a Santa Casa da Misericórdia de
Tavira;
- Participação em Castanheira de Pêra numa reunião de Parceiros das Aldeias de Xisto;
-Colaboração na elaboração do “Código de Ética e Conduta” da Fundação, colaboração.
- Avaliação de Desempenho de 2013 e 2014
. Realização de reuniões de equipa
. Colaboração na realização da avaliação de desempenho dos colaboradores, com o responsável das
áreas de: contabilidade, projetos, serviço de pessoal, secretariado, tesouraria e serviço de
aprovisionamento.
. Recolha da totalidade dos processos individuais de autoavaliação e avaliação. Sua análise e
elaboração das fichas individuais de avaliação.
. Análise dos casos e realização de acertos de classificações de acordo com as cotas estipuladas no
regulamento de avaliação.
. Análise das reclamações, reunião com os coordenadores, e, elaboração das respostas.

1.3.3. Residência Cruz Branca
CENTRO DE APOIO À MULHER E À VIDA
1 - NOTA INTRODUTÓRIA
O Centro de Apoio à Vida e à Mulher, Residência Cruz Branca, surgiu em 1998, da
necessidade de ser criada uma resposta que possibilita-se abrigar mulheres com filhos,
salvaguardando a premissa de não separar a criança da sua mãe. Segundo a Convenção dos Direitos
das Crianças, as crianças devem ser criadas sob o cuidado dos pais, e as mais pequenas jamais
deverão separar-se da mãe, a menos que seja necessário (para bem da criança). Foi uma resposta
inovadora em Portugal, tendo sido implementada antes da legislação que visa o incremento da rede
nacional de casas de apoio para mulheres vítimas de violência doméstica (lei nº 107/99 de 3 de
Agosto e DL nº 323/2000 de 19 de Dezembro).

Assim, a Residência Cruz Branca permite apoiar crianças (mesmo que ainda no ventre da
mãe), criando uma resposta que possibilite que continuem a residir com as progenitoras
enfrentando situações de pobreza, exclusão e/ou violência;
O Centro de Apoio à Vida e à Mulher não se destina a mulheres vítimas de violência, destinase ao acolhimento temporário de crianças com mães e/ou mulheres grávidas, por períodos não
superiores a 24 meses e que se encontrem numa das seguintes condições:
Mulheres grávidas e/ou mães nos primeiros tempos de pós-parto, com carências sociais ou
necessidades de cuidados de saúde específicos;
Mulheres com filhos recém-nascidos vítimas de maus tratos, violência doméstica, sem
suporte familiar;
Mulheres com filhos recém-nascidos marginalizadas ou excluídas com problemas com a
justiça ou com ligação à prostituição;
2 – OBJECTIVOS
No sentido de operar como uma estratégia de intervenção em momentos de crise, o
objetivo central do C.A.V.M., prende-se com a salvaguarda da integridade física e psicológica das
utentes e com a promoção do desenvolvimento de uma maternidade digna e responsável. Para
além disso, a longo prazo, trabalha-se em função da concretização de objetivos mais específicos:
Desenvolver competências pessoais e sociais que visem o desenvolvimento humano dos
utentes acolhidos (mães e respetivos filhos);
Promover o estabelecimento de vínculos parentais saudáveis entre mães e filhos;
Desenvolver a relação das mulheres com o grupo, a Instituição e a Comunidade;
Promover a interiorização de hábitos, normas e regras conducente ao processo de
integração e aceitação de si próprio e dos outros;
Criar condições que favoreçam a autonomização das utentes, de modo a torna-las
protagonistas da reconstrução dos seus Projetos de Vida.
Capacitar, educar e formar com vista a uma parentalidade positiva;
Incutir rotinas e regras de higiene e limpeza tanto nas mulheres como nos seus filhos;
Assegurar os direitos da mulher e da criança;
Potenciar o contacto assíduo entre as utentes e os centros de saúde;
Apoiar os processos correntes em tribunais, CPCJ, etc..
Integrar as mulheres e crianças na sociedade.
3 - DINÂMICA E FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO
No momento da admissão das utentes, tomamos em consideração os relatórios sociais
enviados pelas várias entidades que solicitam o acolhimento institucional, como sendo:
Linha de Emergência Social (144)
Instituto de Reinserção Social
Centros Distritais de Segurança Social de todo o País
Maternidades
Comissões de Proteção de Crianças e Jovens de todo o País
Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (A.P.A.V.)
Outras Instituições
De acordo com os critérios de admissão, e sendo que a Residência Cruz Branca se constitui
como um Centro de Apoio à Vida, atribui-se prioridade à entrada de mulheres grávidas e/ou com
filhos.

Direção Técnica - Apoios
Relativamente aos agregados e conforme a necessidade específica:
- Elaboração de Relatórios Sociais para os diversos organismos
- Idas a Tribunal, e Segurança Social
- Idas ao Agrupamento de Escolas e Centro Infantil
- Idas ao Centro de Saúde e Hospitais
- Reuniões com funcionárias e utentes
- Reuniões com Equipa de Intervenção Precoce
- Atendimento diário de utentes e funcionárias
- Apoio na consulta de ginecologia na instituição
- Elaboração da Avaliação de Desempenho
- Ter conhecimento do registo diário das monitoras do CAVM
- Elaboração de atas de reuniões
- Marcar carros e voluntárias
- Reuniões com a Coordenadora
- Tratar das substituições de férias das funcionárias
- Solicitar a manutenção para reparações na casa
- Solicitar aquisição de produtos
- Elaboração de requisições para o armazém e farmácia
- Elaboração de Processos de Admissão para a Valência
- Elaboração de Processos de Admissão para ATL e Centro Infantil
- Aquisição de roupa/calçado, principalmente para as mulheres que chegam à Instituição sem esses
artigos.

Agregados que ingressaram na valência em 2015:
Parentesco
Mãe - 38 anos
Filho– 11 anos
Filha– 7 anos
Mãe - 35 anos
Filha – 3 anos
Mãe – 40 anos
Filha – 2 anos
Filho - meses
Mãe – 45 anos
Filho – 4 anos

Problemática

Entidade que enviou

Entrada

Violência Doméstica

Cáritas
Arquiodiocesana
Braga

04/01/2015

Violência Doméstica

de

Centro Distrital da
Segurança Social do
Porto

Violência Doméstica

CPCJ Ourém

Carência Económica
Ausência de Suporte Familiar

Centro Distrital da
Segurança Social de
Coimbra

17/07/2015

02/07/2015

30/12/2015

Agregados que saíram da valência em 2015:
Parentesco

Problemática

Projecto de Vida

Saída

Mãe - 29 anos
Filho– 8 anos
Filha– 5 anos
Mãe - 27 anos
Filho – 1 ano
Mãe – 30 anos
Filho – 7 anos
Filho – 1 ano
Mãe – 27 anos
Filha – 5 anos
Filha – 2 anos

Abandono

Violência Doméstica

10/06/2015

Carência Económica
Ausência de Suporte Familiar

Autonomização

01/07/2015

Violência Doméstica

Autonomização

31/07/2015

Retorno
Nuclear

22/10/2015

Carência Económica
Ausência de Suporte Familiar

à

família

Para além de usufruírem dos serviços que a Instituição proporciona, durante o ano de 2015,
a intervenção social e o acompanhamento das utentes e seus filhos foram assegurados pela equipa
multidisciplinar da Residência Cruz Branca.
IV – DADOS ESTATÍSTICOS DA RESIDÊNCIA CRUZ BRANCA
Ao longo de 2015, a Residência Cruz Branca acolheu 11 mulheres e 16 crianças.
Média de Idades das
mulheres

Média de Filhos

Média de Idades dos
Filhos

Problemática Prevalente

31 anos

2 filhos

4 anos

Violência Doméstica

Distribuição das crianças por nível escolar

Distribuição por Actividade Ocupacional
Actividade Ocupacional
Estágio profissional
Voluntariado na Instituição
Curso de Formação Profissional
Estudante
Ajudante de Lar na Instituição

Nº de Mulheres
1
6
2
1
1

5 – ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS
No sentido de atingir os objetivos programados no Plano de Atividades para 2015, as utentes
bem como os filhos participaram nas seguintes atividades:
Festas de Carnaval;

Dia Internacional da Mulher;
Dia da Liberdade;
Dia da Mãe;
Dia da Criança;
Dia da Violência Doméstica;
Idas ao Cinema;
Idas às praias;
Ida à praia Fluvial;
Magusto;
Aniversário da Instituição;
Festa de Natal;
Festa de passagem de ano;
Comemorações dos aniversários;
6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
Durante o ano de 2015 a Residência Cruz Branca, procurou adequar os meios humanos,
materiais e financeiros disponíveis, à garantia do bom funcionamento da resposta social, do bemestar dos utentes e do respeito pela sua dignidade humana, promovendo a participação dos
mesmos na reconstrução do seu projeto de vida.
No sentido de facilitar a integração na Instituição e Comunidade, foi possível a resolução de
eventuais problemas através de reuniões individuais e em grupo, o incentivo à autonomização e à
participação das utentes nas atividades enunciadas.
Foram ainda realizadas sessões formativas em áreas como cuidados básicos de higiene,
auto-estima e auto-conceito, educação parental, técnicas de procura de emprego, entre outras.

II. Políticas Sociais de Saúde e Reabilitação
2.1. Capacitação e Reabilitação
2.1.1. Centro de Atividades Ocupacionais
O Centro de Atividades Ocupacionais prosseguiu em 2015 os objetivos do ano transato, centrado na
ocupação terapêutica de pessoas especiais, com deficiência ou doença mental, promovendo a sua
dignificação, cientes que o "trabalho" tem uma componente curativa, elevadora da auto-estima, e
por sua vez estimuladora da integração e socialização em qualquer Ser Humano .
A conjuntura económica e social continua a produzir novas situações de carência na
população em geral, com maior incidência nos grupos-alvo mais vulneráveis, nos quais se incluem
as pessoas com desvantagens, muitas vezes sem qualquer acesso ao mercado de trabalho normal
ou mesmo protegido .
A integração das questões da deficiência na agenda política têm sido por vezes apenas
espelhadas em diplomas legislativos, e muitas vezes por imperativos europeus, faltando muitas
vezes a necessária correspondência no dia-a-dia destas pessoas.

A Fundação ADFP no conjunto das suas boas práticas com esta população, elogiadas por um
todo nacional, não esperou por qualquer instrumento legislativo, para promover os direitos
humanos e o exercício da cidadania, traduzido na integração em ocupação e trabalho de pessoas,
que mesmo na função pública viram o direito elementar ao trabalho negado, só porque padeciam
de limitações funcionais ao desempenho do mesmo.
A nossa prática no Centro de Atividades Ocupacionais garante ou encaminha o utente para o
acesso a serviços, equipamentos, produtos, não esquecendo a valorização pessoal através da
transmissão de competências de vária ordem, indispensáveis à integração plena e ao desempenho
da ocupação .
Aos colaboradores foi-lhes pedido que prossigam uma interação de qualidade com os
utentes traduzido na adequação de procedimentos, tendo como subjacente valores que nos são
queridos como a fraternidade e a bondade, esta última indispensável no tratamento de situações
de vulnerabilidade emocional fruto muitas vezes da patologia de que padecem, carência económica
ou desestruturação familiar, fatores estes muitas vezes associados entre si .
O gabinete que centraliza a resposta do C.A.O., à semelhança de outros, controla emoções,
frustrações e gere conflitos, potenciados muitas vezes por patologias que de um modo cíclico se
manifestam .
Compete-nos a nós diluir estes aspetos, cientes que devemos valorizar aptidões
minimizando constrangimentos, só assim conseguindo motivar o utente para frequência de uma
ocupação, que consideramos primordial para a sua reabilitação .
A prossecução de uma prática profissional focalizada no utente, nas suas aptidões e
motivações tem sido uma preocupação constante de toda a equipa do C.A.O., que tem apresentado
resultados palpáveis, e por sua vez se tem traduzido num número reduzido de desistências .
A satisfação na ótica do utente, implicou necessariamente uma nova abordagem ao mesmo,
e a estruturação de um plano individual, que se pretende se possível dinâmico e espelhe evidências
.
Neste último aspeto consideramos existir muito a fazer, necessitando de ferramentas, se
possível informáticas, que nos permitam proceder a registos simples, ligados ao nosso trabalho do
dia-a-dia, e que na ótica do utilizador e utente produzam eficácia e eficiência .
O Centro de Atividades Ocupacionais, de acordo com a legislação vigente, continua a estar
organizado em atividades estritamente ocupacionais e socialmente úteis, a primeira focalizada
numa ocupação terapêutica por excelência e a segunda numa aproximação possível e adequada ao
contexto de trabalho .
A vertente produtiva, se assim a podemos apelidar, contribui para a sustentabilidade da
resposta social, já que a Fundação A.D.F.P. atribui à grande maioria dos utentes um prémio de
integração, sendo das poucas Instituições a praticá-lo, e que continua a ser balizado por sete
escalões, oscilando entre os trinta e os cento e setenta euros mensais. Constitui critério para
atribuição dos mesmos a produtividade, assiduidade e pontualidade com prevalência da carência
económica como fator determinante, e que quase sempre está associada a este grupo-alvo.

A frequência da resposta, e o recebimento de um subsídio de integração, acompanhado do
fornecimento de uma refeição, constitui para muitos um contributo importante para a sua mera
subsistência, ou um reforço da sua reduzida reforma, ou de qualquer outra prestação por si
auferida. Registe-se em 2015, ter a Fundação despendido 75 863,99 € em subsídios, o que de certo
modo espelha o aqui expresso.
Consideramos que o nosso Centro de Atividades Ocupacionais, constitui-se desde o seu
início como uma resposta social caracterizada pela pro-atividade, em detrimento de uma visão e
abordagem meramente assistencialista, o que nos diferenciou positivamente relativamente a
instituições congéneres ao longo da sua existência.
Os utentes encontram-se distribuídos por cerca de vinte e quatro áreas de ocupação
centradas no Museu Vivo de Artes e Ofícios, e por variadíssimas áreas funcionais da Fundação,
corporizando a sua utilidade à organização, e ao fator de integração que imprimimos à resposta
social em particular .
A resposta social não se limita ao cumprimento de um trabalho ocupacional por parte do
utente, sendo complementada por um conjunto de atividades ou serviços : ginástica, fisioterapia,
equitação terapêutica, educação visual e tecnológica, Informática, Sala de Snoozelen.
É de realçar o acompanhamento por especialidades médicas e de enfermagem
nomeadamente da fisiatria, medicina geral, psiquiatria, ginecologia e enfermagem geral e
psiquiátrica.
No que se reporta ainda à sustentabilidade da resposta, ou melhor ao seu autofinanciamento, é de realçar as receitas significativas obtidas através das lojas de artesanato de
Coimbra e Miranda do Corvo (P.B.S.L.) e que ascenderam em 2015 a 59.000 Euros, o que representa
um acréscimo de 4% relativamente ao ano transato .
É de registar que as lojas constituem uma mostra importante do nosso artesanato,
produzido no Museu Vivo de Artes e Ofícios, publicitando ao mesmo tempo o Parque Biológico da
Serra da Lousã como projeto turístico, o qual não pode estar dissociado da componente social e
integradora de grupos vulneráveis da sociedade, no qual se incluem um número significativo de
utentes do C.A.O.
Em 2015 prosseguimos a ligação com o Grupo Isidoro, através de uma empresa sua
associada a AUTOGARSILVA, onde temos um utente em integração profissional ao abrigo da
legislação específica dos Centros de Atendimento (Portaria nº 432/2006).
Consideramos estas parcerias importantes na integração de Pessoas com dificuldade de inserção no
mercado de trabalho ,facultando-lhes experiências em contexto real de trabalho ,preparando-as
para uma possível transição . Por outro lado sensibiliza os empregadores para a necessidade de
exercerem uma Responsabilidade Social ativa e direta .
O Centro de Atividades Ocupacionais englobou em 2015, 24 áreas de ocupação, 96 utentes
em atividade terapêutica, tendo estado os utentes integrados de acordo com as suas expectativas e
necessidades:

Caracterização da população do Centro de Atividades Ocupacionais:
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2.1.2. Núcleo de Terapia Ocupacional (N.T.O)
O N.T.O foi criado em 2014, e surgiu da necessidade da Fundação A.D.F.P. ter uma resposta
social vocacionada para utentes residentes, com deficiência ou doença mental, não abrangidos pelo
acordo de cooperação com a segurança social de Centro de Atividades Ocupacionais, quer pela sua
condição de internos, quer pela idade que apresentam.
A instituição alberga quatrocentas e vinte pessoas, entre idosos, crianças, jovens e adultos,
sendo proporcionado a todos estes grupos de pessoas, quando possível, uma ocupação de cariz
terapêutico, adaptada às suas características e necessidades muito particulares.
Pretendemos contrariar por outro lado o estigma da institucionalização, gerando nestas
pessoas o sentido da utilidade à organização e da participação no seu funcionamento, combatendo
deste modo em muitos casos situações de letargia, inatividade e mesmo de envelhecimento
precoce.
É procurado que a atividade desenvolvida se desenrole afastada do equipamento residencial
que frequenta, proporcionando ao utente perspetivas diferenciadas de uma mesma Instituição,
aproximando-o da realidade do comum cidadão, que efetua um movimento pendular entre o
trabalho e o seu local de residência.
O acordo celebrado com a Segurança Social, por sua vez, abrange apenas 45 utentes, o que
se revela manifestamente insuficiente face às necessidades do concelho de Miranda do Corvo e dos
concelhos limítrofes, que conhecedores dos nossos índices de integração e do nosso carácter
inovador nos procuram.
É uma resposta que embora não tenha um Acordo de Cooperação assinado, se rege por
muitos dos normativos do Centro de Atividades Ocupacionais, prosseguindo os seus objetivos e fins,
ou seja a ocupação terapêutica de grupos-alvo algo diferenciados.
As áreas de ocupação utilizadas são idênticas às do C.A.O., e os subsídios de integração
apresentam os mesmos sete escalões situados dos trinta aos cento e setenta euros mensais, usando
parâmetros de avaliação ligados à assiduidade, pontualidade, esforço, motivação e carência
económica demonstrada pelo utente e agregado familiar.

À semelhança do que já foi descrito no C.A.O., estes utentes gozaram igualmente em 2015
de um conjunto de atividades complementares à sua ocupação, assim como de serviços médicos e
de enfermagem.
Consideramos que em 2015 o N.T.O. secundou o C.A.O. na prossecução dos objetivos desta
última resposta, cumprindo deste modo o seu papel, promovendo a ocupação de pessoas
igualmente diferentes, mas que na sua esmagadora maioria têm em comum o facto de residirem no
interior da Fundação ADFP.
Caracterização dos utentes do Núcleo de Terapia Ocupacional:

No ano de 2015, no âmbito das valências do Centro de Atividades Ocupacionais e Núcleo de
Terapia Ocupacional, foram realizadas as seguintes atividades, de modo a respeitar e valorizar as
necessidades e expectativas de cada utente.
Atividade
14 de Fevereiro – Dia dos
Namorados

Carnaval

Objetivo
- Executar diversos trabalhos no âmbito das
atividades complementares (EVT/Apoio
Pedagógico) e posterior exposição;
- Fortalecer a auto-imagem positiva de si mesmo e
das suas capacidades.
- Concretizar atividades que promovam o
desenvolvimento de aspetos fundamentais na
formação integral do utente para o seu bem-estar
e qualidade de vida.

Indicador
Participação dos utentes de CAO/
NTO nas atividades planeadas.

Participação dos utentes de CAO/
NTO nas atividades planeadas.

Maio – Visita ao Portugal dos
Pequenitos

- Promover a aquisição de conhecimentos;
- Favorecer a aquisição de conhecimentos básicos;
- Concretizar atividades que promovam o
desenvolvimento de aspetos fundamentais na
formação integral do utente para o seu bem-estar
e qualidade de vida.

Participação dos utentes de CAO/
NTO nas atividades planeadas.

Junho – Visita de Estudo Anual
(Visita de estudo à cidade de Aveiro,
passeio de moliceiro)

- Favorecer a aquisição de conhecimentos básicos;
- Concretizar atividades que promovam o
desenvolvimento de aspetos fundamentais na
formação integral do utente para o seu bem-estar
e qualidade de vida.

Participação dos utentes de
CAO/NTO e Formação Profissional
nas atividades realizadas.

10 de Outubro – Dia da Saúde
Mental

- Concretizar atividades que promovam o
desenvolvimento do espírito de equipa, iniciativa,
de organização e outros aspetos.

Participação dos utentes de CAO/
NTO, , Res. Coragem e Res.
Esperança nas atividades
planeadas.

31 de Outubro – Dia das Bruxas

- Promoção de atividades que estimulem a
criatividade e o espírito de iniciativa (atividades
desenvolvidas em contexto pedagógico - sala)

Participação dos utentes de CAO/
NTO nas atividades planeadas.

6 de Novembro – Magusto/ S.
Martinho
Aniversário ADFP

- Desenvolver o espírito de equipa;
- Promover atividades que estimulem a
comunicação e a dinâmica de grupo entre os
utentes.

Participação dos utentes de CAO/
NTO nas atividades desenvolvidas.

- Desenvolver o espírito de equipa;
- Promover atividades que estimulem a
comunicação e a dinâmica de grupo entre os
utentes;

Participação dos utentes de CAO/
NTO nas atividades desenvolvidas.

Reuniões com Colaboradores

-Promover o dialogo entre colaboradores;
- Definir medidas de melhoria contínua.

Participação dos colaboradores do
CAO/ NTO nas atividades
planeadas.

Reuniões com Utentes

-Promover o diálogo entre colaboradores,
significativos e utentes;
- Definir medidas de melhoria contínua.

Participação dos colaboradores e
utentes na atividade planeada.

E.V.T.

- Contribuir para o desenvolvimento pessoal;
- Definir medidas de melhoria contínua.
- Desenvolvimento de Competências Básicas.

Participação dos utentes de CAO/
NTO nas atividades planeadas.

Equitação Terapêutica

- Reabilitação Psico-motora;
- Desenvolvimento pessoal/ motor/ psicológico;
- Promover condições de bem-estar e qualidade de
vida.

Participação dos utentes de CAO
nas atividades planeadas.

Informática

- Desenvolvimento pessoal.
- Desenvolvimento de Competências.

Participação dos utentes de CAO
nas atividades planeadas.

Plano de Desenvolvimento Individual

- Adequação das atividades planeadas para o
desenvolvimento/ melhoramento contínuo do
utente da Instituição.

Participação dos colaboradores e
utentes na atividade planeada.

21 de Dezembro - Festa de Natal

2.1.3. Centro de Acompanhamento, Animação e Atendimento de Pessoas com
Deficiência

O CAAAPD é uma valência que tem por objetivo ajudar pessoas com dificuldades cognitivas,
afetivas e sociais decorrentes de problemas de saúde congénitos ou adquiridos, nomeadamente
deficiência mental (ligeira a severa), doença mental crónica grave, doenças neurológicas e
psicopatologia derivada de lesões cerebrais (TCE, AVC, Meningites etc). Neste âmbito oferece ações
de apoio ocupacional e terapêutico em correspondência com as necessidades decorrentes das
problemáticas de cada sujeito.
As atividades por executadas dividem-se em ocupacionais que foram executadas em sala, e
em atendimento em consultas de psicologia no gabinete médico, ambas na Residência Coragem.
Relativamente às primeiras enumeram-se os exercícios mentais e atividades de papel-e-lápis
adaptados às diversas deficiências de funcionamento mental e motor, têm o propósito de preservar
o funcionamento cerebral e melhorar as funções mentais superiores; os jogos didáticos e lúdicos
com finalidade de dinamizar as interações, divertir e descontrair; a leitura de contos de maneira a
incentivar a escuta ativa e integrar conhecimento cultural; os trabalhos manuais para desenvolver
capacidades de motricidade, coordenação e criatividade. Em sala, analogamente, realizou-se um
apoio á efetivação das necessidades fisiológicas básicas aos utentes com maior
dependência/handicap, como por exemplo comer, beber, condicionar e posicionar.
Quanto à intervenção psicológica, operaram-se sessões de estimulação cognitiva e
psicomotora com finalidade de prevenir e combater o declínio cognitivo e motor que ocorre
invariavelmente com a tipologia das doenças referidas. De igual modo, sucederam-se consultas de
psicologia de avaliação e aconselhamento, e consultas de intervenção rápida e breve em situações
de crise, quer tivessem sido solicitadas pelos colaboradores quer pelos próprios utentes.
Durante o ano de 2015 praticaram-se reuniões com vários colaboradores e utentes para
levantamento de dificuldades e encontrar solução para as mesmas, e ainda organizar um
funcionamento ajustado às ocorrências que foram surgindo.
É de salientar ainda, a criação de momentos de descanso e lazer com conversas e cantigas
com utentes para promover bem-estar, relações interpessoais e sociais de alegria e animação.

ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS UTENTES
FISIOTERAPIA:
Objetivo: desenvolver, manter e restaurar o movimento ou capacidade funcional,
contribuindo para a melhoria da sua qualidade de vida. Trabalhar a manipulação de objetos, o
equilíbrio/postura, transferências, a mobilidade corporal motora global.
Frequência: diárias
Horário: das 16h30 às 17h30.
GINÁSTICA:
Objetivo: combater o sedentarismo e o stress; prevenção de doenças; proporcionar bemestar físico, mental e social; convívio social; coordenação da mobilidade corporal .
Frequência: bisemanal

Horário: 15h00 às 16h00.
TREINO DE ESCRITA/ATIVIDADE PAPEL E LÁPIS/ATIVIDADE INTELECTUAL:
Objetivo: aumento das suas capacidades ao nivel da escrita; desenvolver alguns conceitos
básicos; aprender a expressar os sentimentos em palavras, produzir textos com temas prédefinidos,
fazer sopa de letras, palavras cruzadas consoante o tema semanal,
desenvolvendo as suas capacidades de criatividade.
Frequência: semanal

FESTAS DE ANIVERSÁRIO:
Objetivo: Festejar o aniversário de todos os utentes de forma divertida.
Local: refeitório do Lar Residencial Coragem ou no jardim em frente ao mesmo.
Frequência: mensal (inicio de cada mês)
Horário: das 15h30 – 16h.
ESPECTÁCULOS NO SALÃO DE FESTAS:
Participação dos utentes do Lar Residencial Coragem na visualização de espetáculos no salão
de festas da Fundação, sempre que houver, de forma a proporcionar a inclusão social e o convívio
social.
Promover jogos tradicionais adaptados para os utentes do Lar Residencial Coragem, e para
que eles possam interagir com os utentes da Saúde Mental.
Festa de Carnaval: 17 de Fevereiro
Sardinhada: 19 de Junho
Dia Mundial da Saúde Mental: 10 de Outubro
Festa de Natal: 21 de Dezembro
.
HORA DO CONTO:
Objetivo: promover o escutar e saber escutar; o relembrar as histórias da nossa infância de
forma alegre e divertida. Todas as sessões são acompanhadas por música de fundo.
Frequência: trissemanal
Horário: das 14h às 15h30.
Material: livros de contos; aparelhagem; fantoches; fantocheiro.
Desta atividade constará a leitura de pequenas histórias, conhecidas de todos, das suas
infâncias e imaginário.
EXPOSIÇÕES DE TRABALHOS EFECTUADOS PELOS UTENTES:
Objetivo: Tem como finalidade mostrar os trabalhos de pintura elaborados pelos utentes, de
forma a valorizar o seu trabalho.
Local: hall do Lar Residencial Coragem

Frequência: consoante os dias mundiais e nacionais de interesse para os utentes.
Das exposições constarão os vários trabalhos elaborados pelos utentes no Atelier de
Trabalhos Manuais, de forma a sentirem uma recompensa pelo seu trabalho.
SAÍDAS AO EXTERIOR:
Objetivos: Permitir aos utentes o contacto com a natureza e com o mundo que os rodeia,
abrindo-lhes horizontes.
Ambos os grupos participam. Os grupos têm um máximo de 8 utentes, sendo que pelo
menos 2 dos elementos deverão ser autónomos, de forma a poderem ajudar o monitor com os
menos autónomos, podendo desta forma usufruir do passeio e ajudar ao mesmo tempo.
Exemplos de saídas ao exterior:
➫ Idas à Quinta da Paiva (Equitação terapêutica);
Frequência: 5ªs feiras
Horário: 14h15/16h
➫Ida ao edifício do cinema – apresentação de valências:
Frequência: 6 de Fevereiro
Horário: 16h/18h30
➫ Visita ao ecomuseu territorial “Espaço (da) Mente”:
Frequência: 31 de Março
Horário: 14h15/16h30
➫ Idas ao Portugal dos Pequenitos (Coimbra);
Frequência: 18 de Maio
Horário: 9h30/17h30
➫ Visita ao Champimóvel no PBSL;
Frequência: 22 de Maio
Horário: 10h00/11h30
➫ Ida a Aveiro, visita à Fabrica de ovos moles e andar de moliceiro;
Frequência: 22 de Junho
Horário: 10h30/21h
➫ Idas ao Castelo de Montemor-o-Velho;
Frequência: 13 de Outubro
Horário: 10h15/16h30
➫ Idas ao Mosteiro de Santa Clara-a-Velha;
Frequência: 24 de Novembro
Horário: 10h15/16h30
➫ Idas ao Presépio de Penela e Espinhal;
Frequência: 22 de Dezembro
Horário: 10h15/16h30
➫ Ida à Piscina Fluvial da Bogueira (Casal de Ermio);

Estas piscinas fluviais têm acesso a cadeiras de rodas, rampa para o plano da água, WC para
deficientes, equipamento específico (cadeira especial) para levar pessoas com deficiência motora à
água.
Os utentes mais autónomos ajudam com os utentes em cadeira de rodas, fortalecendo o
espírito de grupo e de inter-ajuda.
Frequência: 16, 21 e 28 de Julho; 3, 10, 20 e 24 e3 Agosto

TREINO DE COMPETÊNCIAS PESSOAIS, SOCIAIS E AVD’S:
Objetivo: ensinar os utentes a melhorar o seu comportamento verbal e não verbal envolvido
nas interações sociais, ou sejam o que dizem, como dizem, a forma como o dizem, como estão com
os outros, como lidam com o que sentem quando estão com os outros, permitindo a resolução dos
conflitos ou problemas emocionais, comunicacionais e comportamentais que afetam as relações
com os outros.
Frequência: diário.
ATELIER DE TRABALHOS MANUAIS:
Objetivo: Neste espaço, pretende-se que através da realização de trabalhos manuais/artes
plásticas, se aumente as potencialidades criativas/imaginativas, a concentração/atenção, e a
mobilidade dos utentes que dele beneficiam, procurando desta forma mantê-los ocupados,
capacitando-os para tarefas até então praticamente impossíveis e acima de tudo, valorizando o seu
trabalho.
Local: sala 1º piso Lar Residencial Coragem; vertente ao ar livre na Quinta da Paiva
Frequência: diário.
Horário: das 9h às 18h.
Material: diverso.
Dos trabalhos executados neste atelier far-se-ão exposições (sem fins lucrativos).
Nota: Esporadicamente juntam-se os utentes dos dois grupos de forma a realizarem
atividades de pintura no jardim em frente ao Lar Residencial Coragem.
OUTRAS ATIVIDADES:
Participação em atividades de época tais como, Carnaval, Páscoa, Santos Populares, Natal, Ano
Novo, Halloween, etc.
Participação em atividades de comemoração de algumas datas importantes, tais como, dia da
saúde mental, dia da árvore, dia da alimentação, dia da criança, dia de São Martinho, etc.
Participação em acontecimentos no exterior da instituição, tais como, Expo-Miranda.

2.1.5. Residencial Coragem – Lar Residencial
1 - Nota Introdutória

Com este relatório pretende-se fazer uma análise e avaliação final das atividades desenvolvidas
durante o ano de 2015, no âmbito da valência do Lar Residencial, no contexto da concretização do Plano
de Atividades proposto para o mesmo ano.
A Residencial Coragem é um Lar que acolhe pessoas a partir dos 16 anos que por diversas razões,
especialmente fragilidade social, económica e de saúde, nomeadamente pessoas portadoras de
deficiência, doença mental ou com multideficiências, se encontram temporária ou permanentemente
impossibilitados de residir no seu meio familiar, para que todos possam conviver, envolverem-se, e
participarem no desenvolvimento dos serviços de que beneficiam.
Assim sendo, e tendo em conta, os diversos tipos de deficiência, e como tal, as múltiplas diferenças
em cada caso, considera-se que uma instituição não serve apenas para abrigar este tipo de utentes, mas
também para ajudá-los a superar as suas dificuldades, tentando dar-lhes/aumentar-lhes as competências
básicas necessárias para terem uma melhor condição de vida.
A nossa preocupação é sempre compreender os limites e capacidades de cada utente, adaptadas no
sentido de lhes conseguir uma ocupação adequada de modo a ultrapassarem as suas dificuldades, tendo
como finalidade aumentar a qualidade, humanização e bondade dos cuidadores, analisando cada caso
como especifico e tentamos sempre adaptar o utente às diversas situações que são propostas.
2 - Objetivos
- Disponibilizar apoio residencial, temporário ou permanente;
- Promover condições de bem-estar e qualidade de vida ajustadas às necessidades de cada utente;
- Promover estratégias de reforço da auto-estima pessoal e social dos utentes;
- Privilegiar a interação com a família e com a comunidade, com o intuito de integração social dos
utentes. Os familiares devem ser considerados parceiros importantes, na prestação dos cuidados;
- Controlar e reduzir os sintomas através de medidas de reabilitação e desenvolvimento de
competências;
- Promover a formação e treino adaptados aos utentes, tal como a sua integração plena na equipa e
no contexto sócio-familiar, de modo a prevenir situações de risco social, minimizando os períodos de
internamento;
- Desenvolver a consciência de grupo e fortalecer a coesão entre os residentes e entre estes e a
equipa;
- Combater o estigma e a exclusão social para que a sua integração seja real.

3 – População Alvo
O Acordo estabelecido com o Centro Distrital de Segurança Social de Coimbra é de 44 utentes, em
que a maior parte reside no Lar Residencial Coragem, uma minoria reside na Residência Tolerância,
Residência Gratidão, Residência Sabedoria e Residência Esperança.
3.1 – Caracterização dos clientes em função do género:
Género

Total

Masculino

30

Feminino

14

Total

44

3.2 – Caracterização dos utentes em função da idade:

No que se refere à caracterização dos utentes face a idade podemos verificamos que a média de
idades dos utentes é de 45,23 anos.
3.3 – Caracterização por Patologia Diagnosticada:
- Verifica-se que
os utentes têm
associadas
outras Actividades
patologias,
Número de utentes a Frequentar
contudo atendeu-se à
perturbação
primária:
Actividades Produtivas
24
Actividades Externas

1

Formação Profissional

0

Patologias

Feminino

Musculino

Deficiência Mental

4

13

Alcoolismo Crónico

1

1

Paralisia Cerebral

1

2

Multideficiência

-

3

Deficiência Motora

-

4

Doença Mental

4

5

Doença degenerativa

3

2

Deficiência Física

1

-

4 – Número de Internamentos ao longo de 2015:
- Dos 44 clientes da Valência, houve os seguintes internamentos:
Patologia

Insuficiência Respiratoria

Período de Internamento

1-1 periodo 10 dias de internamento em Maio + 1
periodo de 5 dias internamento em Dezembro

5 – Reabilitação Ocupacional:
- Dos 44 utentes do Lar Residencial, temos:

Actividades Criativas

15
44

ATIVIDADES REALIZADAS EM 2015
- Atividades lúdicas e culturais – Organizadas na sala pela Psicóloga Animadora do CAAAPD na sala e
exterior;
- Atividades lúdicas e culturais – Organizadas na sala e no exterior pela monitora.
- Consultas e tratamentos de Fisioterapia – atividade que ocorre no espaço da Fisioterapia na
Instituição;
- Educação Física em sala - atividade realizada pelo Prof. de Educação Física, com utentes com maior
dependência do Lar Residencial;
- Educação Física – Realizada em Ginásio pelo Prof. de Educação Física com utentes mais autónomos;
- Saídas ao exterior –Visitas a monumentos e património arquitetónico e cultural do distrito de
Coimbra.
- Artes plásticas/trabalhos manuais – pretende ocupar os utentes com deficiência/doença mental,
aproveitando as suas potencialidades criativas/imaginativas, concentração/atenção, valorizando os seus
trabalhos através de exposições;
- Festas de Aniversário – realizaram-se mensalmente, no refeitório do Lar Residencial Coragem, com
o apoio das funcionárias;
- Exposição de trabalhos - realizados pelos utentes, especialmente pinturas, desenhos a carvão,
colagens e desenhos abstratos, na Residencial Coragem;
- Autocuidado – atividade desenvolvida pelas funcionárias como sejam o corte de cabelo e
pontualmente pintura do mesmo, corte de unhas, pretendendo promover a autoestima, autoconfiança,
competências, fomentar a importância de uma auto-imagem bem cuidada;
- Participação em atividades desenvolvidas no Salão de Festas – os utentes mais dependentes foram
devidamente acompanhados por funcionárias e monitores.
- Organização do programa para as comemorações do dia mundial da saúde mental: as
comemorações tiveram inicio com uma caminhada que partia da sede da Fundação até ao P.B.S.L.,
seguida uma visita pelo Parque biológico, acompanhados das funcionárias e técnicas de cada valência. À
tarde decorreu um baile animado pelo professora Nelson Paulo seguido de um lanche convívio com
todos os utentes da saúde mental.
- Abertura da Residência Respeito como Lar Residencial;
- Inicio da Enfermagem 24 horas na Residencial Coragem;
– Comemoração do aniversário da Fundação ADFP: O aniversário foi comemorado com a entrega de
um bolo e sumos para todas as residências da fundação.

- Participação dos utentes no magusto; Foi organizado um magusto no PBSL com os utentes das
várias residências da saúde mental.
– Elaboração das decorações de Natal do Lar Residencial: As decorações foram feitas pelas
animadoras Sandra Marques e Eugénia Colaço e utentes, quer na apanha do musgo, quer na execução da
árvore de Natal, presépio e restantes decorações;
– Participação na festa de Natal e da Família no Salão de Festas da Fundação ADFP: Esta festa foi
organizada pelas Técnicas, tendo como objetivo juntar os utentes das várias valências (Residência
Tolerância, Residencial Coragem, Residência Esperança, Residência Igualdade e Residência Respeito). Os
utentes de cada residência prepararam uma atuação que apresentaram e de seguida foi feito um lanche
partilhado com as famílias e foi gratificante verificar o aproximar de algumas famílias e verificarem que os
seus familiares são tratados com atenção e bondade.
6 – NOTA FINAL
A necessidade de investir na Saúde Mental é hoje uma certeza inquestionável dadas as repercussões
que a doença mental têm a nível pessoal, familiar, social, económico e político.
Como forma de dar resposta ao impacto da doença, nomeadamente às dificuldades de integração na
comunidade, vividas pelas pessoas com doença mental os utentes são integrados nas várias atividades
existentes e adaptadas na Instituição, participando nos eventos de carácter desportivo, lúdico, cultural e
festas sazonais, de forma a fomentar a convivência intergeracional, e promovendo uma melhor qualidade
de vida.
Estas formas de apoio visam também a valorização pessoal, a sua integração na comunidade,
traduzindo-se também numa ajuda às respetivas famílias. Ao serem atribuídas funções, deveres e
responsabilidades, pretende-se que as pessoas se sintam em casa, no trabalho e numa família.

2.1.4. Fisioterapia/Medicina Física e Reabilitação
1.Introdução
O Serviço de Medicina Física e Reabilitação (MFR) tem como objetivo responder às múltiplas
necessidades dos utentes institucionalizados e população do Concelho.
Possui diversos serviços de fisioterapia, terapia da fala e pilates que dão resposta aos utentes do
Serviço Nacional de Saúde e de outros sistemas de saúde.
A finalidade do serviço de MFR é a promoção da saúde e prevenção da doença, da deficiência, da
incapacidade e da inadequação e de tratar, habilitar ou reabilitar utentes com disfunções de
natureza física, mental, de desenvolvimento ou outras incluindo a dor.
A. Faturação Fisioterapia Mensal

B. Tratamentos/Mês
Estima-se que por dia a equipa da fisioterapia realize cerca de 1053 sessões de tratamento por
mês.

C. Serviços prestados
- Eletroterapia;
- Termoterapia;
- Crioterapia;
- Massagem;
- Mobilização;
- Técnicas específicas de fisioterapia;
- Classe de Pilates;
- Classe de mobilização em grupo;
D. Equipamentos
- Aparelho de ultrassons
- Aparelho de correntes galvânicas;
- Aparelho TENS;
- Aparelho de Ondas Curtas;
- Aparelho de Micro-ondas;
- Aparelhos combinados;
- Nebulizador;
- Hidrocolector;
- Parafinas;
- Misturadora e Estufa de parafanos;
- Passadeira;
- Bicicletas;
- Pedaleiras;
- Trampolim;

- Barras paralelas;
- Bolas, pesos, halteres entre outros materiais;

2. Terapia da Fala
Durante o ano de 2015 o serviço de terapia da fala respondeu em média a 47 utentes por
mês e realizou cerca de 189 sessões.

Considerações Finais
Durante o ano de 2015, no geral o corpo técnico do serviço de fisioterapia, teve várias
situações de baixa médica e licença de maternidade e paternidade bem como de redução horária por
amamentação. É de referir também que a auxiliar de fisioterapia mantém baixa médica prolongada o
que dificultou as rotinas deste serviço.
De referir ainda que durante o ano de 2015, ocorreu alterações no fisioterapeuta que
lecionava a classe de pilates, tendo ocorrido um decréscimo da frequência.

2.1.5. Educação Física/Health Clube In Forma
Ginásio INFORMA e Valencia de Educação Física 2015
À semelhança dos anos anteriores, o ginásio da fundação ADFP – INFORMA - apresentou duas formas
de funcionamento distintas.
Serviu os utentes da fundação, nomeadamente as crianças do LIJ e ATL, adultos e idosos com
deficiência (do Lar Residencial, da Saúde Mental e do Centro de Atividades Ocupacionais) adultos da
Formação Profissional e do Fórum Socio-ocupacional e por fim, idosos da Universidade Sénior.
Com enfoque no horário pós laboral, mas também no horário normal, o espaço esteve aberto à
população em geral, funcionando no âmbito de oferta de prática desportiva e promoção de hábitos de
vida a baixo custo, conceito que temos tentado explorar através de ações que descreveremos mais
abaixo, mas que até ao momento não demonstraram os resultados esperados.
Neste momento a oferta consiste na orientação de trabalho de musculação e de cardiofitness, de
uma classe de ginástica localizada, orientada por uma monitora externa e tem-se tentado implementar
uma classe de kickboxing também com um monitor externo. A primeira apresenta algum sucesso.
Ao nível da utilização, esta tem sido mais reduzida que em anos anteriores. A razão tem-se prendido
com a falta de diversidade na oferta e aumento da mesma na concorrência. As novas modalidades que se
tem tentado implementar, encontram-se em banho-maria devido à falta de colaboradores.
Outro problema prende-se com o controlo das entradas. Verificámos que durante a tarde,
principalmente nos dias em que não há aulas, um grupo de alunos do secundário foi utilizou o espaço,
sem pagar, e sem controlo, pois o mesmo não era efetuado pelo monitor CAO responsável, apesar de o
ter de fazer. Este problema foi resolvido no final do ano com a introdução do cartão de utilizador.
Tem existido dificuldades na faturação do ginásio. A colega responsável não tem despachado a
faturação e existe atraso de pagamento de vários meses.

Durante o ano foram efetuadas algumas reuniões com o presidente do Conselho de Administração
no sentido de permitir a contratação de um estágio profissional, para complementar o trabalho e
desenvolver novas modalidades. Apresentamos também uma nova tabela de preços direcionada aos
estudantes, aos grupos numerosos e aos idosos. Foi debatida também a possibilidade de criar protocolos
com estruturas do concelho, nomeadamente Câmara Municipal, Centro de Saúde, Agrupamento de
Escolas, Empresas, Fundação Portuguesa de Cardiologia, entre outros. Não existe ainda nenhuma
resposta definitiva para nenhuma destas questões.
Em relação à valência de Educação Física, o professor tem colaborado com todas as valências e
articulado com todos os técnicos e coordenadores das diversas áreas.
Com o Centro Infantil promoveram-se aulas de psicomotricidades para as crianças entre 0 e 2 anos e
de Expressão e Educação Físico-Motora para os alunos entre 3 e 5 anos. Por vezes não existe nem
material adequado, mas tem-se torneado a questão e realizado o trabalho programado. Continuamos
com as aulas de natação para todos os grupos de infantário e desenvolveu-se a prática de equitação para
todos os alunos com 5 anos.
Iniciou-se a colaboração com a Escola de Futsal Viveiro, secção autónoma da ADFP, com bastante
sucesso.
No LIJ e ATL, além das atividades normais desenvolvidas durante o ano, tem sido feita uma
colaboração mais alargada durante as férias letivas. Desta forma, o planeamento das férias em ATL incide
muito sobre a atividade física, os jogos e as saídas. Verificámos um aumento de utilização e de satisfação
dos jovens.
Ao nível das pessoas com deficiência e doença mental, as atividades também decorreram com
normalidade. As atividades andaram em torno da já referida utilização do ginásio, caminhadas e jogos
desportivos coletivos com algumas adaptações. Tem-se juntado os utentes das várias valências e
procurámos criar uma classe de desporto adaptado que possa representar a Fundação nos campeonatos
organizados para populações especiais. Verifica-se pontualmente que existe alguma dificuldade de
articulação com os monitores responsáveis pelas valências e perde-se tempo de organização
desnecessariamente. Tem existido dificuldades na mobilização de alunos do CAO na sede, são poucos os
que comparecem nas atividades. Já alertámos os responsáveis e os monitores.
Já com os idosos, as atividades tem decorrido em absoluta normalidade. Para alargar o leque de
oferta aos utentes desta faixa etária e o aumento da sua motivação, procurou-se formação específica
para o efeito.

3.2. Saúde Mental e Integração Comunitária
2.2.1. Projeto Diferente/Igualmente
3.2.2. Fórum Sócio – Ocupacional
1Introdução
O Fórum Sócio-Ocupacional tem como objetivo a reabilitação ocupacional e autonomia das pessoas
com doença mental.
A reabilitação implica ser-se ativo e participativo na sua própria vida.

Durante o ano de 2015 realizaram-se as seguintes atividades:
Elaboração de um Jornal de Parede - semanalmente "Expandir"
Esta atividade muitas das vezes é feita no F.S.O. do Senhor da Serra.
- Leitura em voz alta e à vez por cada utente;
- Compreensão do texto com a ajuda de perguntas orais;
- Resumo escrito do texto;
Temas escolhidos pelos utentes:
"A Origem do Bolo Rei", "Cristiano Ronaldo", "Perigos e Propriedades Drogas - Estupefacientes e
Psicotrópicos", "A cortiça em Portugal", "Qual è a Transformação das Embalagens que se colocam no
Ecoponto Amarelo", "O Carnaval", "Dia mundial da Rádio", "Dia da Mulher", "Como Eliminar Piolhos",
"Dia Mundial do Sono", "A Páscoa", "Dia Mundial do Saúde", "Dia Mundial da Voz","25 de Abril", "Dia
Mundial da Dança", "A importância do Silêncio", "Maio Mês do Coração", "O dia do vizinho" "Dia Nacional
da Energia" "Crianças Vitimas de Agressão" "Santo António" "Benefícios e Malefícios do Chocolate"
"Santos Populares" "Frutos Tropicais"
"Frutas de Verão" "Dia do Alfaiate e da Costureira" "Mercado
de Frutas e Legumes" "Benefícios dos figos para a saúde"
"As vindimas" "Os Refugiados" "Outono" "Dia Mundial do Coração" "Dia Mundial da Saúde Mental"
"Dia Mundial da alimentação" "Dia da Gaguez" "Como se faz o mel"
"Dia Mundial do Cinema" "Dia de S. Martinho" "Dia Internacional da Tolerância" "A Independência
da Republica" "Dia Mundial da Luta contra a sida" "Dia da Imaculada Conceição"

Utentes participantes: Augusto, Fernando Fonseca, Luís Adriano, Dionísio, António Paulo, Celestino
Vieira, Felismina, Rute Susana, Dário, Valério, João Ribeiro.
Realização de Jogos Didáticos/Estimulação Cognitiva semanalmente
Estimular as capacidades de flexibilidade mental e de Atenção/Concentração.
- Construção de palavras cruzadas
- Sopa de Letras ou caça palavras
- Ordenar frases
- Baralho de cartas
- Diferenças
- Puzzles

Hora do Conto
Esta atividade realizou-se várias vezes durante o ano, na biblioteca da Fundação, em conjunto com
os da saúde mental (Residência Esperança). A leitura dos contos foi feita pelo Patrício Louro e por nós
animadoras. Muitas das vezes a seguir à leitura elaboramos um trabalho ou uma pintura alusiva ao conto.
Contos lidos:
" O Gigante e o menino Jesus" " O Rouxinol e a Rosa vermelha" "A história do João Soldado que
enfiou o diabo no saco" "O Lobão e o telhado" "João das Canais" "A boneca de milho" "O Rei Tonto" "Os
Três Pingos de Chuva" "A Cantora Borboleta" "O Homem que dava um passo que parecia um gigante"
Visionamento de filmes, documentários, fotografias em DVD :
Documentários às antigas profissões;

O Sapateiro, As Vindimas, Os Paliteiros, O Cauteleiro, O guarda Freios, O Barbeiro, A apanha da
azeitona, As Lavadeiras
- Filmes
Canção de Lisboa (Filme português), O Avatar, O livro de Eli, O Discurso do Rei
- Concertos Musicais
UHF
Metálica

Educação Física
Os utentes durante o ano participaram nas aulas de ginástica dadas pelo professor Francisco.
Participantes: António Paulo, Fernando Fonseca, Luís Adriano, Carlos Pimentel, Dionísio, Valério,
Felismina e Celestino.
A.V.D. Limpeza e Organização do espaço
Os utentes semanalmente limpam e organizam com o meu auxilio a sala das atividades no Senhor
da Serra e na Residência Coragem.

A.V.D. Culinária
Uma vez por mês confecionou-se bolos na cozinha da Residencial Coragem.
Para se festejar os aniversários dos utentes ao lanche.
No F.S.O do Senhor da Serra semanalmente fez-se chá com bolachas.
Comemoramos o dia de S. Martinho no F.S.O no Senhor da Serra, com castanhas assadas no forno
do fogão, que a utente Teresa Correia levou.

Expressão Plástica/Atividades Manuais:
Elaboração de alguns desenhos e pintura dos mesmos com lápis de cor e outro materiais alusivos
aos dias importantes durante o ano, Carlos Pimentel, Dário, Isabel Matias e Rui Stamm;
Trabalhos em trapinho (tapetes e almofadas) Fernando Fonseca, Luís Adriano, Rute e Felismina;
Elaboração de capas para o jornal de parede e colagem de imagens adequadas aos temas, Luís
Adriano; António Paulo e Dionísio;
Realização de rosas em papel crepe, tulipas em feltro, flores feitas com caixas de ovos;
Trabalhos em lã; almofadas e tapetes nos pontos de esmirna e ponto cruz;
Material usado: lãs de várias cores, tela de esmirna, esponja de enchimento, agulhas, tesoura, cola
branca e cartão;
Pintura em tecido; panos decorativos e saquinhos de cheiro, Felismina e Rute;
Material usado: tecido cru e outros, canetas de tecido e tintas, químicos e desenhos para recalcar,
agulhas, linhas e tesouras;
Realização de vários cartazes com várias técnicas para comemorar datas importantes;
Construção de corações em Eva para prendinha do dia dos namorados;
Decoração de caixas e garrafas com a técnica do guardanapo e com tecido;
Elaboração de balões alusivos aos Santos Populares em papel decorativo e sardinhas feitas em
cartão e tecido.
Pintura com várias técnicas (aguarela, lápis de cor, lápis de cera e acrílicos).

Trabalhos feitos com pacotes de café (cestos, bases e copos) executados pelo utente João Patrício.
Construção de coelhos em eva e outros materiais, para colocação de amêndoas, para prendinha de
Páscoa;
Construção de um espantalho para participação no concurso de " O Espantalho Hortelão".
Construção de rolinhos (bolinhas) em papel de jornal e cola branca para elaboração de uvas, com
pintura e colagens das bolinhas - Luís Adriano, António Paulo, Dário, Mª do Carmo, António Paiva e Carlos
Pimentel.
Construção de uma arvore outonal com papel pardo, pintura de folhas e colagem de natureza
morta em desenhos de ouriços caixeiros.
Elaboração de enfeites de Natal para decoração (suportes para velas, coroa para porta, flocos de
neve para vidros, etc.).

Visitas Culturais / Recreativas e Participação em Atividades no exterior
Durante o ano foram várias vezes à feira e ao mercado da Vila.
Participação nos Atliers da Hospitalidarte na casa de saúde Rainha Santa Isabel em Condeixa.
Lanche Convívio no parque de merendas do Moinho do Meio, com os utentes da Residência
Esperança.
Visita ao Santuário do Divino Senhor da Serra.
Foram ao cinema da Fundação, assistir a uma peça de teatro "O Nabo Gigante", organizado pela
Companhia de teatro Obras Feitas - Cerci Penela.
Visita à exposição de espantalhos no Parque Biológico da Quinta da Paiva;
Visita à exposição de desenho na Biblioteca Miguel Torga de Miranda do Corvo;
Passeio com piquenique na praia Fluvial de Góis - todo o dia.
Visita às vindimas em S. Sebastião - Penela.
Visita à exposição de pintura realizada pela Universidade Sénior na Biblioteca Miguel Torga de
Miranda do Corvo.
Ida ao café do Senhor da Serra com os utentes ao fim de almoço, para eles poderem tomarem o
café na esplanada.
Passeio pedonal dentro das ruas da aldeia do Senhor da Serra;
Visita ao Museu da Mente no Parque biológico.
Passeio pedonal pelo Parque Biológico em comemoração do dia da Saúde Mental.
Participaram na apanha do musgo para elaboração do presépio na Residencial Coragem.

Outros Acontecimentos:
Participação e auxilio na sardinhada no salão de festas da Fundação.
Comemoração do Dia Mundial da Saúde Mental, com uma visita ao Parque Biológico, à tarde
convívio no salão de festas da Fundação com um baile e um lanche.
Atividade alusiva ao Dia Mundial da Alimentação, em conjunto com a saúde Mental no espaço da
Residência Respeito. Workshop com a nutricionista Dr.ª Inês e a seguir os utentes fizeram espetadas de
frutas e sumo natural de laranja.

2.2.3. Residência Esperança e Igualdade
1. Introdução
O Serviço Residencial de Saúde Mental da Fundação ADFP destina-se a pessoas com doença mental
grave. Aposta na excelência dos cuidados, através de respostas residenciais e ocupacionais, adequadas a
cada residente. Investe na inovação e combate a prática de hospitalização, tipo asilar, com respeito pela
lei e pelas orientações técnicas.
As Residências Esperança e Igualdade foram criadas no âmbito de um protocolo, assinado em Julho
de 2012, entre a Fundação ADFP e o Centro Hospitalar Universitário de Coimbra para acolhimento de
pessoas com doença mental grave, dependentes ou muito dependentes, em todas as atividades de vida
diárias, provenientes do Hospital do Lorvão e Arnes. Em Setembro de 2014, foi assinado um segundo
protocolo entre as mesmas entidades para acolher doentes residentes do Hospital Sobral Cid, também
com doença mental. Tivemos ainda um utente em extra-acordo.
Com vista à integração social dos residentes e à sua felicidade, promovemos condições de bemestar e qualidade de vida ajustadas às necessidades de cada residente. Implementamos estratégias de
reforço da auto-estima, autonomia pessoal e social, e fomentamos a interação com a família e com a
comunidade. O serviço privilegia também a excelência dos cuidados realçando a qualidade e bondade dos
cuidadores.
Os residentes beneficiam de várias atividades lúdico-pedagógicas destacando-se a Olaria, os
trabalhos manuais, passeios culturais e jantares convívio com vista à integração na comunidade, sessões
de cinema, aulas de ginástica, música, dança, entre outros.
2. Objetivos
 Promover condições de bem-estar e qualidade de vida ajustadas às necessidades dos residentes,
prevenindo internamentos;
 Promover estratégias de reforço da auto-estima, autonomia pessoal e social dos residentes;
 Privilegiar a interação dos residentes com a família e com a comunidade, promovendo a integração
social, e consequentemente a redução dos estereótipos associados à pessoa com doença mental;
 Investir na possibilidade do doente mental poder ser feliz como qualquer outra pessoa.
3. População-Alvo
Os residentes são indivíduos do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 23 e os 86
anos, com doença mental grave, dependentes ou muito dependentes em todas as atividades de vida
diárias.
3.1.
Caracterização dos utentes em função do género
Atualmente acolhemos 72 indivíduos todos do sexo masculino.

Género

Total

Masculino

72

Total

72

Devido a limitações orçamentais e de opção estratégica, o CHUC tem optado por não preencher as
vagas existentes, recusando apoiar familiares e doente mental que precisam da resposta destas duas
valências.
3.2.
Caracterização dos utentes em função da idade
Relativamente às idades, através da análise do quadro podemos observar que a maioria dos nossos
utentes tem idades compreendidas entre os 50 e os 79 anos.
Escalão Etário

Total

Percentagem

20 – 29 Anos

3

4,3%

30 – 39 Anos

5

6,9%

40 – 49 Anos

8

11,1%

50 – 59 Anos

14

19,4%

60 – 69 Anos

17

23,6%

70 – 79 Anos

18

25%

80 - 89 Anos

7

9,7%

3.3.
Caracterização das saídas em 2015
Em 2015 ocorreram 8 saídas: houve 7 óbitos, ocorrendo o maior nº no escalão 50-59 anos, e um
residente saiu para outra instituição.

3.4.

Escalão Etário

Total

20 – 29 Anos

0

30 – 39 Anos

0

40 – 49 Anos

1

50 – 59 Anos

3

60 – 69 Anos

2

70 – 79 Anos

1

80 – 89 Anos

1

Distribuição da amostra total por infra-estrutura/necessidade de apoio

Os 72 residentes estão distribuídos pelas residências da Fundação ADFP de acordo com as suas
necessidades e limitações. Não apostamos numa resposta asilar, criamos sim, estruturas residenciais
adaptadas ao estado de saúde geral e nível de dependência mental, física ou motora.

A Residência Esperança assenta em apartamentos iguais aos usados como habitação pela classe
média da vila de Miranda do Corvo, para pessoas mais autónomos.
A Residência Igualdade está vocacionada para receber pessoas com maior nível de dependência, a
necessitar de cuidado e vigilância permanentes.
Em Agosto de 2015 foram transferidos 6 residentes da Saúde Mental, da Residência Cristo Redentor
para a Residência Coragem, atualmente a resposta mais adequada para estes residentes.
Residências

Res.
Esperança

Res. Igualdade

Res.
Coragem

Nº de utentes

43

21

8

3.5.
Caracterização por patologia diagnosticada
Através do gráfico seguinte podemos verificar que os diagnósticos predominantes são esquizofrenia
e debilidade mental com 31 e 29 residentes respetivamente. Dos restantes 12, 10 têm um diagnóstico de
Psicose, 1 de perturbação bipolar e 1 tem outras perturbações.
Verifica-se co morbilidade com outras patologias em alguns residentes, no entanto para efeitos de
estatística contabilizou-se a perturbação primária.
3.6.
Internamentos
No decorrer de 2015 houve 17 internamentos, em diversas especialidades hospitalares, sendo de
realçar a elevada idade e co morbilidade dos doentes. Salientamos que em psiquiatria houve apenas um
internamento (4º trimestre).

3.7.
Visitas
3.7.1
Visitas dos familiares/significativos
Pela análise do quadro verifica-se que a maioria dos utentes não recebe visitas. Refira-se que são
doentes institucionalizados, alguns há décadas, que há muito deixaram de ter contacto com pessoas
significativas, familiares ou amigos.
Periodicidade
Nº Utentes

Pouco frequente

Com visitas
Frequente

20

15

Total

3.7.2

Sem Visitas
Muito frequente
1

36

72

Férias e Épocas Festivas
Férias

Páscoa

Verão

Natal/Ano Novo

Ao longo do ano

Nº Utentes

5

7

6

3

3.8.
Reabilitação Ocupacional
Uma grande percentagem de utentes (38%) não se encontra integrada em atividades de
reabilitação ocupacional devido às suas limitações, idade ou à falta de interesse, uma vez que há muito
tempo deixaram de ter ocupação nos hospitais onde viviam. Realizam atividades em sala com os

monitores e animadora 30% dos residentes, 25% frequentam as aulas de educação física e 7% estão
inseridos no Centro de Atividades Ocupacionais.
4. Atividades de carácter semanal
Educação Física
Centro de Atividades Ocupacionais
Educação Visual e Tecnológica e Apoio Pedagógico
Educação Musical
5. Atividades de Saúde
Em 2015 foram contabilizadas as seguintes atividades de saúde na Residência Esperança e na
Residência Igualdade:
Residência Esperança
Atividades de Saúde 2015
Enfermagem
Pensos
Medicação
Administração de injetáveis

Clínica Geral

2695
64595
432
Medicina e Reabilitação
Consultas
Análises Clínicas
Outros Exames
Receitas Médicas

Consultas de Psiquiatria
Consultas de Fisiatria
Consultas de Nutrição
Tratamentos de Fisioterapia

314
102
43
2481
268
4
50
73

Outros
Consultas externas CHUC
Urgências
Internamentos Hospitalares
Internamentos em Psiquiatria

20
15
3
1
Residência Igualdade
Atividades de Saúde 2015
Enfermagem

Pensos
Medicação
Administração de injetáveis

Clínica Geral

5363
95811
148
Medicina e Reabilitação
Consultas
Análises Clínicas
Outros Exames
Receitas Médicas

Consultas de Psiquiatria
Consultas de Fisiatria
Consultas de Nutrição
Tratamentos de Fisioterapia

301
57
1
265
311
2
9
52

Outros
Consultas externas CHUC
Urgências
Internamentos Hospitalares
Internamentos em Psiquiatria

11
15
2
0

6. Outras Atividades
As atividades lúdico-pedagógicas realizadas pelos utentes estão descritas no relatório dos
monitores/animadora que se encontra em anexo.
7. Considerações Finais
No âmbito das atuais políticas de saúde mental as pessoas com doença mental grave devem ter
acesso aos mesmos contextos habitacionais, profissionais e sociais que os outros cidadãos, sendo a
comunidade um recurso importante no seu processo de reabilitação psicossocial. Desta forma os serviços
de base hospitalares têm vindo a ser substituídos, dando lugar a serviços residenciais integrados na
comunidade.
A transferência destas pessoas enquadra-se nas novas políticas de saúde mental, tendo passado a
residir em apartamentos e em residências adaptadas às suas necessidades.
A Residência Esperança deve o seu nome à grande expectativa e confiança depositadas no processo
de transferência dos utentes, que durante muitos anos viveram em ambiente hospitalar, para um meio
diferente, mais acolhedor, como a residência de qualquer cidadão comum.
Pessoas com doença mental ou física têm direito a uma vida integrada na comunidade.
O objetivo do nome Igualdade traduz a intenção de mostrar que apesar das limitações graves dos
utentes pretendemos que sejam considerados iguais na sua diferença, merecedores do nosso respeito.
O objetivo principal da Equipa da Saúde Mental continua a ser trabalhar para que os nossos
residentes sejam PESSOAS FELIZES.

2.2.4. Residência Tolerância (Valência Unidade de Vida Apoiada)
1.
Introdução
A Unidade de Vida Apoiada (UVA) funciona na Residência Tolerância e integra o projeto
DiferenteMente IgualMente. Resulta de uma parceria entre a Fundação ADFP – Assistência,
Desenvolvimento e Formação Profissional e a Clínica Psiquiátrica dos Hospitais da Universidade de
Coimbra, com o apoio da Segurança Social, através de um Acordo de Cooperação para 21 utentes.
A Fundação ADFP tem estado na vanguarda ao nível da integração de pessoas com doença mental
na Comunidade e não em meio hospitalar.
A Residência Tolerância está associado à valência Unidade de Vida Apoiada uma vez que acolhe
pessoas com doença mental grave, aqueles que mais sofrem com o estigma e exclusão social.
As pessoas com doença mental são cidadãos de pleno direito e por isso, não devem ser excluídos do
resto da sociedade, mas antes apoiados no sentido da sua plena integração na família, na escola, nos
locais de trabalho e na comunidade.
Neste sentido esta resposta social tem como objetivos a implementação de medidas que
possibilitem a integração e reinserção social de pessoas com doença mental crónica, pela promoção da
autonomia individual e comunitária dos utentes, minimizando os internamentos, desenvolvendo
estratégias de maior investimento pessoal e socio-familiar.
A reabilitação ocupacional destes utentes passa pela inclusão em atividades ocupacionais criativas,
produtivas e de formação profissional, designadamente nas valências de Centro de Atividades

Ocupacionais, Fórum Sócio-Ocupacional, Formação Profissional, Enclave/Emprego Protegido, Empresas
de inserção e Lar Residencial através do projeto Diferente IgualMENTE.
2.
Objetivos
- Promover a autonomia individual e comunitária dos utentes, minimizando o efeito de porta
giratória, ou seja, os re-internamentos e desenvolvendo estratégias de maior investimento pessoal e
socio-familiar;
- Combater o estigma e a exclusão social, para que a sua integração seja uma realidade;
- Promover a participação dos residentes a nível da comunidade local, facilitando o acesso aos
recursos existentes.
3.

População-Alvo

Os beneficiários são pessoas, a partir dos 18 anos, clinicamente estáveis, com competências
que permitam perspetivar uma reinserção socioprofissional.
Esta valência tem capacidade para acolher 21 utentes.
3.1. Caracterização dos utentes em função do género
A U.V.A. acolhe 21 indivíduos sendo que, 13 são do género masculino e 8 do género feminino.
Género
Masculino
Feminino
Total

3.2.

Total
13
8
21

Caracterização dos utentes por género em função da idade

Relativamente às idades, esta está compreendidas entre os 31 e os 64 anos. Através da
análise do quadro podemos observar que as mulheres apresentam em média 51.13 anos de idade
enquanto que, os indivíduos do género masculino têm em média 44.38 anos.
Masculino
Feminino

Média
44.38
51.13

3.3. Caracterização das admissões/ saídas em 2015
No decorrer de 2015 não ocorreram admissões ou saídas de utentes na Unidade de Vida Apoiada.
3.4. Distribuição da amostra total por infra-estrutura/necessidade de apoio
No presente momento, encontram em equipamento protegido, na Residencial Coragem e na
Residência Respeito, 9 utentes que não reúnem as competências necessárias para viver autonomamente
no exterior da instituição. Os restantes 12 utentes residem em apartamentos na Residência Tolerância.
Residência Tolerância
Feminino
Masculino
Total

3
9
12

Equipamento
Residencial Coragem
3
1
4

Protegido

-

Equipamento Protegido Residência Respeito
2
3
5

3.5. Caraterização por patologia diagnosticada
Partindo da observação do quadro verificamos que a maioria dos utentes possui um diagnóstico de
esquizofrenia, subtipo paranoide. Enquanto que, 19% têm um diagnóstico de perturbação bipolar e 10%
têm perturbações esquizoafectiva.
Alguns dos utentes da UVA têm co morbilidade com outras patologias.
3.6. Recaídas com recurso a internamento em 2015
No decorrer de 2015 dos 21 utentes da valência, dois utentes com necessidade de recurso a
internamento por destabilização da patologia psiquiátrica.
3.7.

Visita aos familiares/ Fins-de-semana no exterior 2015
Férias
e Sem
Com
Mensal
Épocas Festivas Visitas
visita

N
o ano
Nº Utentes
1
3
2
8
5
2
de
2015, dos 21 utentes, 5 não receberam visitas da família e 2 recebem visitas com alguma frequência. No
que se refere ao as idas a casa verifica-se que a frequência tende a manter-se em relação ao ano transato
sendo os períodos de épocas festivas os que mais se destacam.
Periodicidade

Semanal

Quinzenal

3.8. Reabilitação Ocupacional
Como esta representado no gráfico podemos verificar que a maioria dos utentes encontra-se
integrado em CAO.

4.







Atividade de caracter semanal
Educação Física ou Fisioterapia
Sala de Espírito Livre
Apoio pedagógico
E.V.T.
CAO ou FP
Fórum Sócio-Ocupacional

5.

Considerações Finais

A unidade de Vida Apoiada surgiu como forma de criação de estruturas de apoio à integração de
pessoas com doença mental e tem sido um instrumento importante para a sua integração a nível social,
profissional e comunitário, e inclui acompanhamento clínico, apoio residencial e vocacional.
Adaptamos uma abordagem de inclusão social que inclui práticas orientadas para a recuperação
pessoal de cada utente, através da sua integração em atividades ocupacionais criativas, produtivas e de
formação profissional. A evidência científica confirma que as atividades ocupacionais reduzem a
sintomatologia negativa.
Procuramos trabalhar com o objetivo de alcançar a estabilização clínica, a realização de uma
ocupação e a integração social com vista ao recovery do residente. Mas mais do que isso, ser portador de
uma doença mental ou deficiência não é impedimento para viver uma vida emocionalmente feliz.
Mais do que a satisfação das necessidades básicas, as pessoas com doença mental necessitam de
trabalho e programas de estimulação cognitiva, como uma forma de combater a deterioração associada à
doença. O trabalho e as atividades ocupacionais surgem como uma ferramenta terapêutica que
possibilita a reabilitação e a estimulação ao máximo de cada potencialidade que possuam.
Todos os utentes beneficiam de atividades-extra como o exercício físico, o apoio pedagógico, entre
outras. Estas atividades permitem estimular o seu desenvolvimento e crescimento pessoal,
proporcionando momentos de descontração e relaxamento.
Os utentes podem, igualmente, participar em todas as atividades desenvolvidas pela instituição,
com o objetivo de promover a convivência intergeracional e a socialização.

2.2.5. Serviço Comunitário
1.

Nota Introdutória

O Serviço Comunitário é uma das respostas sociais vocacionadas para o apoio a pessoas com
doença mental grave que integra o Projeto ≠= Mente. Foi retomado em Abril de 2013 no seguimento da
sua suspensão em 2010.

Estudos epidemiológicos recentes apontam as doenças mentais como a Depressão Major Unipolar,
Dependência de Álcool, Perturbação Bipolar, Esquizofrenia entre as 10 primeiras causas de incapacidade
no mundo. Em consequência verifica-se um impacto significativo sobre a vida familiar, as redes de
suporte social, desempenho profissional e emprego, bem como de sofrimento com o estigma, a
discriminação e a exclusão social.
Em Portugal, na área da saúde mental, existe um grande trabalho a ser desenvolvido nas
intervenções de tipo comunitário, sendo que a maioria dos cuidados continuam a ser prestados dentro
dos hospitais psiquiátricos. É ainda necessário combater o estigma e os mitos que continuam a persistir
na nossa sociedade quando há saúde mental.
De acordo com o sustentado pelo Relatório de Reestruturação dos Serviços de Saúde Mental em
Portugal 2007-2016, o Serviço Comunitário da Fundação ADFP afigura-se como uma resposta inovadora
no apoio domiciliário a pessoas com doença mental grave.
2.

Missão

O Serviço Comunitário tem como missão promover a prestação de cuidados de proximidade às
pessoas com problemas de saúde mental, de forma a prevenir recaídas e evitar o afastamento do seu
meio habitual. Pretende-se assegurar o tratamento compreensivo e multidisciplinar da doença mental
sem internamento, bem como um recurso importante na reabilitação psicossocial das pessoas com
doença mental, pois permite reduzir o designado "fenómeno da porta giratória", ou seja reduzir o
número de vezes que um mesmo utente repete episódios de internamento num espaço temporal
reduzido, e incentiva a inserção social.
3.

Equipa Multidisciplinar

O serviço baseia-se numa Equipa de Saúde Mental com psicóloga, enfermeiro e uma Técnica de
Serviço Social.
O Serviço Comunitário é financiado pela Direção-Geral de Saúde (DGS) e conta com a parceria da
Associação Integrar, da CerciPenela, do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Coimbra, os centros de saúde,
autarquias, juntas de freguesias, instituições de solidariedade social e outras estruturas da comunidade.

4.

Objectivos

O Serviço Comunitário tem como principais objetivos:
- Melhorar o acesso da população com doença psiquiátrica aos cuidados de saúde mental;
- Prevenir recaídas e diminuir os internamentos através da sinalização precoce de doentes com
necessidades de ajuste de medicação;
- Contribuir para o processo de autonomia da pessoa com doença mental e para a sua reintegração
na comunidade.
- Investir na reabilitação dos défices cognitivos e funcionais e fomentando atividades de socialização
que promovam a interação da pessoa com doença mental com o meio envolvente.

Este é um projeto que preconiza: a promoção do bem-estar psíquico e relacional das pessoas com
doença mental; melhorar a sua autonomia e a qualidade de vida; promover e desenvolver as suas
aptidões e competências; fomentar atividades de socialização que promovam a interação destas com o
meio envolvente. Em seguimento do exposto, foram levadas a cabo atividades, com vista ao alcance dos
objetivos descritos, que permitiram aos utente iniciarem/continuarem um trabalho pessoal de se
(re)conhecerem, desenvolverem uma imagem mais positiva de si próprios como competentes e na posso
de capacidades e faculdades que lhe possibilitam realizar uma vida em sociedade, desenvolvendo uma
função reparadora da sua autoestima.
5.

População Alvo

O Serviço Comunitário destina-se a pessoas com diagnóstico de doença mental grave, residentes
nos concelhos de Coimbra, Condeixa-a-Nova, Lousã, Miranda do Corvo, Penela ou Vila Nova de Poiares,
que podem beneficiar do apoio domiciliário.
Até à data, o Serviço Comunitário prestou cuidados de saúde mental a 101 utentes, com idades
entre os 16 e os 70 anos (Média = 43 anos).
5.1

Caracterização sociodemográfica dos utentes

Na tabela que se segue apresentam-se a frequência e a percentagem das principais variáveis
sociodemográficas que permitem caracterizar os utentes que beneficiaram do serviço de apoio
domiciliário (cf. figura 1).
Figura 1. Caracterização dos utentes em função do género, idade, estado civil e concelho de
residência.
Podemos constatar que a maioria dos utentes são do género masculino, têm idades compreendidas
entre os 26 e os 70 anos, são solteiros e residem em Miranda do Corvo.
5.2

Caracterização clínica dos utentes

No gráfico em baixo está representada a distribuição dos utentes do Serviço Comunitário pelo
diagnóstico clínico, verificando-se que as perturbações mentais mais prevalentes na nossa população são
a Esquizofrenia, a Depressão (Major, Psicótica, entre outras) e a Perturbação Bipolar (cf. figura 2).
Figura 2. Caracterização dos utentes em função do diagnóstico clínico

5.3

Distribuição dos utentes pelas fases de intervenção

Após o encaminhamento dos utentes pelas entidades parceiras, a Equipa de Saúde Mental
Comunitária procede à avaliação da situação e toma uma decisão relativamente à sua admissão no

Serviço Comunitário. Os utentes que não preenchem os critérios de admissão são encaminhados para
outras respostas sociais. A Equipa de Saúde Mental Comunitária tenta proceder ao encaminhamento dos
utentes que decidem prescindir das visitas domiciliárias e presta ainda apoio a situações pontuais.
No esquema seguinte está representada a distribuição dos utentes do Serviço Comunitário pelas
fases de intervenção, referente ao ano de 2015, sendo possível observar que beneficiaram deste serviços
74 utentes e 53 utentes mantém o acompanhamento (cf. figura 3).

Figura 3. Representação esquemática do número de utentes em cada fase de intervenção
durante ano 2015

6.

Atividades realizadas no decorrer do ano 2015
6.1 Atividades Previstas (de carácter regular)

- Verificação do cumprimento do receituário médico
- Administração dos injetáveis de acordo com a periodicidade médica estabelecida
- Sinalização de doentes que necessitam de ajuste na terapêutica farmacológica
- Reencaminhamento para os hospitais e/ou Unidades de Saúde Mental Comunitária (USMC)
- Articulação com os Serviços Sociais da Comunidade
- Visitas domiciliárias

- Acompanhamento a consulta da especialidade de psiquiatria
- Apoio psicológico/ Psicoterapia
- Treino de competências sociais
- Sessões de psicoeducação com utentes e/ou familiares
- Treino de atividades da vida diária
- Treino de técnicas de comunicação em família e gestão de conflitos
6.2 Atividades Previstas (de carácter não regular)
- Reuniões com Serviços Sociais da Comunidade (Centros de Saúde, Unidades Saúde Familiares,
Serviços da Segurança Social, Camaras Municipais, Centro Hospitalar Psiquiátrico de Coimbra, IPSS locais,
entre outros) com o objetivo ou ordem de trabalhos:

Divulgação da Equipa do Serviço Comunitário;

Sinalização e encaminhamento de casos de utentes com critérios para acompanhamento por
parte da equipa;

Discussão de casos e elaboração de plano de atuação conjunta das equipas;

Encaminhamento de utentes para a Rede de Cuidados Continuados na área da saúde
mental, para descanso do cuidador;

Encaminhamento para integração em Formação Profissional, Ocupação/ CAO;

Alta de utentes;

Assistência a utentes em tratamentos de cuidados de saúde primários, tratando-se de
situações sociais muito delicadas e que necessitam de uma acompanhamento mais periódico (visitas
domiciliárias diárias);
- Elaboração do Relatório de Avaliação Técnica referente ao 4º e 5º semestre referente ao ano de
2015 para Direção Geral de Saúde;
- Participação na Festa de Carnaval da Saúde Mental da Fundação ADFP;
- Apresentação de Área – Saúde Mental e Deficiência: Bem Estar e Reabilitação;
- Pedido de continuidade de apoio financeiro de Projeto junto das seguintes autoridades/ serviços:
DGS, 1º Ministro, Ministro da Saúde, ACSS, ACS Centro, Diretor da Rede Nacional de Cuidados
Continuados Integrados, Diretor do Plano Nacional de Saúde Mental;
- Manifestações de Interesse aos Títulos de Impacto Social do Programa Portugal Inovação Social,
no âmbito dos apoios financeiros do Portugal 2020.
6.4 Atividades Realizadas Não Previstas
- Acompanhamento pontual de utentes;
- Assistência a utente em processo judicial, resultante de um episódio de crise, envolvendo
contactos com GNR, Tribunal, Advogado e Serviço de Psiquiatria dos Hospitais da Universidade de
Coimbra;
- Assistência em processo administrativo e burocrático de pedido de reforma por invalidez;

- Visita da Equipa da Associação pelo Prazer de Viver (IPSS) de Santa Maria da Feira para conhecer o
projeto.
- Elaboração de pedido de análise referente ao Relatório de “Parecer Desfavorável” (relacionada
com aos estatutos da Fundação ADFP) referente à autorização de transferências dos apoios públicos
referentes a este Projeto M11 – 64 Apoio Domiciliário ContinuaMente;
- Reunião com técnicos da Cerci Penela com assunto – trabalho junto de pessoas com doença
mental, onde se promoveu a partilha de know how e partilha de experiências, fortalecendo o protocolo
de cooperação entre a Fundação ADFP e a Cerci Penela;
- Visita de acompanhamento no âmbito dos Programas de Apoio Financeiro da DGS - Projeto M1164 - Equipa de Apoio Domiciliário – ContinuaMENTE, com os seguintes objetivos: realização de uma
reunião para prestação de esclarecimentos mútuos e verificação da conformidade do Dossiê Técnico bem
como do Dossiê Financeiro do projeto;
- Participação no Congresso Neurobiologia às novas Terapêuticas farmacológicas… Pontes para as
abordagens reabilitativas, realizado no Conservatório de Música de Coimbra;
- Participação na apresentação e debate do documentário “Doença Mental: olhares que fazem a
diferença”, que teve lugar dia 29 de maio, na Fundação EDP – Porto, com transmissão na TSF (Programa
Pensamento
Cruzado
http://www.tsf.pt/Programas/programa.aspx?content_id=1389430&audio_id=4637044 )
- Participação na Inauguração do Espaço da Mente/Ecomuseu de Miranda presidida pelo Senhor
Secretário de Estado da Cultura, Dr. Jorge Barreto Xavier.
- Participação com uma ilustração no concurso com o tema “Saúde Mental Ilustrada – uma forma de
inclusão“ com uma ilustração do Projeto ri(Age) III (FNERDM);
- Participação na comemoração do Dia Mundial da Saúde Mental (10 de Outubro de 2015),
organizado pela Fundação ADFP no dia 09/10/2015;
- Participação na comemoração do Dia Mundial da Saúde Mental (10 de Outubro de 2015),
organizado pela APPACDM Vila Nova de Poiares no dia 12/10/2015;
- Participação na Festa de Natal da área da Saúde Mental da Fundação ADFP;

7.

Avaliação dos resultados referentes ao ano 2015

- Objetivo 1: Prestação de cuidados de proximidade às pessoas com doença psiquiátrica de forma
a melhorar a sua acessibilidade aos serviços de saúde mental. Neste contexto, foram implementadas
intervenções na comunidade, tendo sido seguidos durante o ano de 2015, 74 utentes (incluindo dropouts, altas, entre outros), com uma periodicidade variável, dependendo das necessidades específicas de
cada utente e da sua situação clínica (cf. figuras 4.1 e 4.2).
Verificamos que no domicílio foram seguidos 52 utentes e foram realizadas em média 44 visitas por
mês, tendo sido realizadas um total de 517 visitas no domicílio em 2015. As visitas no local de
ocupação/trabalho abrangeram 22 utentes, sendo realizadas por mês cerca de 42 visitas neste contexto,
tendo sido realizados 489 acompanhamentos neste local em 2015.
No ano de 2015 foram realizadas um total de 1015 visitas, com uma média mensal de 85
intervenções na comunidade.
Figura 4.1 Distribuição dos utentes em função da modalidade de intervenção ao longo do ano 2015

Figura 4.2 Distribuição das intervenções comunitárias ao longo do ano 2015

- Objetivo 2: Prevenir recaídas e diminuir internamentos
Verifica-se que dos 74 utentes seguidos durante o ano 2015 pelo Serviço de Apoio Domiciliário,
apenas dois utentes foram integrados na Rede de Cuidados Continuados em Saúde Mental, depois de
começarem a ser seguidos pela Equipa de Saúde Mental Comunitária possibilitando o descanso do
cuidador. Durante o ano de 2015 tivemos zero internamentos no serviço de psiquiatria, sendo que os
utentes encontram-se estáveis clinicamente, sem necessidade de recurso ao internamento.
Para a estabilização clínica dos utentes também tem contribuído o acompanhamento às
consultas da especialidade de Psiquiatria e a administração de injetáveis no domicílio (cf. figura 4.1).
Durante 2015, 70 utentes beneficiam de uma supervisão terapêutica, para garantir o seu
cumprimento.
No que respeita à administração de injetáveis no domicílio, no referente ao ano de 2015 foram
administrados um total de 197 injetáveis.

A manutenção dos bons resultados são também fruto de uma relação de proximidade com
utente, sendo que a equipa ao atuar no ambiente familiar do utente, mais rapidamente percebe a
necessidade de um ajuste terapêutico para evitar uma recaída e um internamento.
- Objetivo 3: Reabilitação e inclusão social das pessoas com doença mental
Por último, o terceiro objetivo tem a ver com a reabilitação e inclusão social das pessoas com
doença mental. O trabalho/ocupação desempenha um papel fundamental no processo de recuperação
das pessoas com doença mental, pelo que a nossa intervenção passa muito pelo incentivo à integração e
manutenção dos utentes em atividades produtivas. Num universo de 74 utentes, 45 estão envolvidos em
atividades ocupacionais ou laborais, sendo que os restantes 29 até ao momento não têm qualquer
ocupação, sendo que 12 destes apresentam outros problemas de saúde associados que dificultam a sua
integração em atividades ocupacionais ou encontram-se desempregados à procura de
trabalho/ocupação.
No âmbito deste objetivo, o trabalho levado a cabo pela equipa passa pela motivação do utente
para a frequência de uma ocupação, apresentando as vantagens para o seu processo terapêutico e bemestar, bem como um trabalho em parceria com as entidades responsáveis para a inserção destes utentes
na comunidade, tentando que sejam ocupações onde é revelado o potencial dos utentes.
Desta forma, podemos afirmar que a maioria dos utentes acompanhados pela Equipa de Saúde
Mental Comunitária encontra-se inserida na comunidade.
8.

Condições Finais

Procuramos ser um recurso para ajudar os utentes, familiares e cuidadores legais a entenderem-se
melhor a si mesmo, às pessoas ao seu redor e aos seus problemas e poder auxiliá-los a encontrarem
formas de enfrentar as dificuldades pelas quais têm passado na vida.
Ao implementarmos os objetivos e atividades descritas estamos a contribuir para melhorar a
qualidade de vida da pessoa com doença mental e a humanização dos seus cuidados. Distinguimos a
humanização dos cuidados pois esta torna-se muito relevante no contexto atual, uma vez que a
constituição de um atendimento calcado em princípios como a integralidade da assistência, a equidade, a
participação social do utente, entre outros, é um meio facilitador da implementação dos objetivos
definidos. Notabilizamos a humanização dos cuidados, pois é esta que irá permitir fazer a diferença na
reintegração do utente na comunidade, sendo o agente facilitador do desenvolvimento das suas
potencialidades afetivas e relacionais, contribuindo para o alcance do objetivo final – a felicidade.
Os resultados apresentados demonstram que os objetivos propostos por este projeto
permitiram uma maior estabilização dos utentes, mantendo-os integrados nas suas comunidades,
proporcionando cuidados de proximidade, reduzindo o recurso a internamentos. Possibilitamos também
a redução das despesas inerentes aos internamentos nas unidades hospitalares bem como o número de
consultas médicas.
Os ganhos obtidos com este tipo de intervenção permitem também uma redução do recurso
aos serviços e de consumo de medicamentos, bem como uma maior adesão à terapêutica e facilitação da
mudança de comportamentos.

Em suma, podemos afirmar que os resultados obtidos pelo Serviço Comunitário, durante o ano
2015, são muito satisfatórios, uma vez que os objetivos propostos no projeto estão a ser atingidos.
Verifica-se, assim, que as atividades levadas a cabo são bastante pertinentes, pois contribuem para a
integração na comunidade das pessoas com doença mental, desempenhando um papel muito importante
no seu processo de reabilitação psicossocial.

III. Políticas Sociais de Educação e Formação Profissional
3.1. Breve Enquadramento: Educação, Formação Profissional e Emprego/Integração
3.2. Políticas Sociais de Educação
3.2.1. Projeto Mentes Brilhantes
Introdução
O Projeto Mentes Brilhantes nasceu da vontade de promover o acesso dos alunos do
concelho de Miranda do Corvo a programas de estudos avançados, para combater o abandono
escolar, promover o sucesso educativo e descobrir crianças com talentos. Um ensino intensivo de
conceitos em áreas delimitadas do conhecimento, numa lógica de potenciação de competências.
A Fundação ADFP marca desde há muito a diferença, ”não diagnosticamos deficiências.
Descobrimos talentos e potenciamos aptidões”.
Neste sentido, a sua atividade e os seus serviços sociais têm como base o investimento com
bondade em pessoas aproveitando as suas capacidades e competências. Se assim o é para todos os
beneficiários diretos da Fundação, por acréscimo será para os jovens estudantes da nossa região.
Acreditamos que todas as crianças têm uma área potencial de desenvolvimento cognitivo
que sob orientação podem ir mais além, contribuindo assim para um futuro mais informado.
Após averiguação das competências adquiridas e mostradas pelos alunos do concelho e,
especialmente da taxa de acesso ao Ensino Superior, a Fundação ADFP decidiu investir nos talentos
dos mais novos e potencia-los de modo a criar as melhores condições de evolução do processo
escolar. Assim, iniciou no ano lectivo de 2014/2015, no Centro Educativo de Miranda do Corvo, um
projeto com o intuito de fornecer aos alunos do Ensino Básico (4º ano) cursos avançados de
Ciências Experimentais e Livro e Leitura – Ciência.
Até Dezembro de 2014, o feedback obtido pelos professores, pais e alunos foi sem dúvida
um grande avanço que se proliferou para os restantes períodos desse mesmo ano lectivo e, deu
frutos para o ano lectivo seguinte, 2015/2016.
Ao longo deste ano, foi possível verificar o interesse de toda a comunidade no Projeto
Mentes Brilhantes e foi notório o sucesso do projeto e da equipa que o compõem.

Estamos certos que o Mentes Brilhantes está aos poucos a revolucionar o paradigma do
ensino em Miranda do Corvo. Após o sucesso de 2014/2015, iniciámos uma nova etapa no ano
letivo de 2015/2016, ao apostar em estender o projeto a todas as escolas do concelho de Miranda
do Corvo.
Concretizações mais relevantes
Iniciando o 2º período letivo a 5 de Janeiro, com dois novos temas para os dois cursos
avançados a decorrer, recebemos a marcação de uma reportagem da RTP 1 sobre o projeto para
acontecer na semana de 23 de Janeiro. Foi transmitida em vários horários e canais da RTP, incluindo
em horário nobre, chegando assim a um público maior.
Durante o mês de Janeiro, tivemos a presença dos cientistas polares José Xavier e José Seco
que trouxeram aos alunos do CEMC uma nova visão sobre a ciência realizada na Antártida. De modo
a abranger a Escola José Falcão e os alunos de anos superiores aos abrangidos pelo projeto, foram
realizadas duas palestras no auditório da escola secundaria: Astronomia com Miguel Gonçalves,
locutor da “Ultima fronteira” do programa Bom Dia Portugal da RTP e “As plantas no texto de
Camões” com Jorge Paiva, investigador reconhecido nacional e internacionalmente, da
Universidade de Coimbra. De 18 a 22 de Maio, em parceria com a Fundação Calouste Gulbenkian e
o Parque Biológico da Serra da Lousã, trouxemos o “Champimóvel” um projeto lúdico com um
simulador de vídeo 3D que permite a aprendizagem de conceitos complexos de ciência,
transmitidos de forma simplificada.
No seguimento de contactos efetuados no ano transato, concluiu-se o protocolo com a
entidade bancária Caixa Agrícola, de Miranda do Corvo, acordando-se que esta iria patrocinar o
projeto com 50% do valor do laboratório instalado no CEMC (35.000€), com o financiamento de
uma turma de 12 alunos no valor de 4.500€ e por fim atribuir a cada um dos talentos identificados,
no máximo de 10, uma conta poupança no valor de 250€ por cada um.
Ao longo do ano o sucesso do projeto verificou-se na quantidade de prémios e menções que
foram alcançadas: Prémio EDP Visão “Todos queremos um bairro melhor”, Prémio Fundação
Manuel António da Mota e Menção Honrosa Maria José Nogueira Pinto. Todos os prémios foram
acompanhados de retribuição monetária.
Tendo por base o sucesso do ano letivo 2014/2015, e após reuniões com parceiros, iniciouse a expansão do Mentes Brilhantes para as 8 escolas do concelho de Miranda do Corvo (CEMC, Vila
Nova, Pereira, Moinhos, Senhor da Serra, Rio de Vide, Semide e Lamas) pelas duas monitoras
formadas e com experiências do ano anterior, Joana Serôdio e Margarida Soares. Devido à
impossibilidade de criar um espaço laboratorial em cada uma das 8 escolas e, para já, não ser
possível a deslocação dos alunos das escolas de fora ao CEMC, as monitoras, deslocam-se
diariamente com o “Kit de Ciências” a cada uma das escolas. A metodologia é idêntica à utilizada no
ano letivo anterior e, apesar do espaço não ser o ideal, é criado um ambiente científico dentro do
espaço reservado às sessões. Foi estabelecida uma boa relação com todos os docentes envolvidos
de
modo
a
facilitar
a
nossa
introdução
nas
escolas
exteriores

População-alvo
2014/2015
 Curso de Estudos Avançados em Ciências Experimentais – 57 alunos do 4.º ano do Centro
Educativo de Miranda do Corvo
 Curso de Estudos Avançados em Livro e Leitura: Evolução – 57 alunos do 4.º ano do Centro
Educativo de Miranda do Corvo
 Curso de Estudos Avançados em Matemática – 28 crianças de 4/5 anos do Centro Infantil
de Miranda do Corvo
Nota: o número indicado é a totalidade de alunos a frequentar os níveis de ensino em
questão
 Avaliação Psicológica – foram administrados os protocolos de avaliação a 13 crianças do 4.º
ano do Centro Educativo de Miranda do Corvo, entre outubro e dezembro 2014.
 Avaliação Psicológica – foram administrados os protocolos de avaliação a 33 crianças do
Centro Educativo de Miranda do Corvo entre Janeiro e junho de 2015.
 Avaliação Psicológica – Foram administrados 67 testes de inteligência geral (Matrizes de
Raven) às crianças do 3º ano do Centro Educativo, e da Escola EB1/JI Ferrer Correia, no
Senhor da Serra, pertencente ao Agrupamento de Escolas de Miranda do Corvo.
 Avaliação Psicológica – foram administrados 48 instrumentos - Código Secreto – em
colaboração com a Prof.ª Ana Almeida, Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação da
Universidade de Coimbra. Estes testestêm como objetivo avaliar a capacidade de resolução
de problemas, bem como alguns domínios das funções executivas das crianças, pela
prática, pelo saber fazer.
2015/2016
 Curso de Estudos Avançados em Ciências Experimentais – 125 alunos do 4.º ano do Centro
Educativo de Miranda do Corvo
 Curso de Estudos Avançados em Livro e Leitura: Evolução – 118 alunos do 4.º ano do
Centro Educativo de Miranda do Corvo
 Curso de Estudos Avançados em Matemática – 28 crianças de 4/5 anos do Centro Infantil
de Miranda do Corvo
 Avaliação Psicológica (janeiro de 2016) – Observação e sinalização, por parte das
monitoras, das crianças com potencialidades que preencham três critérios: 1) desempenho
na avaliação interna do projeto; 2) Notas escolares, final do primeiro período; 3)
observação do comportamental das crianças. Após elaboração, a lista é entrega ao
psicólogo para proceder à avaliação.

Resultados
2014/2015
O Mentes Brilhantes adotou uma metodologia eficaz de avaliar a evolução dos alunos nas
sessões dos cursos ministrados, na senda do que é realizado pelo parceiro IEC - Instituto
Educação e Cidadania. Os alunos em cada sessão respondem, no princípio e no fim, a um
questionário com 4 perguntas de escolha múltipla sobre a matéria que será lecionada nessa
mesma sessão. Assim, percebemos os conhecimentos da matéria antes da aula e a sua evolução
no final. No inicio de cada trimestre foi realizado um questionário com 10 perguntas, uma por
cada sessão leccionada e, este questionário foi novamente efetuado na última sessão do
trimestre, com as mesmas 10 perguntas relativas às sessões. Assim, analisou-se o conhecimento
dos alunos a longo (trimestral) e curto prazo (por sessão). Os resultados encontram-se nos
gráficos abaixo para as primeiras 5 sessões.
Gráfico 1 – Média do resultados dos questionários das sessões 1 a 5. Média dos resultados dos
questionários de início e fim de trimestre.

Podemos concluir que houve uma evolução dos resultados do início para o fim da sessão,
demonstrando o conhecimento a curto prazo e também um aumento entre o início do
trimestre e o final, ainda que menos significativo, na memória a longo prazo.

AVALIAÇÕES PSICOLÓGICAS 4º ANO
No segundo e terceiro períodos escolares do ano letivo de 2014/15, foram avaliados um
total de 31 crianças num universo de 56. Destas, 13 foram avaliados no 1º período do referido
ano letivo. Os restantes não foram avaliados por vários motivos: 1) recusa dos encarregados de
educação (2);2) recusas do responsável por instituição, onde as crianças residem (3);3) crianças
avaliadas e acompanhadas por outras estruturas de apoio, no âmbito do decreto-lei nº 3,
Necessidades Educativas Especiais (5) e 4)crianças avaliadas, há menos de 6 meses, na Fundação
ADFP (2)
PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO MENTES BRILHANTES
Resultados da WISC-III:

Os resultados da WISC-III refletem o potencial cognitivo existente nestas crianças, nesta
etapa de desenvolvimento. De facto, elas detêm todo um potencial latente que deve ser
estimulado na prontidão, pois é crucial a estimulação na altura própria. Os resultados indicam 11
crianças com um QI muito superior, 6 com QI superior, 9 com QI médio superior e 14 com QI
médio. Apenas 5 apresentam um QI médio inferior e 1 QI inferior.
RESULTADOS DAS MATRIZES PROGRESSIVAS E COLORIDAS DE RAVEN
Os números indicam e reforçam a avaliação feita pela WISC-III, na medida em que 13
crianças têm uma capacidade muito superior, 8 capacidade superior, 10 capacidade média
superior, e 13 têm capacidade média. De realçar que este teste é uma medida com recurso à
atenção visual e às capacidades cognitivas gerais, sendo o uso das funções executivas aqui
determinante.
BISAS/T
Este Instrumento permitiu encontrar talentos em áreas tão distintas como:

De realçar que neste domínio, foram descobertas áreas de talento em diversas
atividades, conforme gráfico acima. Oito das nossas crianças, após deteção de Talento no
Workshop de teatro, promovido pelo Mentes Brilhantes, no âmbito da Páscoa Brilhante,
formaram um Grupo de Teatro e criaram uma peça que foi apresentada na festa de Final de Ano
do Centro Educativo.
De realçar que nas reuniões com os pais, para transmitir os resultados das provas, foram
reorganizadas as atividades de algumas crianças, tendo em conta as suas áreas de talento
descobertas.
REUNIÕES:
Foram realizadas 44 reuniões com os encarregados de educação para informação dos
resultados da avaliação e para reorientação de atividades consoante a deteção de talentos/áreas
de interesse. Foram realizadas reuniões periódicas, ao longo do ano letivo, com as Professoras
do Centro Educativo com intuito de troca de informação e definição de estratégia para melhoria
do desempenho escolar. Reunimos, pontualmente, com as professoras das restantes Escolas
Básicas do Agrupamento para responder a algumas solicitações no âmbito das dificuldades de
aprendizagem/ou comportamentais das crianças.

Foram realizadas reuniões com a Dr.ª Filipa Bento, para dar a conhecer os resultados das
crianças do Lar de Infância e Juventude da Fundação ADFP.
Foi feita, também, uma reunião com a Prof.ª Dina, destacada na Casa do Gaiato, com o
intuito de explicar a avaliação psicológica, tendo em vista a autorização para as crianças
participarem neste processo.
RELATÓRIOS PSICOLÓGICOS
Foram feitos 44 relatórios das avaliações e 1 relatório que foi enviado ao Centro
Hospitalar Universitário de Coimbra.
AVALIAÇÕES PSICOLÓGICAS 3º ANO
Como objetivo de fazer uma pré-avaliação às crianças que serão alvo de intervenção do
projeto, no ano letivo de 2015/16, foram administradas testes de inteligência geral a 67 crianças,
numa amostra total de 88.
Os não avaliados são, maioritariamente, crianças institucionalizadas, ou crianças que
fizeram avaliações recentemente por outras entidades. Ainda assim, existem algumas recusas
por parte dos encarregados de educação.
Os resultados espelhados neste gráfico indicam-nos que num total de 67 avaliados, 18
crianças têm capacidades muito superiores e 11 capacidades superiores; 14 apresentam
capacidades médias superiores e 18 capacidades médias e somente 6 crianças revelam
capacidade média inferior. O potencial é enorme. Resta-nos dar alimento a estas crianças de
forma a despertar o interesse pelo conhecimento e o desenvolvimento enquanto seres
humanos.
PROJETOS PARA O FUTURO PRÓXIMO
 Alguns dos nossos talentos tem aptidões académicas que pretendemos virem a ser
atendidas para o próximo ano letivo, com a implementação de um área de projeto, onde
as crianças poderão desenvolver um projeto, onde serão privilegiados valores humanos e
espirito comunitário.
 Presentemente, algumas das áreas de talento dos alunos não têm oferta por parte das
instituições do Concelho ou Concelhos vizinhos, tornando-se um desafio encontrar
respostas para potenciar os talentos das crianças.
 Atividades de multe estimulação para crianças sinalizadas com QI de excelência. Este
trabalho está a ser feito em articulação com a Associação
Nacional para Estudo e Intervenção na Sobredotação e com a Faculdade de Psicologia e
Ciências da Educação da Universidade de Coimbra, podendo passar por atividades com
frequência mensal, nos espaços físicos da Fundação ADFP.
REFLEXÕES FINAIS - AVALIAÇÃO PSICOLOGICA:
Nestas crianças, encontramos alguma diversidade ao nível de recursos das famílias, o que
implica menos estimulação em atividades extracurriculares, por parte das famílias com menos

recursos. Por outro lado, verifica-se uma super estimulação das crianças pertencentes a famílias
com recursos económicos e financeiros. Consequentemente encontram-se muitas crianças que
estão nos limites das suas capacidades e que não encontram tempo para brincar.
Uma das crianças é um caso típico de uma família com parcos recursos, sem estimulação
adequada ao seu desenvolvimento intelectual. Este caso foi discutido com a professora que
confirma as capacidades do aluno e a não correspondência com o desempenho escolar. Para
além disto, esta criança necessita de acompanhamento psicológico para ser dotada de
estratégias que lhe permitam lidar com a ansiedade nas avaliações.
PARTICULARIDADES:
A criança com maior potencial está a vivenciar a separação dos pais, ainda, assim mantém
notas de excelência. Este caso leva-nos a pensar que consegue manter um distanciamento
emocional da situação.
A criança com mais autonomia e responsabilidade está a ser educada pela mãe,
divorciada, que segue uma linha de educação francófona, onde estas questões são essenciais. De
realçar o estimulo materno à criatividade, leitura e às atividades ao ar livre.
REFLEXÃO FINAL
Este projeto tem como base, a crença que todos nós temos um potencial de capacidades
que podem e devem ser descobertos. Nesta lógica, pretende-se, por um lado, potenciar os
alunos, motivá-los para aprender, dar-lhes novos estímulos, desafios e, por outro, perceber se
esta estimulação reduz as dificuldades de aprendizagem (desmotivação, desinteresse…etc) e os
problemas de comportamento na escola. Para além disto, pretendemos detetar as habilidades
naturais e torná-las em talentos nas áreas vocacionais de cada um, tornando as crianças em
futuros profissionais mais ajustados a sua vocação e, tendencialmente, mais competentes e
felizes.
A avaliar, pelo primeiro ano de atividade do projeto, estes objetivos foram integralmente
cumpridos.

2015/2016
No primeiro trimestre de 2015/2016, Outubro – Dezembro, os 125 alunos corresponderam de
forma positiva ao projeto.
Sendo o primeiro trimestre em que o projeto esteve presente nas escolas externas ao CEMC, as
condições foram aos poucos sendo adaptadas às necessidades das sessões no entanto, é
verificável que não se consegue criar o mesmo nível de sessão que se cria no CEMC onde os
alunos experienciam o laboratório. Assim, durante o ano de 2016 irão ser realizados esforços
para melhorar esta situação e, possivelmente, criar condições de transporte para os alunos das
escolas exteriores até ao laboratório do CEMC.
Os resultados do primeiro trimestre encontram-se demonstrados nos gráficos seguintes. As
monitoras, iniciaram também a lista de alunos com potencial interesse para avaliação
psicológica, a ser efetuada a partir de 2016.
Gráfico 2 - Média do resultados dos questionários das sessões 1 a 5 nas 8 escolas do concelho de
Miranda do Corvo.

Protocolos
Nos 2º e 3º trimestres do ano letivo de 2014/2015, foram mantidas todas as parcerias
estabelecidas no trimestre anterior. As parcerias estabelecidas encontram-se na listagem
seguinte:
Agrupamento de Escolas de Miranda do Corvo (AEMC)
Associação de Pais (APAIS)
Autarquia de Miranda do Corvo (CMMC)
Instituto Educação e da Cidadania (IEC)
Em 2015/2016, os protocolos foram revistos e continuaram a ser mantidos com algumas
alterações nomeadamente:
No protoloco estabelecido com o IEC, devido ao número de alunos ter duplicado
no presente ano letivo, a quota acordada para cedência de material didático foi alterada
para o valor de 2000€.
No protoloco estabelecido com a CMMC, o valor do financiamento, tendo por
base a abrangência do projeto a todo o concelho de Miranda do Corvo, foi estabelecida
nos 15.000€.
Prémios

Durante 2015, o Mentes Brilhantes, alcançou três prémios com elevada relevância:
- Prémio EDP Visão “Todos queremos um bairro melhor”, no valor de 5.000€.
- Menção honrosa no prémio “Maria José Nogueira Pinto”, no valor de 1000€.
- 1º lugar no prémio “Manuel António da Mota” de Inovação Social, no valor de 50.000€

Comunicação social
No decorrer do ano de 2015, várias foram as vezes que o projeto Mentes Brilhantes
foi notícia na comunicação social local e nacional. Todas as atividades promovidas
pelo projeto foram alvo de noticia nos meios locais (jornais, redes sociais, outros) e,
os prémios mais relevantes foram alvo de noticias nacionais.
Destacamos ainda a reportagem transmitida pela RTP 1 em horário nobre e em
vários canais da RTP e, a reportagem radiofónica realizada pela TSF – Rádio noticias,
no âmbito da apresentação das várias candidaturas ao prémio “Manuel António da
Mota”

Matemática
Relatório de Atividades
1. Introdução
A disciplina da Matemática integra o projeto “Mentes Brilhantes”, partilhando os
seus objetivos imediatos e a sua metodologia enformadora, ainda que funcionalmente
adaptada aos conteúdos apresentados e ao público alvo que é constituído por crianças
do pré-escolar.
A planificação das atividades foi realizada de modo a proporcionar aos
destinatários a apreensão dos conteúdos de forma interativa, explorando as
capacidades das crianças no plano da observação e da experimentação, com o
desenvolvimento do raciocínio matemático e a sua aplicação à realidade que as
envolve.
Assim, em sessão, as crianças foram chamadas a conhecer, interpretar e aplicar
conceitos, estruturas e operações matemáticas de uma forma divertida, através do
recurso a objetos com que lidam no seu dia-a-dia, jogos, vídeos, canções,
computadores táteis, etc... A interação proporcionada pelas sessões de trabalho foi
complementada com a disponibilização online de alguns conteúdos, permitindo que o
trabalho desenvolvido com as crianças pudesse ser dinamizado pelos pais,
encarregados de educação e educadores.
2. População-Alvo
Ano 2014/2015
Curso de Estudos Avançados em Matemática – 27 crianças de 5 anos do Centro
Infantil de Miranda do Corvo.

Ano 2015/2016
Curso de Estudos Avançados em Matemática – 27 crianças de 5 anos do Centro
Infantil de Miranda do Corvo.
Cronologia de eventos
.12 de março de 2015– Reunião com as Educadoras
Esta reunião teve como objetivo partilhar as planificações das dez sessões a realizar.

.17 de março de 2015 – Reunião com as professoras do 1.º ano do Centro
Educativo de Miranda do Corvo. Esta reunião teve como objetivo perceber quais as
maiores dificuldades dos alunos na área da Matemática quando chegam ao 1.º ciclo.
.13 de abril de 2015 - Início do curso de matemática no Centro Infantil de
Miranda do Corvo.
.15 de abril de 2015 – Reunião com as Educadoras Fátima Costa, Helena Lopes,
Cristiana Pereira e os Encarregados de Educação no Centro Infantil de Miranda do
Corvo. Os Encarregados de Educação responderam a um questionário e mostraram
muito interesse no programa e na sua e dinâmica.
.18de maio 2015 – Sessão (sessão 5) realizada no Museu Espaço da Mente no
âmbito do dia internacional dos Museus.
.Setembro/outubro 2015– Preparação do ano letivo de 2015/2016. Reuniões
com as educadoras Helena Simões e Fátima Costa no Centro Infantil de Miranda do
Corvo.
.5de Outubro 2015 - Início do curso de matemática no Centro Infantil de
Miranda do Corvo.
Avaliação
Em cada sessão é avaliado o desempenho das crianças, através da realização de
uma tarefa, ficha ou atividade relativa aos conteúdos trabalhados.
Metodologia
Na planificação de cada sessão teve-se vista a importância de uma estratégia de
desmistificação das dificuldades associadas à aprendizagem da matemática, a qual foi
implementada, em larga medida, através da mobilização de elementos
complementares/instrumentais adaptados às crianças e às suas vivências. Recorreu-se,
em cada sessão e de acordo com a planificação, a uma panóplia de objetos, jogos e
outros recursos adaptados ao desenvolvimento das capacidades de raciocínio
matemático.
Foram ainda utilizados recursos multimédia e multiplataforma (TV e Youtube) de
índole complementar das sessões. No caso do canal Matemática TV (Meo – Canal
626244), registaram-se os seguintes dados de acesso:
Visualizações maio de 2015

Visualizações em dezembro de 2015

1. Avaliação externa
No final do ano, foi realizado um balanço com base no seguinte questionário:
1 – Mau
2- Insuficiente
3- Suficiente 4-Bom 5 - Muito Bom
1

2

3

4

Interesse dos temas
Melhoria na aprendizagem do educando
Superação das expetativas
Como considera o curso em termos educativos
Criação de vídeos didáticos para as sessões
Disponibilização dos conteúdos multimédia (youtube, TV)
Realização de jogos didáticos
Duração das sessões: 45 minutos
Sessões decorrem em horário pós letivo
Número de alunos: 10 no máximo
Avaliação da monitora de acordo com a opinião do educando
Como avalia a relação com a equipa Mentes Brilhantes
Avaliação Global

Os resultados, constantes de anexo, refletiram o sucesso do trabalho desenvolvido
em cada sessão e as melhorias na aprendizagem das crianças envolvidas.
Reflexão final crítica
No decurso das diversas sessões ministradas, verificou-se que as crianças
estavam particularmente interessadas nos conteúdos apresentados e que se
envolviam ativamente na resolução dos problemas apresentados.
A ideia de tornar a “matemática divertida” foi amplamente lograda, não apenas
pela participação nas sessões, mas pelos resultados da avaliação das crianças,
importando referir a assimetria dos resultados verificados antes e após a sessão nos
casos em que as crianças foram chamadas a realizar uma avaliação prévia à exposição
dos conteúdos.
O ambiente criado nas sessões e os meios utilizados criam uma diferença
substancial relativamente ao enquadramento típico de uma “sala de aula”,
possibilitando a experimentação e a perceção adequada dos conteúdos.
O interesse manifestado pela matemática superou largamente as expectativas,
permitindo suprir algumas lacunas no raciocínio matemático de algumas crianças
detetadas ao longo das sessões.
O trabalho realizado permite diferenciar claramente os destinatários do curso
de outras crianças da mesma faixa etária, traduzindo-se numa habilitação acrescida e
avançada no momento do ingresso na vida escolar.

5

3.3. Políticas Sociais de Formação Profissional
3.3.1. Educação contínua e Formação Profissional
A Formação Profissional da Fundação ADFP tem como principal objetivo
potenciar a inserção sócio-profissional de pessoas com deficiência ou incapacidade.
Tem desenvolvido ao longo da sua existência várias ações que promovem a aquisição
e o desenvolvimento de competências pessoais, profissionais, sociais e relacionais do
público-alvo, contribuindo assim para a construção de uma sociedade mais inclusiva.
Atualmente encontra-se enquadrado e financiado pelo Programa Operacional
Potencial Humano (POPH), eixo 6 “Cidadania, Inclusão e Desenvolvimento Social” tipologia de Intervenção 6.2 – “Qualificação das Pessoas com Deficiência ou
Incapacidade”.
Da Candidatura para 2015, com uma dotação financeira a rondar os 474 000€,
envolvendo a afetação de 27 pessoas (6 formadores internos, 11 formadores externos,
10 técnicos e funcionários) e envolvendo mais de 5 dezenas de formandos, resultaram:
1)
6 ações de formação, sendo todas as ações de continuidade. Para as ações de
continuidade (Carpinteiro/a de Limpos, Assistente Administrativo/a, Empregado/a
Andares, Operador/a Agrícola, Operador/a de Jardinagem e Assistente Familiar e
Apoio à Comunidade) foram integrados 55 novos formandos.
2)
Admissão e Integração de novos formandos, obedecendo às Novas Regras de
atribuição de bolsas (formação e profissionalização) e às orientações POPH, no que
respeita à organização da Formação
Total de formandos integrados (1)

Em 2015 foram admitidos 55 novos formandos, ao longo do ano, nas várias
ações que tiveram continuidade, ultrapassando o n.º de formandos previstos no
plano 2015. Verifica-se um maior número de utentes do sexo masculino. A oferta é
mais vocacionada para o sexo masculino o que pode explicar o maior número em
frequência. Podemos também constatar a grande procura do curso Assistente
Familiar e de Apoio à Comunidade pelo sexo feminino. Seria de repensar outras áreas
formativas que pudessem absorver mais utentes do sexo feminino, numa perspetiva
de Igualdade de Oportunidades.
Total de formandos integrados (1)

No plano de 2015 estava previsto admissão de 30 novos formandos – 24
desempregados e 6 inativos (formandos à procura de 1º emprego), como podemos
verificar através deste gráfico foram admitidos mais 25 formandos do que o calculado,
tendo mais incidência nos desempregados.
Total de formandos que frequentaram a formação no ano 2015

Durante o ano 2015 houve oscilações, no que diz respeito ao número de
formandos a sair e a entrar na formação profissional. Verifica-se ainda através do
gráfico que os meses de Fevereiro e Março foram os que registaram um maior volume
de formação.

Relativamente ao tipo de deficiência dos formandos que frequentaram a
formação profissional em 2015, podemos concluir que há uma grande predominância
nas "outras deficiências Psicológicas" seguindo-se a deficiência intelectual.

Apesar das medidas decretadas para a escolaridade obrigatória a qual obriga à
conclusão do 3º Ciclo, verifica-se que o abandono precoce da escolaridade continua a
ser uma realidade para os públicos atendidos.

Total de formandos integrados em Formação Prática em Contexto de Trabalho

Em Formação em Contexto de Trabalho foram integrados 15 formandos das
várias ações formativas, sendo que a Câmara Municipal de Miranda do Corvo foi a
entidade que mais colaborou na colocação dos formando
Total de formandos que frequentaram, desistências, e concluíram

Podemos concluir através destes gráficos que em 2015 concluíram os cursos de
formação profissional 22 formandos.
Podemos ainda constatar que dos 92 formandos que integraram a formação
profissional, 32 desistiram e 38 transitaram para 2016, uma vez que são ações
plurianuais.

No dia 3 de Dezembro realizou-se a cerimónia de entrega de 22 diplomas de dupla
certificação, que comprovam que os destinatários se encontram neste momento
capacitados, académica e profissionalmente, para acesso ao mercado de trabalho.
Cerca de 70% dos formandos que concluíram o seu percurso formativo ao
longo do ano 2015 foram integrados profissionalmente
Carga Horária dos Percursos Formativos em 2015

A formação em contexto de trabalho tem um volume de horas mais elevado,
comparativamente com 2014, uma vez que este ano o número de formandos em
estágio foi superior.
3) Trabalhou-se com o objetivo de otimizar o acompanhamento psicológico aos
formandos que revelem essa necessidade, melhorando o trabalho com a família.
Tiveram lugar várias visitas domiciliárias e, como consequência, foram envolvidos
outros técnicos/serviços, como a equipa de saúde mental, o apoio domiciliário e a
cantina social.
4) Reuniões de Equipa
5) As Reuniões com os Formadores foram substituídas por um acompanhamento
personalizado aos formadores, com especial incidência nos Formadores Internos
permanentes, tendo em conta a existência de algum “deficit” pedagógico, que
implica um maior acompanhamento.

Avaliação da Satisfação

Em comparação com o ano anterior, é importante referir que tanto a equipa de
formação, como os formadores e formandos avaliaram a formação, no geral, com
classificação de muito bom e bom, havendo ainda aspetos a melhorar.
Avaliação Geral dos formadores externos e internos na perspetiva dos formandos

Após uma av
externos 68% dos inquiridos responderem que o desempenho é muito bom, relativamente
aos formadores internos.

Avaliação dos formadores externos e internos na perspetiva da equipa
Após a avaliação feita pela equipa técnica dos formadores, verificamos que os
formadores externos têm uma classificação superior com 48% dos inquiridos a
responderem que o desempenho é muito bom, quando comparado com os
formadores internos que contam com 5% dos inquiridos a considerar muito bom. A
opinião dos restantes inquiridos é aceitável havendo no entanto algumas respostas
variadas, sendo que 16% dos inquiridos considerou a prestação insuficiente.
Distribuição de pagamentos mensais

Em 2015 foram pagos 116 831,27€ em Bolsas de Profissionalização e Formação,
elegíveis na Medida, valor superior ao ano 2014, tendo em conta que tivemos maior
número de formandos a frequentar os cursos de formação profissional. Também é de
salientar que os meses de Março ,Junho e Julho foi onde se registou o valor mais
elevado de bolsas e subsídios pagos, deveu-se ao fato de serem meses de novas
admissões de novos formandos.
Salientamos que estas bolsas tem um efeito muito positivo na vida das pessoas
e famílias.
Esta acção, para além de promover a formação e futura inserção dos
formandos, tem também um papel importante no combate à pobreza.

Parceria com o IEFP / Centro Emprego Lousã
EM PARCERIA COM O CENTRO DE EMPREGO DO PINHAL INTERIOR NORTE
TIVERAM LUGAR A REALIZAÇÃO DE 3 AÇÕES DE FORMAÇÃO:




Operador de Jardinagem - Educação e Formação de Adultos - 800 horas
Técnico de Turismo Ambiental e Rural - FMC / Vida ATIVA - 300 horas
Técnico de Produção Agropecuária - FMC / Vida ATIVA - 550 horas

As ações abrangeram um total de 75 formandos, sendo o recrutamento da
responsabilidade do Centro de Emprego da Lousã.

Parceria UGT – União Geral de Trabalhadores
O PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO, ASSINADO EM 2013 NO ÂMBITO DA
“OPERAÇÃO DESEMPREGADOS” E CUJOS destinatários são pessoas que se encontram
a receber subsídio de desemprego, manteve-se ativo ainda que sem cursos formativos.
No entanto, está já estudada a possibilidade de dar continuidade aos curso de
curta duração, assim que houver verbas disponíveis para tal.
Em 2015, e para 2016 dando continuidade a esta parceria foi planeado o
desenvolvimento de novas ações, em novas e alargadas áreas de interesse,
nomeadamente, na área de marketing e publicidade e assistente administrativo.

3.4. Políticas Sociais de Emprego e Inserção Profissional
3.4.1. Emprego Inserção
A área de Emprego/Integração é de extremamente importante para o
desenvolvimento e sucesso da organização.
É transversal a todas as valências da Fundação e tem em conta a política
estratégica de novas contratações, destinadas prioritariamente a pessoas vítimas de
exclusão laboral, que tem por base as várias medidas e apoios resultantes das políticas
nacionais de emprego.
Fulcral nesta área é a gestão de recursos humanos que, a par da Gestão
Financeira, da Gestão Comercial e da Gestão da Produção, são funções tradicionais
da gestão das organizações e que tem como missão estabelecer o sistema que rege as
relações entre os seus colaboradores, definir a melhor adequação de cada um deles à
função que irá realizar, e estabelecer a integração dos colaboradores.
As funcionalidades mais relevantes desta área são:
Planeamento de Recursos Humanos (o que deve ser feito para conseguir os
colaboradores necessários à prossecução dos objetivos organizacionais)
Recrutamento (conjunto de técnicas e métodos destinados a atrair candidatos
capazes de ocupar determinados cargos ou desenvolver determinadas tarefas

na organização. O recrutamento pode fazer-se no interior da organização
(recrutamento interno) ou no exterior (recrutamento externo)
Seleção (escolha das pessoas conforme as necessidades da organização e as
aspirações das próprias pessoas)
Integração dos Recursos Humanos na organização (com apresentação
da organização, das instalações e dos restantes colaboradores e da função).

OBJECTIVOS
 Combater o desemprego, contribuindo, de forma sustentada e dando
cumprimento às políticas ativas de emprego previstas no plano nacional de emprego,
para a fixação das pessoas no concelho de Miranda do Corvo e contrariar o fluxo de
desertificação;
 Ser a porta de entrada, para o mundo do trabalho, de jovens à procura de
emprego;
 Contribuir decisivamente para a criação de emprego para pessoas com
deficiência e doença mental;
 Promover a integração profissional de pessoas em clara desvantagem face ao
mercado de trabalho - desempregados de longa duração, famílias monoparentais e
minorias éticas;
 Dignificar a pessoa, pelo acesso ao trabalho
Inscrições de Emprego

A crescente atratividade da Fundação ADFP, como entidade empregadora
associada à procura de novo emprego e novas oportunidades no mercado de trabalho,
fizeram aumentar o volume de Inscrições de Emprego presenciais em 2015.
Em termos práticos, e observando o gráfico seguinte, as pessoas à procura de
emprego podem ser divididas em categorias, que posteriormente facilitam a sua
integração profissional.

Da análise do gráfico podemos concluir que continua a ser mais o sexo feminino
a apostar na procura de emprego na Fundação ADFP, através de inscrição presencial. A

maior parte dos inscritos (femininos e masculinos) encontravam-se a receber subsídio
de desemprego à data da inscrição.
 Em termos de números totais registaram-se 211 inscrições presenciais de emprego.

Receção de Currículos Vitae
Ao longo de 2015, e mantendo a prática do ano anterior, foi rececionado um
grande volume de Currículos Vitae na Fundação ADFP. Destes, destacam-se
fortemente jovens recém-licenciados que procuram um primeiro contacto com o
mercado de trabalho ou a adultos que, por diversos motivos, perderam o seu
emprego.
Como instituído em anos anteriores, e por uma questão de organização, os CVs
recebidos são registados em 2 categorias: Residentes no Concelho de Miranda do
Corvo e Residentes Fora do Concelho.
Em termos globais, foram rececionados 166 CVs de pessoas residentes no
Concelho e 689 CVs de pessoas residentes Fora do Concelho.
Apresentamos as informações resumidas acerca dos CV's recebidos,
distribuídos por sexo, por mês, dentro e fora do Concelho. Analisando estes dados
verifica-se um maior número de currículos recebidos por parte do sexo feminino, quer
dentro quer fora do Concelho.
Em termos de distribuição mensal de receção de currículos, temos:
Ao longo do ano de 2015, foi recepcionado um total de 855CVs.

7.4.2. Estágios
Anualmente, a Fundação ADFP divulga e promove Estágios Profissionais em diversas
áreas e para diversos níveis de escolaridade, no âmbito do Programa Estágios Emprego do
IEFP.
Estes Estágios têm por objetivo complementar e desenvolver as competências dos
jovens que procuram um primeiro ou um novo emprego, de forma a melhorar o seu perfil de
empregabilidade; promover a integração profissional de desempregados em situação mais
desprotegida; apoiar a transição entre o sistema de qualificações e o mercado de trabalho;

promover o conhecimento sobre novas formações e competências junto das empresas e
promover a criação de emprego em novas áreas e apoiar a melhoria das qualificações e a
reconversão da estrutura produtiva.
No ano de 2015, e no seguimento do imposto pela legislação aplicável ao programa
estágios emprego, foram feitas diversas candidaturas, com objetivos mais criteriosos tendo
como finalidade a aprovação de 100% daqueles.
Desde a nova regulamentação, é requisito para o deferimento do estágio ser cumprido
o fator de empregabilidade. Isto é, ser levada a cabo a contratação de pelo menos um terço
dos estagiários que realizaram o seu estágio na Fundação.
A Fundação ADFP à semelhança do que já sucedeu em 2014, demonstrou com
evidências requeridas pelo IEFP, que cumpre integralmente com este requisito.
A ADFP, como instituição multifacetada de referência, continuou, ao longo de 2015, a
dar resposta a jovens/adultos através de projetos de estágio tendo iniciado um total de 18
estágios emprego.

No decorrer de 2015, a Fundação ADFP contou com 31 Estágios Emprego. 11 foram
iniciados em 2015 e 20 terminaram ao longo do ano.
Sublinha-se que foi possível, após realização de Estágio, integrar em Contrato de
Trabalho 9 ex-estagiários.
Estágios Emprego - Pessoas com Deficiências e Incapacidades
Os Estágios para Pessoas com Deficiências e Incapacidades visam complementar e
aperfeiçoar as competências das pessoas com deficiência e incapacidade e potenciar o seu
desempenho profissional, de forma a facilitar a sua integração ou reinserção mercado de
trabalho.
Assim, tem como destinatários pessoas com deficiência e incapacidade inscritas como
desempregadas nos centros de emprego ou centros de emprego e formação profissional.
Em 2015, na Fundação ADFP, foi possível apoiar um total de 11 pessoas com
Deficiências e Incapacidades em Estágios Emprego.

ESTÁGIOS DEFICIÊNCIAS E INCAPACIDADES
Categoria Profissional
Nº Estágios Estado
Ajudante de Cozinha
1
Finalizado /Contratação
Engenharia Civil
1
Finalizado /Contratação
Secretária
1
Finalizado
Jardinagem/Agro-Pecuária 1
Finalizado/Terminado por excesso faltas
Téc. Administrativo de Contabilidade
1
Em execução
Guia de Museu
2
Em execução
Emp. Escritório
1
Em execução
Trabalhadora Limpeza
1
Em execução
Trabalhador dos Serviços Pessoais 2
Em execução
TOTAL
11

Inserção de Estagiários com Deficiências e Incapacidades no Mercado de Trabalho
No final de 2015, podemos verificar que, dos 11 Projetos de Estágio para pessoas com
Deficiências e Incapacidades que decorreram na Fundação ADFP.
7 ainda se encontram em execução, e dos 4 que finalizaram durante o ano: 1 atingiu o
limite de faltas, 1 declinou a integração e com os restantes 2 foram realizados contratos de
trabalho.
Sublinha-se que foi possível, após realização de Estágio, integrar em Contrato de
Trabalho 2 ex-estagiários portadores de Deficiência e Incapacidade.
Estágios Empregos - Totais
Tendo em conta a totalidade dos Estágios Emprego (Com e Sem Deficiência e
Incapacidade) de 2015, conclui-se que iniciaram 18 Estágios Emprego, finalizaram 24, dos
quais 11 foram integrados na Fundação ADFP.
Em termos percentuais, podemos concluir que 38% dos Estágios ainda se encontram a
decorrer, 28% não foram contratados após término do Estágio, 10% recusaram colocação e
23% ficaram integrados com Contrato de Trabalho na Fundação ADFP.

3.4.3. Empresas de Inserção

A Fundação ADFP tem em funcionamento 3 Empresas de Inserção: Centro
Infanto-Juvenil; Unidade de Apoio Continuados a Adultos e /ou Idosos Dependentes e
Jardinagem/Agro-Pecuária.
As empresas de inserção têm como objetivos o combate à pobreza e à exclusão
social através da inserção ou da reintegração profissionais; a aquisição e o
desenvolvimento de competências pessoais, sociais e profissionais adequadas ao
exercício de uma atividade; a criação de postos de trabalho, para a satisfação de
necessidades sociais não satisfeitas pelo normal funcionamento do mercado e para a
promoção do desenvolvimento sócio-local.
Na prossecução destes objetivos, tem como destinatários desempregados de
longa duração inscritos nos centros de emprego e outros desempregados em
desfavorecimento face ao mercado de trabalho.
Esta Medida baseia-se na formação, profissionalização e integração profissional
dos destinatários.
O processo de inserção dos destinatários efetua-se através da elaboração de
um Plano Individual de Inserção, que pode incluir as seguintes fases: - Fase Formação
Profissional - 6 meses; Fase Profissionalização – 18 meses.
No âmbito desta Medida foi assegurada a continuidade das 3 Empresas de
Inserção - Centro Infanto-Juvenil (5 trabalhadores); Unidade de Apoio Continuados a
Adultos e /ou Idosos Dependentes - Residência Assistida (17 trabalhadores) e a mais
recente Jardinagem/Agro-Pecuária (8 trabalhadores), acompanhando desde o início,
manutenção e finalização do processo de inserção.
Devido ao encerramento da Medida Empresas de Inserção, as 2 Empresas de
Inserção com mais de 7 anos (Centro Infanto-Juvenil e Unidade de Apoio Continuados
a Adultos e /ou Idosos Dependentes - Residência Assistida, não puderam ter mais
admissões. Verificando-se por isso um elevado número de saídas e um decréscimo de
admissões.

Empresa Inserção Centro Infanto-Juvenil
A Empresa de Inserção – Centro Infanto-Juvenil, está localizada no Sr. Serra, em
instalações remodeladas que permitiram manter o funcionamento da Empresa de
Inserção e conservar as 5 trabalhadoras desta Empresa de Inserção.
Empresa de Inserção - Centro Infanto Juvenil

Trabalhadores Processo Inserção
Entradas
0
Saídas
0
Manutenção
5
Totais
5
A Empresa de Inserção Centro Infanto-Juvenil é composta por 4 Ajudantes de Acção
Educativa e 1 Auxiliar de Serviços Gerais.
Durante o ano de 2015, em termos percentuais, não existiram novos Contratos
da Fase de Formação devido ao encerramento da Medida.
Mantiveram-se 63% de trabalhadores, tendo existido 37% de novos Contratos
de Trabalho.
Empresa Inserção Unidade de Cuidados Continuados a Idosos e/ou Adultos
Dependentes – Residência Assistida
A Empresa Inserção Unidade de Cuidados Continuados a Idosos e/ou Adultos
Dependentes – Residência Assistida manteve, no ano de 2015, o seu funcionamento
com uma diminuição das trabalhadoras em processo de inserção devido ao
encerramento da Medida.
Embora em alguns momentos, existam dificuldades na seleção de pessoas e na
adequação das candidatas disponíveis às tarefas de apoio a idosos, tem sido possível
manter o seu funcionamento, fomentando a integração sócio - profissional das
candidatas selecionadas.
Empresa de Inserção - Residência Gratidão
Trabalhadores Processo Inserção
Entradas
1
Saídas
9
Manutenção
7
Totais
17

A Empresa de Inserção Unidade de Cuidados Continuados a Idosos e/ou Adultos
Dependentes – Residência Assistida é originariamente composta por 4 Ajudantes de
Ação Direta, 7 Empregados de Quarto/Enfermaria, 5 Auxiliares de Serviços Gerais e 1
Operador de Tratamento Texto.

Percentualmente, na referida Empresa de Inserção, existiram 8% de novos
contratos de formação, 34% novos Contratos de Trabalho e 58% de trabalhadores que
se mantiveram.
Empresa Inserção Jardinagem - Agro-Pecuária
A Empresa Inserção Jardinagem /Agropecuária entrou em funcionamento em
finais de Novembro de 2011, tendo atingido o seu pleno funcionamento em 2012 (8
trabalhadores).
Em 2015, manteve o seu regular funcionamento, pese embora a maior entrada
e saída de candidatas.
Empresa de Inserção - Jardinagem/Agro-Pecuária
Trabalhadores Processo Inserção
Entradas
4
Saídas
5
Manutenção
2
Totais
11

A Empresa de Inserção Jardinagem/Agro-Pecuária é composta por 5 Auxiliares de
Serviços Gerais, 1 Jardineiro e 2 Trabalhadores Agrícolas.
Na referida Empresa de Inserção, ao longo de 2015, existiram 40% de novos
Contratos de Trabalho,40% novos Contratos de Formação e 20% de trabalhadores que se
mantiveram.
O funcionamento das 3 Empresas de Inserção exigiu uma atenção redobrada no
número de vagas e na necessidade de substituição dos funcionários, uma vez que nas
2 Empresas de Inserção mais antigas deixou de existir a possibilidade de substituição.
Implicando o recrutamento e seleção de novos colaboradores, com outros
requisitos e características adequadas às funções.
Na Medida Empresas de Inserção, para cada candidato selecionado foi
elaborado um Plano de Inserção (5) e enviado para o Centro de Emprego da Lousã,
tendo todos eles sido aprovados.
Prémio de Integração das Empresas de Inserção
Trata-se de um prémio atribuído nos casos em que a empresa de inserção
admita pessoas em processo de inserção mediante contrato sem termo, no prazo
máximo de três meses a contar da conclusão do processo de inserção ou nos casos em

que a empresa de inserção converta o contrato de trabalho a termo de uma pessoa em
processo de inserção em contrato de trabalho sem termo.
No ano de 2015, foi possível através do Prémio de Integração da Empresa de
Inserção contratar Sem Termo 6 trabalhadores que terminaram o seu processo de
inserção.
Emprego Apoiado/Enclave
Esta medida prevê o exercício de atividade profissional por pessoas com
deficiência e incapacidade e capacidade de trabalho reduzida nas áreas de produção
ou prestação de serviços da estrutura produtiva do centro de emprego protegido
(CEP), com possibilidade de realização de estágio inicial com uma duração não superior
a 9 meses.
Tem como objetivos proporcionar às pessoas com deficiência e incapacidade e
capacidade de trabalho reduzida o exercício de uma atividade profissional e o
desenvolvimento de competências pessoais, sociais e profissionais necessárias à sua
integração, sempre que possível, em regime normal de trabalho.
Na última vaga de admissões no âmbito do Enclave tivemos 7 novas
integrações, sendo que 6 são novos postos de trabalho e 1 substituição, passando de
26 para 32 trabalhadores.
No ano de 2015, foi feita uma substituição tendo sido integrada 1 trabalhadora
na área de Fisioterapia.
Os 32 trabalhadores atuais do Enclave são pessoas com deficiências e
incapacidades com défices de rentabilidade diferentes, apuradas caso a caso, e fixadas
pelo IEFP, que se situam entre os 30,51% e os 65%.
A distribuição dos trabalhadores do Enclave pelas 6 áreas, faz-se da forma
como mostra o gráfico abaixo:

Com as novas integrações, a distribuição dos trabalhadores de Enclave por sexo,
fica com um perfeito equilíbrio de 16 Mulheres e 16 Homens.
As pessoas apoiadas em Enclave, distribuem-se da seguinte forma, no que diz
respeito ao tipo de deficiência:
A deficiência motora é a mais comum e a deficiência visual é a que tem menor
expressão.

Relacionando as variáveis Tipo de Deficiência e Sexo, a caractezição dos
trabalhadores de Enclave é a que se apresenta no gráfico abaixo.
No que diz respeito às Habilitações Literárias por Sexo, a distribuição dos
colaboradores de Enclave, faz-se da forma demonstrada no gráfico seguinte:
Existe algum equilíbrio entre o número de pessoas que possui o 4º ano (9), o 6º
ano (8), o 12º ano (8), e disparidade relativamente ao número de licenciados (1).

3.4.4.Medida Estímulo Emprego
Esta medida, em vigor desde 20 de Agosto de 2014, vem "substituir" a Medida
Estímulo 2013, apresentando apoios à contratação semelhantes. Estes apoios, embora
menores em termos de financiamento, foram alargados a um leque maior de
destinatários a abranger.
Trata-se de um apoio financeiro aos empregadores que celebrem contratos de
trabalho a termo certo por prazo igual ou superior a 6 meses ou contratos de trabalho
sem termo, a tempo completo ou a tempo parcial, com desempregados inscritos nos
serviços de emprego, com a obrigação de proporcionarem formação profissional aos
trabalhadores contratados.
Os grandes objetivos desta Medida são:
- Combater o desemprego, fomentando a criação líquida de postos de
trabalho
- Promover a contratação de públicos mais desfavorecidos
- Reforçar vínculos laborais mais estáveis e combater a segmentação e a
precariedade no mercado de trabalho
Ao longo de 2015, a Medida Estímulo Emprego foi muito importante para
consolidar a integração de recursos na Fundação ADFP.
De registar que grandes atrasos na análise e deferimento das candidaturas
fazem com que os números de contratações apresentadas sejam inferiores às
candidaturas efetuadas para o efeito.
Das 33 candidaturas realizadas, 30 estão em execução. Das restantes 3: 1
recusou a integração e 2 pessoas tiveram problemas de saúde que inviabilizaram o
desempenho das funções previstas.
Os trabalhadores selecionados ao abrigo desta Medida agrupam-se em 2
características: Jovens Desempregados (8) e Desempregados de Longa Duração (25).
Havendo um maior número de integrações de Mulheres do que de Homens.
A tipologia dos Contratos realizados está espelhada no gráfico infra. Dos 32
Contratos realizados, 9 são Contratos Sem Termo e 12 são Contrato a Termo.

Existem 9 candidaturas a aguardar decisão de aprovação que resultarão em 7
Contratos Sem Termo e 2 Contratos a Termo.

3.4.5. Contratos Inserção: Emprego (CEI) / Emprego + (CEI+). Emprego CEI
para Pessoas com Deficiências e Incapacidades
As medidas Contrato Emprego-Inserção, Contrato Emprego-Inserção+ e
Contrato Emprego-Inserção para Pessoas com Deficiências e Incapacidades têm como
objetivo: promover a empregabilidade de pessoas em situação de desemprego,
preservando e melhorando as suas competências socioprofissionais, através da
manutenção do contacto com o mercado de trabalho; fomentar o contacto dos
desempregados com outros trabalhadores e atividades, evitando o risco do seu
isolamento, desmotivação e marginalização e apoiar atividades socialmente úteis, em
particular as que satisfaçam necessidades locais ou regionais.
Durante o ano de 2015, foram asseguradas as candidaturas e colocação de CEI,
CEI+ e CEI Deficiência, de acordo com as orientações do Conselho de Administração,
através da plataforma NETEMPEGO do IEFP.

Entradas
Saídas
Em execução
Integrações

CEI
44
28
20
9

CEI+
15
7
7
0

CEI Deficiência
3
2
4
2

Foi privilegiada a integração profissional de alguns destes trabalhadores, após
terminarem a atividade socialmente útil, sempre que isso foi possível, após a avaliação
seu desempenho, em articulação com o responsável da respetiva Área.
Entre contratos transitados do ano anterior e novas candidaturas, 2015 contou
com a inserção de um total de 99 beneficiários:
- 72 Pessoas desempregadas em regime de CEI;
- 22 Pessoas beneficiárias de RSI em regime de CEI+
- 5 Pessoas integradas em CEI para Pessoas com Deficiências e Incapacidades

 No ano de 2015, após a realização de CEI, foi possível integrar 9 desempregados
beneficiários de subsídio de desempregado, em mercado de trabalho.

 De referir que, após conclusão dos CEI+, foi possível integrar 1 pessoa que
eram beneficiários de Rendimento Social de Inserção, em mercado de trabalho.
 De sublinhar que foi possível integrar 2 pessoas com Deficiências e
Incapacidades em mercado de trabalho.
O gráfico abaixo reflete o número de candidaturas realizadas (56) em contraste
com o número de novas integrações (62), que se mostram superiores porque
houveram integrações provenientes de candidaturas anteriores.
Os (4) projetos não executados referem-se a projetos em que não foi possível
integrar ninguém por falta de interessados e projetos não aprovados pelo IEFP.
Foram sentidas dificuldades em ter Candidatos com os requisitos necessários a
ocupar todos os projetos propostos e aprovados, nomeadamente em áreas de apoio a
idosos e que requerem o trabalho por turnos.
O gráfico abaixo reflete o encaminhamento dos CEI, CEI+ e CEI Deficiência
finalizados.
De destacar que foi possível integrar 30% das pessoas que concluíram projetos através
desta medida.

3.4.6.GIPI - Gabinete de Inserção Profissional Inclusivo
Introdução
O GIPI nasceu do desafio lançado ao Dr. Octávio Oliveira, Secretário de Estado
do Emprego, aquando da sua visita à Fundação Assistência, Desenvolvimento e
Formação Profissional (ADFP), em 7 de março de 2014. Em 2015, o Instituto de
Emprego e Formação Profissional (IEFP) alargou, assim, a rede de GIP´s a oito
entidades especializadas na reabilitação profissional. Fazem parte deste grupo, a ADFA
- Associação deficientes das Forças Armadas; a Fundação ADFP – Assistência,
Desenvolvimento e Formação Profissional; a APPC - Associação do Porto de Paralisia
Cerebral, a CerciAg - Cooperativa Para a Educação e Reabilitação de Crianças
Inadaptadas de Águeda, a QE - uma nova linguagem para a incapacidade, a Cercica Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados de Cascais, a
APPACDM Évora - Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Doente Mental
de Évora e a ASMAL - Associação de Saúde Mental do Algarve.
Com este relatório pretende-se fazer uma análise e avaliação das atividades
desenvolvidas, desde o início do funcionamento do Gabinete de Inserção Profissional

Inclusivo (GIPI), 1 de setembro de 2015, no âmbito do Plano de Atividades proposto
para o mesmo período.
Funcionamento e Área de Intervenção
No dia 1 de setembro de 2015, o GIPI, promovido pela Fundação ADFP, iniciou a
sua atividade, complementando o trabalho que a ADFP tem vindo a desenvolver para a
inserção profissional das pessoas com deficiência e incapacidade, em conjunto com
outras entidades da região, na área da reabilitação profissional. O desenvolvimento
das atividades estão a cargo da Técnica, a quem compete assegurar todas as atividades
contratualizadas entre o IEFP e a ADFP.
Este gabinete localiza-se na Praça da Liberdade, Edifício do Mercado/Centro de
Negócios, loja 20,3220-183 Miranda do Corvo, funcionando das 9h00 às 17h00, com
interrupção das 13h00 às 14h00. A intervenção deste GIPI abrangerá os concelhos de
Miranda do Corvo, Penela, Lousã e Vila Nova de Poiares e, ainda, os concelhos
abrangidos pelos serviços de emprego de Coimbra, Covilhã, Castelo Branco e Leiria.
Caracterização
O GIPI presta apoio a jovens e adultos desempregados, portadores de
deficiência e incapacidade, no percurso de inserção ou reinserção no mercado de
trabalho, em estreita colaboração com as unidades locais do IEFP, nomeadamente o
Serviço de Emprego da Lousã. O enfoque da sua atuação são jovens e adultos
desempregados, inscritos nos serviços de emprego; pessoas em situação de
desfavorecimento face ao mercado de trabalho e os jovens NEET1, direcionados pela
plataforma Garantia Jovem ou que se dirijam ao GIPI por sua iniciativa.
Numa lógica de proximidade, este gabinete complementa a atividade do
serviço público de emprego; reforça o apoio a desempregados e outros grupos de
desfavorecimento na definição ou desenvolvimento do seu percurso de (re) inserção
profissional no mercado de trabalho; promove o acesso às oportunidades educativas e
formativas e, ainda, desenvolve uma atitude empreendedora de abordagem ao
mercado de trabalho.
As atividades desenvolvidas, para a concretização dos objetivos mencionados,
passam, entre outras, pela captação e divulgação de ofertas de emprego e apoio à
colocação; divulgação de medidas de apoio ao emprego, formação profissional e
empreendedorismo e apoio ao encaminhamento de candidatos; controlo de
1

Jovens NEET (neither in employment, educationor training) jovens entre os 15 e os 29 anos, inclusive, não integrados em
modalidades de ensino ou formação ou no mercado de trabalho.

apresentação periódica dos beneficiários das prestações de desemprego; apoio à
inscrição online dos candidatos a emprego; informação sobre o conteúdo e
abrangência de alguns serviços e apoios em matéria de segurança social e outras
atividades consideradas necessárias, pelos serviços de emprego, para apoio à inserção
profissional dos desempregados, nomeadamente as ações de informação e
encaminhamento previstas na Garantia Jovem.
No contrato formalizado entre o IEFP e ADFP, constam os objetivos
quantitativos de cada atividade (quadro 1).

Quadro 1 - Objetivos Quantitativos por Atividade
Ações de informação sobre as medidas ativas de emprego e
formação, oportunidades de emprego e de formação, programas
comunitários de apoio à mobilidade no emprego ou na formação
Ações de apoio à procura de emprego e desenvolvimento da
atitude empreendedora
Encaminhamento para ações de formação ou medidas de emprego
Receção e registo de ofertas de emprego
Apresentação de desempregados a ofertas de emprego
Colocação de desempregados em ofertas de emprego
Controlo de apresentação periódica dos beneficiários das
prestações de desemprego

Postos
Utente
Trabalh
s
o

200
75
120
40
60
30
10

Colaboração do GIPI com outras entidades
Desde o início do funcionamento do GIPI, nomeadamente a 11 de setembro de
2015, a Técnica contatou, com vários técnicos da ADFP, de modo a articular a sua
intervenção com esta entidade, sobretudo nas áreas mais relacionadas com a
atividade do GIPI – emprego e formação profissional
Nos dias 15 e 16 de setembro de 2015, a Técnica do GIPI deslocou-se ao Serviço
de Emprego da Lousã, onde reuniu com a Dr.ª Fátima Correia, Diretora-Adjunta Centro
Emprego e Formação Profissional do Pinhal Interior Norte, tendo sido apresentada à
equipa do Serviço de Emprego da Lousã. Durante esses dois dias, foi-lhe transmitida
uma série de informação e apresentados casos concretos de situações com as quais os
técnicos de emprego se confrontam e que a ajudaram na contextualização da sua
atividade como Técnica do GIPI.

Por último, a 10 de novembro de 2015, teve lugar uma reunião, no GIPI, com
representantes da ARCIL, ADFP e IEFP, para articular o âmbito da intervenção destas
entidades junto do mesmo público-alvo, tendo sido, também, abordada a temática da
formação profissional para públicos específicos e a importância das Técnicas de
Procura de Emprego e do Desenvolvimento Pessoal de modo a desenvolver o perfil de
empregabilidade das pessoas com deficiência e incapacidade.
Metodologia de Intervenção
A metodologia de intervenção tem como objetivo potenciar a inserção
profissional dos utentes do GIPI, recorrendo a ações que promovam o acesso às
oportunidades educativas e formativas e competências de abordagem ao mercado de
trabalho; que melhorem as qualificações escolares e profissionais dos desempregados
e, ainda, que desenvolvam competências empreendedoras. Deste modo, as
intervenções a desenvolver no âmbito desta metodologia consistem em:
- Intervenções de informação (divulgação das medidas ativas de emprego e formação;
disponibilização de informação sobre oportunidades de emprego e formação);
- Intervenções de desenvolvimento de perfil de empregabilidade (coletivas ou
individuais), destinadas a promover a exploração de informação e desenvolver
competências de autoinformação, a estimular o reforço de comportamentos de auto
ajuda e autoconfiança e, também, a promover a aquisição de competências para a
procura ativa de emprego, nomeadamente de técnicas de procura de emprego, entre
outras.
- Intervenções no meio envolvente através do estabelecimento de contactos regulares
com entidades empregadoras com o objetivo de conhecer as necessidades do mercado
de emprego e oportunidades de emprego e recolha/captação de oferta de emprego e
formação com vista à integração profissional dos desempregados.
Encaminhamento dos desempregados do Serviço de Emprego e
intervenções
Desde o início do funcionamento do GIPI que tem havido uma colaboração
estreita entre a Técnica de emprego, da área da deficiência, do Centro de Emprego da
Lousã, e a Técnica do GIPI. Assim, através do encaminhamento das pessoas
desempregadas, sinalizadas, como portadoras de deficiência e incapacidade, inscritas
no Centro de Emprego da Lousã, tem início o trabalho com os utentes junto do GIPI.
Através da convocação, pelo Serviço de Emprego, os desempregados tomam
conhecimento do GIPI e do apoio que este lhes pode prestar. A Técnica deve
informar/registar os resultados das convocatórias, isto é, as comparências e as faltas
dos candidatos.

A primeira etapa consiste no acolhimento e despiste da situação. Esta é feita
em contexto individual, em que a Técnica identifica o perfil do desempregado,
registando a informação pessoal, profissional e outra considerada relevante. De
seguida, são identificadas as suas necessidades e expectativas, através das situações
pessoais a ter em consideração no atendimento e encaminhamento do desempregado
para as diferentes opções de emprego ou formação.
A intervenção seguinte pode passar pela informação sobre o Programa de
Emprego e Apoio à Qualificação das Pessoas com Deficiência e Incapacidade e as
modalidades que este integra. Salientamos as medidas de emprego apoiado,
nomeadamente, estágios de inserção, contratos emprego inserção, emprego
protegido e emprego apoiado em mercado aberto; as medidas de qualificação
profissional e, ainda, de reconhecimento, validação e de certificação de competências
e de empreendedorismo.
As Sessões de apoio à procura de emprego, através das Técnicas de Procura de
Emprego, têm como finalidade promover a aquisição ou desenvolvimento de
estratégias para aceder ao mercado de trabalho e o domínio de técnicas e
instrumentos de procura ativa de emprego. A nível individual, a Técnica reforça a
importância do currículo, enquanto instrumento de procura de emprego, identifica as
regras básicas da sua elaboração e, ainda, desenvolve competências de resposta a
anúncios de emprego.
Apresentação a oferta de emprego e colocação de desempregados em ofertas
de emprego. Esta atividade consiste no trabalho conjunto, da Técnica com o
desempregado, de modo a pesquisar ofertas disponíveis. A consulta das ofertas tem
sido feita, essencialmente, em portais de emprego, como o NetEmprego, Indeed, e
imprensa local, como o Diário de Coimbra. Quando há oferta adequadas ao perfil do
candidato, o mesmo é encaminhado para a oferta, seguindo-se, neste caso, os
procedimentos de registo do resultado das apresentações efetuadas.
A Técnica deve, diariamente, e sempre que possível, proceder à receção e
registo de ofertas de emprego, podendo, para isso, recorrer aos portais de emprego,
os jornais e a informação local retirada da comunidade envolvente.
Compete, também, a Técnica efetuar a monitorização periódica da atividade
desenvolvida pelo GIPI, recorrendo ao mapa trimestral de atividades, o qual é enviado
ao Serviço de Emprego até ao dia 10 após o término do trimestre a que o mesmo se
reporta.
O GIPI em números

Quadro 2 - Objetivos Quantitativos por Atividade
Ações de informação sobre as medidas ativas de emprego e formação,
oportunidades de emprego e de formação, programas comunitários de apoio à
mobilidade no emprego ou na formação
Ações de apoio à procura de emprego e desenvolvimento da atitude
empreendedora
Encaminhamento para ações de formação ou medidas de emprego
Receção e registo de ofertas de emprego
Apresentação de desempregados a ofertas de emprego
Colocação de desempregados em ofertas de emprego
Controlo de apresentação periódica dos beneficiários das prestações de
desemprego
Outras Atividades
Totais

Objetivos
Propostos
(utentes)

Objetivos
Atingidos

200

60

75
120

70
8
40
(pt)

60
30

15

10
14
535

167

Legenda: PT=Postos de Trabalho
No âmbito da atividade “Ações de informação sobre as medidas ativas de
emprego e formação, oportunidades de emprego e de formação, programas
comunitários de apoio à mobilidade no emprego ou na formação “, teve lugar nos
espaços do Auditório Municipal da Câmara Municipal de Miranda do Corvo e do
Museu Etnográfico Dr. Louzã Henriques, na Lousã, uma Sessão de Divulgação. Esta
aconteceu nos dias 28 e 29 de dezembro de 2015 e foi dinamizada pela Dr.ª Emília
Santos, técnica da ARCIL, em colaboração com a Técnica do GIPI, com o objetivo de
divulgar a Formação Profissional, para pessoas com deficiência e incapacidade,
promovida pela ARCIL. A convocação foi feita pele Serviço de Emprego da Lousã, tendo
comparecido, no total das duas sessões, 60 pessoas.
Todos os utentes, através da entrevista/preenchimento da ficha inscrição, são
aconselhados sobre a importância do currículo, enquanto instrumento de procura de
emprego, sendo apoiados, pela Técnica, na elaboração do seu curriculum vitae, na
resposta a anúncios de emprego e na formulação de candidaturas espontâneas, sendolhes, também, sugeridas atitudes e comportamentos a adotar na situação de
entrevista. Este trabalho insere-se na ação de apoio à procura de emprego,
verificando-se 70 registos.
Quando as ofertas, disponibilizadas pelo Serviço de Emprego da Lousã, são
adequadas ao perfil do candidato, o mesmo é encaminhado, seguindo-se, neste caso,
os procedimentos de registo do resultado das apresentações efetuadas. Foram
encaminhados 15 utentes para ofertas de emprego.

Nas “outras atividades”, estão contempladas pedidos de declarações de
situação de pessoas, ao Serviço de Emprego da Lousã, para efeitos de RSI, algumas
delas de pessoas não portadoras de deficiência e incapacidade; pedidos de declarações
médicas a entidades que acompanham os utentes do GIPI, evitando, assim, duplicação
de procedimentos. Esta atividade obteve 14 registos.
No final do 4.º trimestre de 2015, o GIPI registou a inscrição de 56 utentes,
residentes no concelho de Miranda do Corvo. Importa salientar que os 56 utentes do
GIPI são, maioritariamente, pessoas com deficiência e incapacidade, não sendo esta,
frequentemente, assumida. No entanto, há pessoas que se encontram, igualmente, em
situação de vulnerabilidade e que foram, por isso, consideradas, como pessoas de
etnia cigana (quadro 3).
Quadro 3 – Caracterização dos utentes do GIPI
Fonte: Relatório Trimestral de Atividades - 3.º e 4.º trimestre de 2015 (sendo
que do 3.º trimestre, apenas o mês de setembro se contabiliza, dado que o inicio do
GIPI ocorreu em 01/09/2015)
Relativamente à distribuição dos utentes por género, verifica-se que é a mesma
para ambos os sexos (Gráfico 1).
Em termos habilitacionais, metade dos utentes, detêm habilitações iguais ou
superiores ao 9.º ano e inferiores ao 12.º., sendo o número de mulheres idêntico ao
número de homens. Relativamente ao nível habilitacional 12.º ano (ou superior), há 16
utentes com este nível, sendo o número de mulheres superior ao dos homens. O nível
habilitacional < 6.º ano é aquele onde se regista menor número de utentes, sendo o
número dos homens superior ao das mulheres.
Relativamente aos grupos etários, como mostra o gráfico 3, estabeleceram-se
os seguintes: 16-23 anos; 24-30 anos,31-54 anos e > 55 anos. O grupo etário que
regista maior número de utentes é o 31-54 anos, isto é, 37 utentes, sendo que 15 são
homens e 22 são mulheres.
Nota Final
Face aos objetivos atingidos, o foco para o período que se inicia, é colocação de
desempregados em ofertas de emprego e prosseguir com o encaminhamento para
ações de formação ou medidas de emprego, tendo em conta que estas podem
produzir efeitos positivos sobre a probabilidade de emprego dos participantes.

3.4.7. Apoio à Contratação via Reembolso da Taxa Social Única
Este tipo de apoio regula a atribuição de incentivos à contratação de jovens à
procura do primeiro emprego e de desempregados de longa duração, em caso de
contratação por tempo indeterminado.
Os destinatários são jovens à procura do primeiro emprego (entre os 16 e os
30 anos), que nunca tenham prestado a sua atividade ao abrigo de contrato de
trabalho por tempo indeterminado e desempregados de Longa Duração
(desempregados inscritos no Centro de Emprego há mais de 12 meses).
Através desta Medida foi possível integrar 12 colaboradores, das mais
diversas áreas, todos em Contrato Sem Termo.
No âmbito destes apoios à conntratação de género, 92% dos Contratados são
Mulheres e 8% são Homens.
A distribuição dos contratados, pelas características: jovens à procura do 1º
Emprego e Desempregados de Longa Duração, faz-se da seguinte forma:

3.4.8. Medida Incentivo Emprego
Esta medida prevê apoio financeiro aos empregadores que, entre 1 de Outubro
de 2013 e 30 de Setembro de 2015, celebrem contratos de trabalho, regulados pelo
Código do Trabalho.
Os principais objetivos são impulsionar novas contratações e contribuir para
reduzir os níveis de desemprego.
Os destinatários são empregadores que celebrem contratos de trabalho após 1
de Outubro de 2013 e empresas de trabalho temporário, qualquer que seja a duração
do contrato celebrado com o trabalhador temporário.
40 postos de trabalhos contaram com o apoio desta Medida, como é percetível
no gráfico que abaixo se apresenta.

Dos 40 trabalhadores apoiados, 12 foram integrados em Contrato Sem Termo e 28 em
contrato de trabalho a termo.
 No ano de 2015, a Fundação ADFP realizou mais de 6 dezenas de
integrações, apoiando 61 pessoas em novos Contrato de Trabalho, através de medidas

de apoio à contratação e manutenção de emprego, promovendo em primeiro lugar, a
integração profissional de desempregados em situação mais desprotegida.
A tipologia dos Contratos elaborados, distribui-se em 38% de Contratos Sem
Termo e 62% de Contratos a Termo.

É de salientar o aumento do número de contratações, relativamente ao ano
passado. Fator revelador da diversificação de atividades que temos promovido, da
aposta em boas práticas, que evidencia crescimento que desejamos sustentável e
promovendo a criação de emprego, numa clara aposta no reforço da coesão social do
Concelho e Região.
HSL - Hotel Parque Serra da Lousã
Receção de Currículos Vitae
Ao longo de 2015 foi rececionado um grande volume de Currículos Vitae destinados a
possíveis colaborações no HSL - Hotel Parque Serra da Lousã.
Desses, a grande maioria diz respeito a jovens recém-licenciados que procuram
um primeiro contacto com o mercado de trabalho e os restantes a pessoas à procura
de emprego ou novo emprego.
Por uma questão de organização e prioridade, os CVs recebidos são registados
em 2 categorias: Residentes no Concelho de Miranda do Corvo e Residentes Fora do
Concelho.

Em termos globais, foram rececionados 118 CVs de pessoas residentes no
Concelho e 99 CVs de pessoas residentes Fora do Concelho, para colaboração no HSL,
num Total de 217 CVs.
A abertura ao público do HSL - Hotel Parque Serra da Lousã e a consequente
necessidade de recursos humanos para o seu funcionamento, criou a necessidade de
criação de Plataforma NetEmprego para a nova Empresa, que permitisse interligação
com o IEFP para criação de postos de trabalho.
Foi elaborada candidatura de interesse estratégico do HSL, mediante
requerimento e memória descritiva contendo apresentação, descrição, localização e

objetivos do projeto; duração do projeto; tipo e montante do investimento associado;
número de postos de trabalho a criar; número de estagiários a envolver no projeto e
perspetivas de contratação futura desses estagiários.
Tendo o HSL sido reconhecido pelo IEFP como sendo de interesse estratégico
para a economia regional.

3.4.9. Medida Emprego Jovem Ativo
Esta medida prevê o desenvolvimento de experiências práticas em contexto de
trabalho por equipas de jovens, compostas por 2 ou 3 jovens desfavorecidos do ponto
de vista das qualificações e da empregabilidade e 1 jovem qualificado, tendo em vista
melhorar as suas condições de integração socioprofissional.
Tais experiências desenvolvem-se no contexto de um projeto, com a duração
de 6 meses, o qual integra um plano de inserção para cada uma das duas tipologias de
destinatários.
O acompanhamento dos destinatários é da responsabilidade de um orientador
designado pela entidade promotora.
Sendo uma medida que está disponível desde finais de Agosto de 2014, foram
realizadas 2 candidaturas, que preveem a integração de 2 jovens recém-licenciados e 4
jovens sem a escolaridade obrigatória, que só entraram em funcionamento em 2015:
Emprego Jovem Activo
Jovem Recém-Licenciado

Jovens Sem Escolaridade
Obrigatória

Estado da Candidatura

Candidatura 1

1 Lic. Psicologia

2 Trabalhadores dos Serviços
Pessoais

3 integrações

Candidatura 2

1 Lic. Enfermagem

2 Trabalhadores dos Serviços
Pessoais

Sem integrações por falta de
candidatos

Neste âmbito foram selecionados 2 jovens recém-licenciados e recrutados
jovens sem escolaridade obrigatória e elaborados os respetivos planos de inserção.
Foi, claramente, uma medida sem sucesso, uma vez que os critérios exigidos
aos candidatos, dificultaram a seleção. O que levou a que apenas uma das
candidaturas se iniciasse com os 3 jovens previstos e a outra nunca tivesse tido
candidatos.

Medida Reativar

Esta medida consiste na realização de Estágios com a duração de 6 meses, para
desempregados de longa ou muito longa duração, com idade mínima de 31 anos.

Tem como objetivos:
Promover a reintegração no mercado de trabalho de desempregados de longa e
muito longa duração; proporcionar oportunidades de reconversão profissional a
públicos com dificuldades de inserção no mercado de trabalho e contribuir para
melhorar o ajustamento entre a oferta e a procura de emprego
Destina-se a Desempregados com a idade mínima de 31 anos, inscritos nos
serviços de emprego há pelo menos 12 meses, que nos últimos 3 anos não tenham
sido abrangidos por uma medida de estágios financiada pelo IEFP e que se encontrem
numa das seguintes situações:

Detenham, no mínimo, uma qualificação de nível 2 do Quadro Nacional de
Qualificações (QNQ)

Detenham uma qualificação inferior ao nível 2 do QNQ mas estejam inscritos
num Centro para a Qualificação e o Ensino Profissional para efeitos de
integração num processo de reconhecimento, validação e certificação de
competências

No ano de 2015, foram realizadas candidaturas de forma a integrar 5 pessoas.
- 3 pessoas foram integradas e 2 ainda aguardam integração -

Área

Estado da Candidatura

Trabalhadores dos Serviços
Pessoais
Trabalhadores dos Serviços
Pessoais
Trabalhadores dos Serviços
Pessoais

Integração

Candidatura 4

Limpeza/Lavandaria

A aguardar integração

Candidatura 5

Limpeza/Lavandaria

A aguardar integração

Candidatura 1
Candidatura 2
Candidatura 3

Integração
Integração

Sendo uma medida relativamente recente, e com características muito específicas ao
nível dos candidatos a selecionar, tem ainda pouca expressão.

Estágios Emprego
Perspetivando a entrada em funcionamento do HSL, foi elaborada candidatura a
Estágios Emprego com o propósito de integrar 12 jovens desempregados, com
competências/habilitações nas seguintes áreas:
Áreas
Receção
Empregado Mesa/Bar
Cozinha
Limpeza
Outros Serviços

Nº Vagas
4 vagas
4 vagas
1 vaga
2 vagas
1 vaga

Situação
1 integração / 25% integrações
4 integrações / 100% integrações
1 integração / 100% integrações
2 integrações / 100% integrações
1 integração / 100% integrações

Preenchidas as vagas de Empregado de Mesa/Bar, foi necessária a realização de mais 1
candidatura desta área.

A divisão por sexo, das integrações de Estagiários, faz-se da seguinte forma:

Medida Reativar
A inauguração do HSL - Hotel Parque Serra da Lousã propiciou a necessidade de
integração de 2 pessoas no âmbito da Medida Reativar.
Foram elaboradas 2 candidaturas para a área de Limpeza/Lavandaria
Área

Estado da
Candidatura

Candidatura 1

Limpeza/Lavandaria

Integração

Candidatura 2

Limpeza/Lavandaria

Integração

Medida Estímulo Emprego
Com a abertura do HSL - Hotel Parque Serra da Lousã foi necessário proceder à
contratação de pessoas.
Foram elaboradas 2 candidaturas para Contratação de uma Rececionista e de um
Empregado de Mesa, através de Contratos a Termo.
O Contrato da Rececionista foi concretizado e o do Empregado de Mesa não se
concretizou por desistência do candidato.

3.4.10. Voluntariado
O Voluntariado sendo um conjunto de acções de interesse social e comunitário,
realizadas de forma desinteressada por pessoas, tem cada vez mais relevância em
instituições públicas e privadas.
A Fundação ADFP conta, desde há largos anos, com a ajuda de dezenas de
voluntários que colaboram nas diversas valências e que contribuem para o bom
funcionamento da Instituição.
Temos 2 tipos de voluntariado: Um sem qualquer prémio monetário e outro
que recebe um prémio pecuniário para fazer face às despesas de alimentação e
transporte.
A par de todos os elementos do Conselho de Administração, Conselho Geral,
Conselho Fiscal, Conselho de Estratégia que frequentemente prestam serviços na
Fundação ADFP, podemos contar ainda com a colaboração da Médica Ginecologista,
Rosa Calisto, nas residências e de mais 6 voluntárias distribuídas pelas Residências
Sabedoria, Gratidão, Coragem e Igualdade, Centro de Dia e Lavandaria. Devemos ainda

salientar a colaboração de 20 voluntários, Professores da Universidade Sénior, sem
receber qualquer prémio de bolso.
Dando continuidade ao que vem sendo prática da Instituição, o Contrato de
Voluntariado que define os direitos e deveres dos mesmos, continua a ser aplicado a
todos os voluntários da Fundação ADFP.
Caracterização dos Voluntários
A Fundação ADFP conta com a colaboração de 378 voluntários activos, sendo
que a participação mensal média é de 125

Relativamente à distribuição por sexo, a tendência do ano de 2014 mantémse; continuando a verificar-se uma colaboração maioritária de voluntários do sexo
feminino (69%). Houve, no entanto, uma ligeira subida percentual dos voluntários do
sexo masculino (31%)..

Também no que respeita à faixa etária dos colaboradores voluntários verificase que a tendência se mantém, isto é, também em 2015 foram os jovens com idades
compreendidas entre os 20 e os 29 anos que mais colaboraram com a Fundação ADFP.

Estes voluntários encontram-se distribuídos pelas diversas valências da Fundação ADFP
(sede), incluindo o Parque Biológico da Serra da Lousã, o Restaurante.

IV. Políticas Culturais
1.1. Biblioteca Fixa e Itinerante
1 - Introdução
Criado em 2001, quando a Fundação Calouste Gulbenkian decidiu extinguir o seu Serviço
de Bibliotecas e Apoio ao Leitor (SBAL), o Departamento Cultural integra-se na logica de
intervenção social da Fundação ADFP, investindo nas pessoas também a nível cultural. Para
evoluirmos, é necessário conhecer o nosso passado, manter uma constante procura de
conhecimento e sobretudo fazê-lo chegar a quem servimos.
São essas as funções do Departamento Cultural/Biblioteca Itinerante, não perdendo de
vista valores fundamentais, defendidos pela nossa Instituição como a Bondade, a
Fraternidade e a Tolerância entre outros.
Para manter o serviço de itinerância a Fundação ADFP estabeleceu protocolos com
algumas autarquias (Coimbra, Góis, Miranda, Penela, Penacova, e as Juntas de Freguesia de
Serpins e Casal de Ermio). Em Fevereiro de 2011 e em Junho 2014, as autarquias de
Penacova e Casal de Ermio, respetivamente declinaram o protocolo.
A Biblioteca da Fundação ADFP “herdou” um fundo bibliográfico de cerca de 30 mil livros
e uma viatura. Ainda em 2001 foi aberto um pólo fixo na sede da Instituição, ao dispor da
comunidade.
Em 2004 a Biblioteca da ADFP foi pioneira na visita a creches e jardins-de-infância, com o
lançamento do projeto Ano Zero da Leitura.
Em 2009 a Biblioteca da Fundação ADFP passou a integrar a Rede Nacional de Bibliotecas
Escolares e a fazer também parte da Rede de Bibliotecas de Miranda do Corvo.
Ainda em 2009 foi elaborada uma candidatura á Medida 3.2/Ação 3.2.2 do Proder,
concluída com êxito em 2010/2011 e da qual resultou a atribuição de uma verba que
permitiu a aquisição de uma nova viatura, que permite o acesso a portadores de deficiência,
possui igualmente acesso às Novas Tecnologias e ligação à Internet e ainda a renovação e
atualização do fundo bibliográfico.
Em 2011 lançou um novo projeto, virado para a população sénior, “No meu tempo é que
era…”. Este projeto visa sobretudo não deixar esquecer profissões e/ou atividades já
desaparecidas ou em vias disso. Pretende também estimular as capacidades cognitivas da
população sénior que se encontra em lares.
Atualmente a Biblioteca da Fundação ADFP atingiu os 3750 utilizadores inscritos para os
quais disponibiliza cerca de 40 mil documentos (livros, cd’s e dvd’s).
No ano de 2015, iniciámos o projeto Magia sobre Rodas e lançámos as bases dos Projetos
“Fantoches Itinerantes” e “O Ninho Encantado”. Estes projetos visam reforçar a ligação da
Biblioteca à comunidade

2 - Tratamento técnico do fundo bibliográfico (catalogação, indexação, carimbagem,
etiquetagem e colocação de fitas sinaléticas) adquirido através das candidaturas realizadas
e/ou doações de pessoas e instituições (total de 398 livros).
3 - Participação nas reuniões da Rede de Bibliotecas de Miranda e na programação das
atividades da mesma.
4 - Coordenação do Projeto SOBE (Higiene Oral da Rede de Bibliotecas Escolares,
realizado na Sala dos 5 anos do Centro Infantil da Fundação, durante o ano letivo 2014/15.
5 - Realização do Concurso “O Espantalho Hortelão” que teve a participação de Jardins de
Infância, Creches, Escolas, Lares e Centros de Dia, dos concelhos de Miranda, Lousã. Penela e
Góis. Foram apresentados a concurso 30 espantalhos e atribuídos três prémios e três
menções honrosas. Tratou-se de um desafio no qual se envolveram centenas de pessoas de
todas as idades.
6 - “Noite na Biblioteca” - Em colaboração com o ATL e com o LIJ, a Biblioteca levou a
efeito a dramatização do conto “A Bruxa Arreganhadentes”. Numa atmosfera sombria criouse um ambiente “terrífico” para o qual contribuíram decisivamente a leitura efetuada pela
voluntária Ana Rosa e o desempenho dos meninos do LIJ que foram os “fantasmas de
serviço”.
7 - Organização do arquivo digital de notícias da Fundação ADFP.
8 - No âmbito das atividades da Rede de Bibliotecas de Miranda do Corvo, fui convidado
para fazer uma palestra, dirigida a alunos do unificado e secundário, sobre os Direitos
Humanos, na Escola José Falcão.
9 - Aquisição, tratamento bibliográfico e instalação do fundo na Biblioteca do Hotel
Parque Serra da Lousã.

10 - Encontro de Bibliomóveis da Sertã - O Bibliomóvel “A Quinta dos Livros” participou
no Encontro de Bibliomóveis, inserido na 4ª Maratona de Leitura da Sertã (24 horas a ler). Os
diferentes projetos de leitura levados a cabo pela nossa Biblioteca foram considerados
inovadores, podendo mesmo vir a ter seguidores.
11 - Organização e participação nas atividades da Semana da Leitura 2015 (17 a 21 de
Março), as quais envolveram todos os alunos do Ensino Pré-escolar, Básico e Secundário do
concelho de Miranda do Corvo. De referir a vinda do escritor João Manuel Ribeiro que
dedicou em exclusivo, às crianças do Centro Infantil da Fundação ADFP, uma sessão de
animação sobre o seu mais recente livro “Patati Patatá”.
12 - Recolha de textos, vídeos e fotos sobre ofícios, atividades e festividades extintas
ou em vias de extinção. Esta recolha depois de tratada, é gravada em DVD que serve de base
à atividade “No meu tempo é que era”, realizada semanalmente nos nossos lares de idosos.
Pretende-se colocar os nossos idosos a recordar e a comentar profissões e atividades do seu
tempo. Esta atividade é feita regularmente nas residências para idosos da ADFP e em lares
nos dos concelhos com os quais temos protocolos.

Trata-se de um espaço de apoio dirigido à terceira idade numa lógica de envelhecimento
ativo.
13 - Visitas regulares do Bibliomóvel às localidades visadas nos protocolos estabelecidos
com os Municípios (Miranda do Corvo, Coimbra, Penela e Góis) e as Junta de Freguesia d e
Casal de Ermio.
14 - Projeto “Magia sobre rodas” - Foram realizadas algumas atuações para grupos de
utentes da Fundação (ATL, LIJ, Residência Cristo Redentor), bem como na Festa de Natal da
Fundação e na Passagem de Ano do Hotel Parque serra da Lousã. O projeto pretende ser
mais ousado, de modo a criar um espetáculo de magia que possamos levar a todas as
valências da Fundação e aos parceiros que o nosso Bibliomóvel visita.
15 - Os Projetos “Fantoches Itinerantes” e “O Ninho Encantado” Continuam em fase de
desenvolvimento.
- Dados estatísticos referentes ao ano de 2015
* Dados estatísticos referentes apenas ao mês de Dezembro de 2015
Em 2014 foram atendidos 9308 leitores, que requisitaram um total de 13020 livros. A
média mensal cifra-se em 846 leitores, sendo que os meses de Junho, devido ao início das
férias escolares e o de Julho devido à redução de saídas (explicado na alínea a), são meses de
menor afluxo de leitores.
a) Em Julho o Bibliomóvel só efetua visitas até ao dia 15, devido ao período de férias
escolares. Como o número de leitores é reduzido, não se justifica o gasto de combustível e
desgaste de material. O mapa de visitas já é feito de modo a cumprir o mínimo de 10 visitas
anuais estabelecidas nos protocolos e os leitores podem requisitar mais livros para este
período alargado de férias, se assim o desejarem.

4.2. GIP – Gabinete de Imagem e Parcerias
Gabinete de Imagem e Parcerias
Criado em 2013, o GIP é uma equipa pluridisciplinar que integra um técnico em
permanência, e três técnicos e um coordenador, com experiência nas várias áreas de
intervenção da FADFP, colaboram de acordo com a natureza das iniciativas.
O objetivo deste serviço é, em articulação com as áreas sociais, encontrar e
desenvolver soluções para a dinamização de atividades e projetos, e por outro lado, criar
uma rede de parcerias externas que promovam o desenvolvimento institucional e local,
especialmente viradas para a área da Assistência e Inclusão Social, Turismo e Cultura,
garantindo a sustentabilidade financeira da Instituição e dos diferentes projetos.
Engloba áreas como a Comunicação/Marketing, Parcerias, Candidaturas, Eventos,
Cultura e Património aplicado a equipamentos/secções como o Parque Biológico da Serra da

Lousã, Museu/Espaço da Mente, Cinema, Real Confraria da Matança do Porco, que mantêm
o seu funcionamento diário.
O GIP é um gabinete cuja atividade é tranversal a todas as áreas da ADFP, pelo que
reporta informação, não só sobre as suas concretizações, mas ao cruzamento das mesmas
com os vários sectores da Instituição.
Visitas / Reuniões
Colaboração no processo de organização de visitas de personalidades ou entidades
importantes para a promoção da atividade da Fundação, destacando entre outros:
13/0
1
19/0
1

1

2

11/0
14/0
2

3

Câmara Municipal de Alenquer

Professor Doutor Pedro Góis (Universidade do Porto, Universidade de Coimbra, Investigador do
CES), acompanhado por três Professores – Doutor José Carlos Marques (Instituto Politécnico de Leiria e
06/0
Investigador do CES), Doutora Carla Valadas (Universidade de Coimbra, Investigadora de PósDoutoramento no CES) e a Mestre Ana Inês Vicente (Universidade Nova de Lisboa, Investigadora do
CES)

3
12/0
3
12/0
3
14/0
3
16/0

Fundação ADFP

Miguel Poiares Maduro, Ministro Adjunto do Desenvolvimento Regional Fundação ADFP

27/0 Pedro Calado, Alto-Comissário para as Migrações e Carlos Nobre, Coordenador do Gabinete de
Apoio às Comunidades Minorias Ciganas

09/0

3

António da Piedade, Comunicador de ciênciaEspaço da Mente

Eduardo Barata, Professor da Faculdade de Economia da UC, Kathryn Janda, da Universidade de
Oxford (Reino Unido), Maria Pablo Romero, da Universidade de Sevilha (Espanha), Lyssandro Siqueira,
22/0
da Escola Superior D. Hélder Câmara, de Belo Horizonte (Brasil), seis professores da Universidade deEspaço da Mente
Coimbra, e 2 estudantes de doutoramento Energy for Sustainability, no âmbito do MIT Portugal, que
envolve entre outros a Universidade de Coimbra e o MIT (Massachussets Institut of Technology).
Centro de
06/0
Atividades
Fernando Sousa, Presidente da APGICO (Associação Portuguesa de Inovação e Criatividade),
Ocupacionais /
Prémio APGICO

2

2

Marcelino Pereira, Professor Associado na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação na Projeto Mentes
Universidade de Coimbra
Brilhantes

CETIS

CETIS

Diário As Beiras – Reportagem Espaço da MenteEspaço da Mente
Diretor do Agrupamento de Escolas Eugénio de Castro em Coimbra Fundação ADFP
Maria do Carmo Marques, presidente do Instituto de Economia Cívica, de Lisboa

CETIS

Ana Oliveira e técnicos do Centro Social da Louros, Vila da Feira Fundação ADFP
Gonçalo Mendes, o novo presidente da UGT Coimbra

CETIS

17/0
3

3

Teresa Tito de Morais, presidente da Direção do Conselho Português para os Refugiados,
18/0
acompanhada por Isabel Sales, diretora do Centro de Acolhimento de Refugiados da Bobadela (Loures)
e de Baptista Pereira, coordenador da área de equipamentos e manutenção
19/0

3
19/0
3
3

Restaurante
Gazeta Rural de Viseu
Museu da Chanfana
CETIS

Diário de Coimbra – Reportagem Espaço da MenteEspaço da Mente
Armando Martinho, Comissão Pró-Associação 8 de Maio Fundação ADFP

20/0 Anna Ormeche, técnica responsável pelas áreas de comunicação e informação e inclusão social e
Fundação ADFP
igualdade de género da Comissão Nacional da UNESCO
25/0

3
26/0
3
9/04

Jovens Repórters para o Ambiente

PBSL

Prof. Dr. Jorge Saraiva, Diretor do Hospital Pediátrico de Coimbra, acompanhado pela
Administradora Dra. Ana Rosete, médica Dra. Alexandra Dinis e as enfermeiras Clarissa Fontoura e Lar de Infância e
Eugénia Morais
Juventude
Fernanda Girão, Associação Lusófona de Direito à Saúde

GIP

Santa Casa da Misericórdia de Campo Maior

FADFP

André Costa Jorge, diretor do Serviço Jesuíta aos Refugiados (JRS) de Lisboa

PAZ

Rede de Castelos e Muralhas da Linha Defensiva do Mondego

PBSL

Direção de Logística de Materiais da EDP

PBSL

Dra. Maria do Carmo Peralta, procuradora da República do Tribunal da Relação de Lisboa e
Coordenadora da Comissão de Acompanhamento e fiscalização de centros educativos

Infância e
Juventude

Vanusa Cardoso, Presidente da Fundação Cabo Verdiana de Solidariedade

FADFP

21/0
5
a
22/05

Equipa da SIC – SOS Animais

PBSL

5/06

Encontro de Dirigentes da RUTIS/Encontro Nacional de Universidades Seniores

Universidade
Senior/PBSL

9/06

Dr. Jorge Barreto Xavier, Secretário de Estado da Cultura

Espaço da
Mente

Engº Ramiro Miranda, Diretor do serviço Regional de Segurança Social de Coimbra

FADFP

Associação Cívica Moura Pereira

FADFP

1/07

Técnicos de Turismo e Gerentes de Hotéis

GIP/PBSL

1/07

Dra. Mercedes Gonçalves, Coordenadora do Turismo da Universidade de Coimbra

GIP/PBSL

27/0
4
07/0
5
07/0
5
07/0
5
14/0
5
18/0
5

18/0
6
20/0
6

1/07

Carlos Figueiredo, Região de Turismo do Centro

GIP/PBSL

28/0

Dr. João Gabriel Carvalho e Silva, Reitor da Universidade de Coimbra
Prof.ª Drª Clara Almeida Santos, Vice-reitora Cultura, Comunicação e Património

GIP

Presidente da Assembleia Municipal de Gaia

FADFP

Dr. Cândido Ferreira, candidato à Presidência da República

FADFP

Dra. Margarida Mano, cabeça de lista PSD por Coimbra

FADFP

7
20/0
8
24/0
8
26/0
8
7/09

Dra. Sofia Lourenço e Dra. Inês Oliveria, do Ciência Viva/Pavilhão do ConhecimentoEspaço da Mente

15/0

Equipa do Projeto Integraal/ Home Care

Apoio
Domiciliário

Henrique Neto, candidato a Presidência de República

FADFP

Dr. Rui Marques, Plataforma para os Refugiados

PAZ

Dr. João Antas Martins, Coordenador BPI Capacitar Porto

Deficiência
Doença Mental

9
18/0
9
24/0
9
30/0
9
28/1
0
11/1
1
14/1
1
17/1
1
24/1
1

Candidaturas /
Juri do Prémio Manuel António da Mota / Jornalista da TSF Prémio Manuel
António da Mota
Professor Doutor Duarte Nuno Vieira, Diretor da Faculdade de Medicina

Parcerias

Sheikh David munir, Comunidade Islâmica de Lisboa

Residência Paz /
Refugiados

Dr.ª Maria do Rosário Farmhouse, Colégio S.João de Brito de Lisboa

Parcerias

Eng.º Armando Oliveira, Diretor das Estações de Serviço da Repsol

Mecenato

Pedro Vasco Oliveira, Jornal Solidariedade - CNIS

Parcerias

Eng.º João Torres, Presidente do Conselho de Administração da EDP Distribuição

Hotel Parque
Serra da Lousã

3/12
15/1
2

Apresentações/Representações
Foram feitas reuniões e apresentações da ADFP e projetos, com vista à colaboração e
parcerias com pessoas e entidades, algumas de carácter mais público, outras a título
individualizado:
31/0
1

Apresentação do Livro “Os Campeões”

Biblioteca Municipal do Fundão

Jaime Ramos
“Os Campeões”

Evocação Vitorino Nemésio – Café Santa Cruz em
Comissão Pró-Associação 8 de maio
que a venda de uma obra de arte de Fernando
2
Martins reverteu a favor da Fundação ADFP (125 €)
12/0
Seminário de Inovação e Empreendedorismo
Novatec/Coimbra
3
Social/Conclusão Estudos e Formação
27/0 Seminário “As Instituições eo Desenvolvimento
CNIS/Fátima
6
Local”
14/0
Tertúlia InterPares “As IPSS face ao
Sector3/PT Coimbra
7
empreendedorismo social”
2015
Pós Graduação Gestão das Instituições da
Coimbra Business School
/16
Economia Social
19/0
Congresso da Rede de Comunidades para a Rede de Comunidades para a Economia
9
Economia Cívica - Gouveia
Cívica
19/0
Debate Liga dos Cinco
Livraria Bertrand/Dolce Vita Coimbra
9
Refúgio: um caminho sem retorno?
Semana da Cidadania / Momentos de Reflexão –
Administração Regional de Saúde /
20/1
“Os refugiados: realidade e intervenção”
Auditório do Instituto Português do
1
“Realidade de uma instituição anfitriã”
Desporto e Juventude em Coimbra
27/1 Da fraternidade à criação de riqueza, da inclusão
Auditório do Exploratório Centro de
1
social ao turismo, da biofilia ao espíritoCiência Viva de Coimbra / Lojas do Saber
30 a Encontro de Tecelões da Rede Iberoamericana de
Barcelona, Espanha
3/12
Fundações Cívicas e Comunitárias
Zoela – Associação para o
11/1
II Jornadas Ibéricas de Identidade Rural e de
Desenvolvimento Sustentável dos
2
Montanha
Territórios das Serras da Coroa e
Montesinho / Bragança
20/0

10 a
11/12

Encontro de Centros e Clubes UNESCO

Ministério de Negócios Estrangeiros

Fátima Ramos

Jaime Ramos
Jaime Ramos
Paula Santos
Fátima Ramos
Jaime Ramos
Jaime Ramos

Jaime Ramos

Jaime Ramos
Judite Carvalho

Jaime Ramos

Nancy Rodrigues
José Miguel Ramos

Parcerias
A Fundação ADFP defende a necessidade e importância de parcerias que apoiem o seu
funcionamento e sustentabilidade, especialmente com organismos do Estado através de
Acordos de Cooperação, ou entidades locais, com cedência de espaço ou utilização dos
serviços. Uma rede de parcerias é importante para a partilha e complementaridade de
experiências, assim como para o reforço da estratégia institucional no sentido da garantia da
sustentabilidade social e financeira dos diferentes projetos e da Instituição, tornando-a mais
independente.

Parceiro Valência/Serviço
Centro de Neurociência e Biologia Celular da
Mentes Brilhantes
Universidade de Coimbra
Caixa de Crédito Agrícola
PBSL

Observações

Exploratório – Centro de Ciência Viva Coimbra
Escola Universitária Vasco da Gama
Comissão Nacional da UNESCO

PBSL/Mentes
Brilhantes
PBSL
Clube UNESCO PBSL – Espaço da Mente – Templo Ecuménico
Trivium
Universalista
PBSL
Comercial
Fundação ADFP
Associada
PBSL

Refrige
Associação Industrial Portuguesa
Transerrano
Direção Geral de Saúde
Associação Portuguesa de crianças SobredotadasMentes Brilhantes
Instituto PIAGET
Fisioterapia

Representações nos quadros diretivos
Associação Industrial Portuguesa
Jaime Ramos
CNIS
Jaime Ramos
Comissão de Avaliação da Caixa deJaime Ramos
Crédito Agrícola Mútuo

Rede de Fundações Cívicas / Rede Iberoamericana de Fundações Cívicas e Comunitárias
Em Março de 2013 fomos admitidos na Rede de Fundações Cívicas que posteriormente
se transformou e ampliou em Rede Iberoamericana de Fundações Cívicas e Comunitárias.
Em 2015 integrámos o Comité de Comunicação da Rede (com a Fundação
Maimona/Espanha), participámos na Reunião de Tecelões em Barcelona, Espanha,
representados pela Dr.ª Judite Carvalho.
Comunicação / Marketing
Notícias | Reportagens
No âmbito da Comunicação, é necessário fazer o acompanhamento da atividade
elaborando notas de imprensa, fazendo a sua divulgação, contactos com a comunicação
social, e o posterior Klipping de notícias, importantes na divulgação das boas práticas da
Instituição, e que em muito contribui para a credibilização da sua imagem externa.
Os temas que mais atenções reuniram entre a comunicações social nacional, foi o
processo de integração dos Refugiados e o Prémio Manuel António da Mota.
Juntaram reportagens em todos os canais nacionais de televisão e rádio (TVI, SIC,
RTP, TSF, CM TV), e principais jornais do país (JN, Público, Correio da Manhã,...).
Para além destes, importantes reportagens foram publicadas pelo semanário Sol sobre a
Real Confraria da Matança do Porco por ocasião do VII Capítulo, e o Jornal de Notícias sobre
o Parque Biológico da Serra da Lousã.

Página Web e Redes Sociais
No âmbito das acessibilidades, foi adicionado ao site institucional módulos de
acessibilidade (dando voz aos menus e possibilidade de aumento de letra), tradução
automática e partilha de conteúdos nas redes sociais.
Foi criada uma página de facebook para o Hotel Parque Serra da Lousã, Real Confraria
da Matança do Porco e Espaço da Mente.
Registos de Marca
No sentido de salvaguardar o património imaterial da Fundação ADFP foram registadas
as seguintes denominações:
Terra de Lamas
Tesouro de Chão de Lamas
Investimos (com bondade) em Pessoas
Eventos e Feiras | Stand promocional
A promoção do Parque Biológico da Serra da Lousã é essencial à sua sustentabilidade
económica e social. A divulgação através estratégias/estruturas publicitárias, meios de
comunicação e agentes de turismo é essencial para que se dê a conhecer o projeto ao maior
número de pessoas possível.
A Fundação ADFP tem um Protocolo de Cooperação com a Câmara Municipal que
permite uma participação conjunta em eventos de promoção turística. Compete ao GIP
pesquisar e calendarizar eventos, fazer contactos para participar gratuitamente ou propor
uma participação articulada com o Município.
Bolsa de Turismo de Lisboa
Expo-Miranda
Encontro Nacional de Universidades Seniores – Miranda do Corvo
Parlamento Europeu, Estrasburgo – França
Feira Nacional para ONG`s – GREENFEST – Estoril
Expofacic – Cantanhede
AXTrail – Miranda do Corvo
2º Congresso Nacional Conversas de Psicologia | 1ª Conferência Internacional de Envelhecimento Ativo – Universidade
de Coimbra
Feira da Caça e do Mel – Miranda do Corvo
Mercadinho de Natal – Miranda do Corvo

Prémios e reconhecimentos

Prémios
1º Prémio de Inovação Social, para o projeto “Mãos Cheias de Saberes e Sabores.
Queijaria e Fumeiro” na vertente Sustentabilidade, do concurso “Mãos Dadas – Comunidade
e Solidariedade no Feminino”, atribuído pela APGICO (Associação Portuguesa de
Criatividade e Inovação) e pela SIUP (Soroptimist Internacional União de Portugal)
Projeto Mentes Brilhantes vence o Concurso “Todos queremos um bairro melhor”,
organizado pela EDP e Revista Visão com o alto patrocínio da Presidência da República
Menção Honrosa do Prémio Nunes Correa Verdades de Faria, atribuída pela Santa
Casa da Misericórdia de Lisboa à Fundação ADFP na categoria de Cuidados e carinho
Dispensados aos Idosos Desprotegidos
Menção Honrosa do Prémio Maria José Nogueira Pinto, atribuído pela MSD – Merck
Sharp & Dohme, ao Projeto Mentes Brilhantes
Prémio Manuel António da Mota, com o valor de 50 000 euros, atribuído pela
Fundação Manuel António da Mota, ao Projeto Mentes Brilhantes

Reconhecimentos
Miguel Poiares Maduro, Ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional, afirmou
em visita à ADFP, que testemunhou a “coesão social, inclusão e desenvolvimento muito para
lá do que imagináva, e que merece o nosso total reconhecimento”. (2015-02-14)
Jorge Barreto Xavier, Secretário de Estado da Cultura, escreve no livro de visitas do
Espaço da Mente a seguinte declaração: “Neste dia em que o Dr. Jaime Ramos me deu a
honra de inaugurar o Espaço da Mente, fica a minha homenagem a este homem
extraordinário e à sua equipa por todo o serviço que têm prestado a Miranda do Corvo, à
Região Centro e ao País. Convosco aprendemos a ser melhores cidadãos.” (2015-06-09)
ECOMUSEU TERRITORIAL | Parque Biológico da Serra da Lousã
Criação de um desdobrável em virtude de um levantamento no concelho, do
património cultural, natural, gastronómico, social,... publicado sob a forma de um mapa
descritivo e roteiro, mas passível de se desdobrar em vários temáticos, centrado no Espaço
da Mente / Parque Biológico da Serra da Lousã.
A sua apresentação pública foi feita aquando da inauguração do Espaço da Mente, e
na presença do Sr. Secretário de Estado, Dr. Jorge Barreto Xavier:
O desdobrável deu origem a uma apresentação gráfica (power-point) mais elaborada,
utilizada em eventos de cariz cultural.

Espaço da mente
A ideia de um Museu, localizado no Parque Biológico da Serra da Lousã, tem vindo a
ser delineado há mais de uma década com a recolha entre a população de peças de cariz
etnográfico. Em 2013 foi aprovado o financiamento (60%) através do PRODER, pelo que

permitiu dar seguimento à obra. Reformulou-se a sua leitura partindo da evolução do
Homem, do ser biológico – Australopiteco, com a aquisição de competência e
desenvolvimento da mente – Homo Habilis; e depois o desenvolvimento da espiritualidade
associado ao desenvolvimento global e complexidade das vivências – Homo Sapiens.
Temos um espaço pluridisciplinar, que trata várias áreas científicas dentro de um
contexto filosófico e aplicado à Vida: astronomia, geologia, biologia, história,…
As peças recolhidas não têm grande valor histórico/museológico, mas têm valor
humano na medida em são o testemunho físico da liberdade de viver, do desenvolvimento
humano, da história de um povo e de todos os valores humanos associados. A
materialização pelo Homo Habilis...o Espaço da Mente.
Partimos, então, para a criação do conceito TRIVIUM: Vida/Australopiteco/Igualdade
através do Parque Biológico da Serra da Lousã – Mente/Homo Habilis/Liberdade, no Espaço
da Mente – Espírito/Homo Sapiens/Fraternidade, no Templo Ecuménico Universalista.
Agenda
Inauguração pelo Sr. Secretário de Estado, Dr. Jorge Barreto Xavier, a 9 de Junho.
16-05 Noite dos Museus – Visita noturna e tertúlia “Etnografia, voz de um povo”
18-05 Dia Internacional dos Museus com uma Sessão do Curso de Estudos Avançados de
Matemática
- Organização com o Projeto Mentes Brilhantes
1-10 Dia Europeu das Fundações e Doadores, montagem do stand promocional,
apresentação do livro “Os Campeões” e sessão de informação sobre a atividade e natureza
da entidade promotora.
Cinema de Miranda do Corvo
Inaugurado em 2004, e equipado em 2013 com sistema digital e 3D, funciona com
contrato de programação com a Zon Lusomundo, e acolhe eventos artísticos ou
(in)formativos, como está disponível para a cedência a iniciativas da comunidade
promovidos por entidades públicas e privadas.
Sofreu uma inundação, pelo que ficámos com o equipamento de conferência avariado.
Foi substituído o equipamento de som, cablagem de som e video. Foi adquirido um
microfone sem fios e um passador remoto de slides.
Agenda
Para além do cinema comercial, a sala acolheu várias iniciativas da Fundação ADFP e
outras entidades através da cedência de espaço.
02

06/
Apresentação da coordenação da área da Deficiência e Saúde Mental

14/Recepção ao Ministro Adjunto do Desenvolvimento Regional, Dr. Miguel Poiares
02 Maduro

02
03
03
03
03
04
6
06
06
9
12

26/
Teatro/ação de formação sobre abusos – Universidade Senior
06/
Aniversário da Universidade Senior
09/
Conferência Economia Social
24/
Teatro Cerci Penela
30/
Iniciativa para a Economia Cívica
21/
Cedência de espaço ao Agrupamento de Escolas de Miranda do Corvo
5/0
Reunião de Dirigentes de Universidades Seniores
12/
Apresentação do Livro Deus Natureza, de Jaime Ramos
20/
Entrega de Diplomas Mentes Brilhantes
6/0
Reunião do Movimento Cívico de defesa do Ramal da Lousã
29/
À conversa com... Escola de Futsal Viveiro

Publicidade
No sentido de contribuir para a sustentabilidade financeira do espaço temos spots
publicitários que passam durante o intervalo dos filmes comerciais. Renovámos 2 contratos
e integrámos 1 nova empresa. Ver Tabela.
SALÃO DE FESTAS
Acolheu várias iniciativas da Fundação ADFP e outras entidades através da cedência de
espaço.
22/
02
22/
03
24/
03
27/
03

Paróquia de São Salvador
Paróquia de São Salvador
Férias Páscoa Mentes Brilhantes
Férias Páscoa Mentes Brilhantes

7/0
5
25/
06
9/1
0
6/1
1
17/
12
12
12

Encontro de Dirigentes EDP
Festa de finalistas do Centro Infantil
Dia Mundial da Saúde Mental
Espetáculo de magia
Festa de Natal do Centro Infantil

18/ Festa de Natal do Agrupamento de Escolas de Miranda do
Corvo
19/
Almoço de Natal da ADFP

Real Confraria da Matança do Porco
É uma secção autónoma, com início de atividade em 2009, e com cerca de 70
confrades, atualmente ultrapassa a centena. Surge no seguimento do espírito de
preservação e divulgação da identidade cultural do concelho e do País, e como um ato de
resistência cultural contra o fundamentalismo da ASAE que parecia querer acabar com a
tradição da matança tradicional do porco.
Em 2015 celebrou o VII Capítulo da Real Confraria da Matança do Porco com a
entronização de três novas confrades.

Clube UNESCO Trivium
Vindimas intergeracionais - 22 a 24 de Setembro
Participação das crianças do Centro Infantil aos idosos da Residência Cristo Redentor,
passando pelo Centro de Atividades Ocupacionais e os jovens do Lar de Infância e Juventude,
foi um total de 50 utentes que participaram de forma voluntária e recreativa.
DIA INTERNACIONAL PARA A TOLERÂNCIA
Ação de informação sob o título de “Crianças do Mundo: somos todos diferentes” pela
antropóloga Glória Correia;
Visita dos “Refugiados” da Residência Paz à Instituição e Centro Infantil. Receberam
pela mão das crianças prendas de Natal. Acompanhada por alguma imprensa nacional.
Encontro de Centros e Clubes UNESCO
Apresentação do Clube UNESCO Trivium, no Ministério de Negócios Estrangeiros.
Eventos
Noite Europeia dos Museus – 16 maio

Visita noturna, jantar e tertúlia “Etnografia, voz de um povo”, com a presença da Dra.
Zulmira Gonçalves, Diretora do Serviço de Bens Culturais da Direção Regional de Cultura do
Centro
Dia Internacional dos Museus – 18 maio
Pôr a Matemática em prática - Sessão do Curso de Estudos Avançados de Matemática Organização com o Projeto Mentes Brilhantes
Champimóvel no Parque Biológico da Serra da Lousã
II encontro de dirigentes da EDP – 7 Maio
Reunião no Salão de Festas
Almoço no Restaurante Museu da Chanfana
Voluntariado no Parque Biológico da Serra da Lousã
Inauguração do Espaço da Mente – 9 Junho
Pelo Sr. Secretário De Estado, Dr. Jorge Barreto Xavier
Programa:
Visita à sede e Museu Vivo de Artes e Ofícios Tradicionais
Inauguração do Espaço da Mente no Parque Biológico da Serra da Lousã
Cocktail no Restaurante Museu da Chanfana
Apresentação do Ecmuseu Territorial
ENCONTRO DE HÓTEIS E TÉCNICOS DE TURISMO – 1 JULHO
Programa:
Vista ao Espaço da Mente e almoço no Restaurante Museu da Chanfana
Presenças:
Técnico de Turismo - CM Montemor o Velho, CM Miranda do Corvo, CM Pedrógão
Grande, CM de Arganil, Região de Turismo do Centro e Universidade de Coimbra.
Hotéis - Turismo Rural Sete Quintas / Miranda do Corvo; Naturxisto / Lousã; Eira do Povo
/ Miranda do Corvo e Hotel Rota Malhoa / Figueiró dos Vinhos.
1ª Pedra do Templo Ecuménico – 11 Setembro
Programa:
Visita à Instituição, Espaço da Mente e Almoço.
Deslocação ao local da obra, o descerramento de uma lápide comemorativa e a
impressão das mãos das crianças numa parede em representação do início de por mãos à
obra.
Contou com a presença de ilustres convidados / organizações nacionais e 100 crianças do
Programa Escolhas do Centro e Norte do país:
Alto Comissariado para as Migrações
União Budista Portuguesa
Universidade Lusófona/Embaixador do Parlamento Mundial das Religiões
UNESCO Portugal / Embaixador e Presidente (substituto)
Programa Escolhas, Diretor Regional Centro / Norte
Universidade de Coimbra, Vice-reitor das Relações Internacionais e Mobilidade

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro
Serviço Jesuíta aos refugiados
Universidade do Porto/Consultor na área dos Refugiados
28º Aniversário da Fundação ADFP | Inauguração do Hotel Parque Serra da Lousã – 7
Novembro
Programa:
Hastear a Bandeira Nacional no Centro Social Comunitário, Sede
Inauguração da viatura automóvel de 9 lugares para apoiar valências sociais
Inauguração do GIP Inclusivo – Gabinete de Inserção Profissional Inclusivo para pessoas
com deficiência no Mercado Municipal
Visita pré inaugural à Adega e às obras do novo Centro de Atividades Ocupacionais no
Parque Empresarial de Miranda
Visita à moradia adquirida em Pai Viegas
Visita inaugural à Queijaria e Fumeiro a aguardar licença da Câmara Municipal
Visita pré inaugural ao Prédio da Rua da Coutada – Residência Liberdade
Visita às novas plantações de vinha nas encostas de Lamas / Vila Seca
Visita inaugural do “Paz – Centro de Acolhimento de Refugiados”, na vila de Penela
Cerimónia de inauguração do Hotel Parque Serra da Lousã, em Miranda do Corvo
Almoço no Hotel Parque
Contou com a presença de ilustres convidados e organizações.
Prof.ª Doutora Margarida Mano, Ministra da Educação
Dr. Emídio Domingues, vice-presidente Câmara Municipal de Penela / Rede de Castelos e
Muralhas do Mondego
Dr.ª Fernanda Dias, Diretora do Centro de Emprego do Pinhal Interior Norte
Dr.ª Fátima Correia, Diretora do Centro de Emprego da Lousã
Dr. João Franca, Provedor Santa Casa da Misericórdia da Lousã
Dr. Joaquim Campeão, Presidente CERCI Penela
Eng.º Miguel Batista, Presidente Câmara Municipal de Miranda do Corvo
Dr Pedro Costa , Vice Presidente ISCAC
Pedro Machado , Presidente Região Turismo Centro
VII Capítulo da Real Confraria da Matança do Porco – 8 Novembro
Programa:
Receção no Parque Biológico da Serra da Lousã
“Desjejum”
Missa e Desfile até à Câmara Municipal e Foto de Grupo
Visita Guiada ao Espaço da Mente | no Parque Biológico da Serra da Lousã
Cerimónia de Entronização de novos Confrades | no Parque Biológico da Serra da Lousã
Recriação da “Matança do Porco” pelo Rancho Etnográfico Tecedeiras dos Moinhos
“Jantar” da matança | Hotel Parque Serra da Lousã

Visita livre ao Parque Biológico da Serra da Lousã
Presenças:
Confraria Camoniana de Ílhavo
Confraria Gastronómica O Moliceiro
Real Confraria do Maranho / Pampilhosa da serra
Real Confraria da Cabra Velha
Confraria dos Amigos da Geropiga dos Moinhos e Arredores
Confraria dos Amigos dos Negalhos
Confraria As Sainhas
Confraria Vinho de Lamas
Confraria Sabores de Coimbra
Confraria da Chanfana
Fed. Port. Confr. Gastron. / C. da Gastronomia do Ribatejo
Conf. Enófilos da Estremadura
Conf. Dos Vinhos de Carcavelos
Conf. Dos Rojões da Bairrada
Apresentação do livro “Um Cravo para Paolla”, de Nuno Filipe – 4 Dezembro
No Hotel Parque Serra da Lousã
Apresentação por Carlos Ferreira e Graça Fachada

itas
etes

85,00 €
30,00 €

pesas
oal

Relatório

Publicidade
10``
15/mês
17/mês

15``
-

Renda Bar

Outras

1.200,00 €

-

30``
2/mês

4.845,00 €

Filme (+transporte)

Comp. Lusomundo

Eletricidade

Outras

7.283,79 €*

827,00 €*

1.800,00 €*

2.104,21 €

15,00 €

Capítulo 3 – Metas e Dinâmicas Operacionais das Políticas Ambientais
de Inclusão e Eco inovação
3.I. Parque Biológico Serra da Lousã – Política Ambiental: Flora e Fauna
– Desenvolvimento Sustentável
Com o intuito de ser mais do que um ponto turístico, o Parque Biológico da
Serra da Lousã assume o objetivo de sensibilizar os seus visitantes para o
conhecimento, divulgação e proteção das espécies de fauna e flora nos seus habitats
naturais.
Aqui, contamos com mais de 400 espécies de fauna e flora em ambientes o
mais parecidos aos naturais, específicos para cada espécie. Na Natureza, cada animal
é posto à prova com inúmeros desafios desde a procura de alimento à fuga de
predadores; desafios estes que não são colocados no interior do recinto de cada
espécie pelo que o Parque tem a obrigação de proporcionar aos seus animais as
melhores condições, contornando obstáculos que possam surgir e diminuir o bemestar dos animais em cativeiro.
Ao longo da sua existência, o Parque Biológico tem criado parcerias com
diversos centros ligados ao Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, como
Centros de Recuperação de Aves mas também parcerias com Parques Zoológicos
nacionais e internacionais com os quais troca, recebe e cede animais. Estas parcerias

permitem ao parque receber aves irrecuperáveis, isto é, aves que de outro modo
não iriam sobreviver por si só na Natureza, prolongando a sua vida e permitindo ao
visitante absorver a ideia de que a conservação das espécies e a preocupação
ambiental é cada vez mais um conceito a ter em conta. As parcerias com Parques
nacionais e internacionais permitem o intercâmbio de animais como a cedência de
três linces para o país vizinho mas também a receção de aves como peneireiros,
águias e outros, de centros de investigação.
Durante o ano de 2015, várias melhorias foram efetuadas ao longo do parque
como a abertura de um reptilário com uma pequena amostra da fauna réptil de
Portugal e o Ecomuseu Territorial Espaço da Mente.
O Parque Biológico da Serra da Lousã tem com objetivo criar postos de
trabalho para pessoas excluídas do mercado, promovendo a biofilia e a paixão pela
natureza, contribuindo ainda para o aumento da oferta turística da região.
A valência do Parque Biológico é formada por uma equipa que envolve um
total de 13 pessoas: 9 colaboradores, 1 diretor técnico, 1 responsável pela produção
vegetal/animal, 1 biólogo, 1 veterinário (tempo parcial). Inclui ainda o grupo de
formandos de formação de prática simulada, do Curso de Operador de Jardinagem,
que consiste em 10 formandos com incapacidade física, psíquica ou social devido a
problemas constantes na sociedade atual.
 Labirinto, Roseiral e Horta Pedagógica
O Labirinto de Árvores de Fruto é uma homenagem aos viveiristas da região,
que produzem anualmente 80% das árvores de fruto, ornamentais e de jardim
comercializadas no país. A poda seletiva das diferentes espécies permite manter os
1000 m² de área constituídos por 16 corrimões lineares que no seu conjunto
formam um quadrado que no seu centro apresenta um pequeno miradouro em
madeira. Constituído por aproximadamente 320 árvores de 21 espécies diferentes,
tais como: ameixoeira, amendoeira, aveleira, cerejeira, damasqueiro, diospireiro,
figueira, kiwi, macieira, marmeleiro, medronheiro, nespereira, oliveira, pereira,
pessegueiro, romãzeira, videira, laranjeira, tangerineira, nogueira e castanheiro, que
constituem uma experiência única para o visitante.
Relativamente ao roseiral, foram replantadas as roseiras que, devido a factores
externos morreram, do roseiral instalado em 2013 com cerca de 160 roseiras de
diferentes variedades, dispostas em canteiros que permitem ao visitante desfrutar
de uma diversa vivência sensitiva. Foram cuidados e tratados ao longo do ano de
modo a expandir o seu tempo de vida. Com as condições climáticas que se
verificaram durante o ano de 2015, as roseiras mantiveram-se em flor até meados
de Outubro.
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Espécie

Quant.

Açor

1

Águia de Asa Redonda

6

Bufo-Real

4

Burro

2

Cabra anã

5

Cabra raça serrana

5

Cabra raça bravia

5

mantidos
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material
fazendo
área
da
vegetação
Serra da Lousã.

Na
horta
pedagógica, ao
longo do ano
2015
foram
cultivadas
diversas
variedades
hortícolas,
diferenciando-se
duas
épocas
bem distintas: Primavera/Verão e Outono/Inverno. A instalação das culturas foi feita
tendo como referência a sazonalidade das plantas. Todas as ações realizadas na
horta foram feitas por uma equipa de formandos do curso de Formação Prática em
Contexto de Trabalho, sob a alçada da Engenheira Agrónoma.
 Parque Selvagem
O Parque Selvagem, representa uma vasta variedade de espécies representativas
da fauna e flora de Portugal. Ao longo do ano, verificamos vários nascimentos o que
demonstra a boa adaptação dos animais aos espaços bem como a sua saúde não
demonstra ser afetada pelo cativeiro. Os números relativos à população presente no
Parque Selvagem encontram-se representados na Tabela 1.
Tabela 1 - Listagem de animais efetivos no Parque Selvagem Parque Biológico da
Serra da Lousã

Cão raça Serra da Estrela
Cão raça Rafeiro Alentejano

1
1

Coruja das torres

5

Coruja do mato

4

Gaio

1

Gamo

10

Cavalo raça Garrana

2

Gineta

3

Gralha

3

Javali

6

Lama

2

Lince Europeu

5

Lobo ibérico

5

Lontra asiática

1

Milhafre

6

Mocho galego

3

Muflão

5

Pato-Real

20

Corço

1

Águia calçada

1

Peneireiro

1

Raposa

2

Rola turca de colar

15

Sacarrabos

6

Texugo

1

Urso pardo

2

Veado

8

Góbio ibérico

2

Cágado Mediterrâneo

3

Erinaceus europeus

1

Pimpão

10

Salamandra de pintas amarelas

4

Tritão marmoreado

4

Lagostim vermelho

1

Tartaruga da Flórida

20

Dragão barbudo

2

Camaleão

1

 Quinta Pedagógica
Parte integrante do Parque Biológico, a Quinta Pedagógica tem em exposição
diversos animais de raça autóctone de Portugal: Vacas (raça minhota, barrosã,
cachena, marinhoa) Ovelhas (Bordaleira e churra do Minho), Burro, Cavalo lusitano,
Pombo, Peru e várias raças de Galináceos.
Os números relativos à população efetiva na Quinta Pedagógica, encontramse representados na Tabela 2.
Tabela 2 - Listagem de animais efetivos na Quinta Pedagógica no Parque Biológico da
Serra da Lousã*
Espécie

Quant.

Porco variedade aletenjana

7

Porco variedade bísara

5

Ovelha variedade Serra da Estrela

6

Cabra

3

Porquinho-da-índia

10

Vaca variedade Barrosã

3

Vaca variedade Marinhoa

1

Vaca variedade Cachena

1

Vaca variedade Minhota

1

Galinha variedade polish

6

Galinha variedade sedosa

6

Galinha variedade preta

10

Galinha variedade appenzeller

10

Galinha variedade frisada

7

Galinha variedade amarelas

8

Perú

7

Pato mudo

8

Faisão comum

2

Faisão dourado

7

Galinha fraca

4

Pombo

10

Pato de bico vermelho

4

Galinha de água

1

*quantidade de animais variável ao longo do ano


O número de animais
nascidos, doados e mortes encontram-se na tabela 3.

Tabela 3 – Listagem de nascimentos, doações e mortes de animais em 2015

Nascimentos
Lince europeu
Muflão
Veado

Quant.
4
2
4

Doações ao PBSL
Raposa
Peneireiro
Garça Real

Quant.
1
2
1

Mortes
Bufo real
Raposa
Gralha

Quant.
1
1
1

Gamo

4

Tartaruga da Flórida

>5

Garça Real

1

2

Águia calçada

1

5
3
4

Corço
Dragão barbudo
Cobra rateira

1
2
1

Ovelha raça Churra do
Minho
Veado
Águia calçada
Muflão

Pato-Real

>20

Cobra de escada

1

Peneireiro

1

Pato mudo
Galinha

>20
>20

Corço
Coruja do mato
Cobra rateira
Cobra escada

1
1
1
1

Ovelha raça Serra da
Estrela
Cabra anã
Cabra
Cabra raça bravia

2
3
1
1

Publicidade
No Parque Biológico da Serra da Lousã, são comemoradas várias datas ao longo
do ano que tiveram destaque na imprensa, quer seja em jornais, revistas ou através
de reportagens de rádio ou televisivas.
Os nascimentos, a divulgação do animal e planta do mês e o número de
visitantes atingido foram também alvo de destaque na imprensa.
- Maiores destaques de 2015:
 TVI – Entrega de presentes aos animais pelo dia de Reis
 Diário de Notícias – “Conhecer a vida selvagem de Portugal”
 SIC – “Sos Animal” – Gravações para o programa, ainda sem data de estreia
 Protocolos de colaboração
Em 2015 houve colaboração entre o Parque Biológico da Serra da Lousã e:
 Lousitânea – Liga de Amigos da Serra da Lousã:
- Árvores para reflorestação do parque
 Núcleo Zoológico de Madrid
- Cedência de 3 crias de linces euro-asiáticos (Lynxlynx)
 Centro de Recuperação de Animais Selvagens de Montejunto
- Entrega de 2 peneireiros, 1 raposa e 1 garça considerados irrecuperáveis para
viver na natureza
 Universidade de Coimbra
- 4 Voluntários-Estagiários de Biologia
 Escola Politécnico de Bragança
- 1 Estagiário de Enfermagem Veterinária
 Liceu Profissional privado e Centro de Formação ‘La Vale de l’Ouin
3 estagiários curriculares na área de
ambiente
 Instituto Emprego e Formação Profissional
- 5 estagiários curriculares na área de Turismo Rural e Ambiental
 Criação de novo protocolo de colaboração com a Sociedade Portuguesa das
Aves
(SPEA)



Atividades

com

público
A maioria das atividades publicitadas tem como público alvo os mais novos mas
também foram publicitadas atividades que visavam os adultos. Todas estas
atividades são articuladas com o Centro de Informação do Parque:
-

-

Visitas guiadas
Caminhadas temáticas
Workshop de equitação
Workshop de plantas aromáticas
Workshop de pequenas hortas
Atividade de anilhagem de passeriformes
Passeios a cavalo e de charrete
Aulas de equitação
Experiência a cavalo/pónei
Programas de férias de Natal, Páscoa e Verão
Programa com a brama dos veados
Programa de vindimas
Programa de apanha da azeitona
Programa de reflorestação ao longo do ano
Programa “noite de verão”
Programas de dias temáticos (dia da mãe, dia do pai, dia do trabalhador, dia
dos avós, dia da família, dia dos museus, dia do ambiente, dia da criança, dia
da diversidade biológico, dia da conservação da natureza, dia de ano novo,
dia de natal, dia de reis, dia dos namorados, dia internacional da mulher, dia
da agricultura, dia da terra, dia da floresta, dia da água, dia da meteorologia,
dia das mentiras, dia do aniversário do PBSL, Halloween, dia de S. Martinho,
dia da alimentação, entre outros)
...

Devido à praga do nematode-da-madeira-do-pinheiro, procedemos à
reflorestação do parque em várias alturas do ano, criando sempre uma atividade
aberta ao público e aos colaboradores. No ano de 2015, foram plantadas mais de
200 árvores em três ações de reflorestação, plantando várias espécies de árvores
como o Carvalho-Roble, Pinheiro Manso, Tramazeira, Medronheiro, Azevinho,
Plátano, Choupo, Amieiro, Castanheiro, Azereiro, Loureiro e Eucalipto.



Melhorias/Inovações
-

Preparação

de

um

livro sobre os animais do parque
-

Abertura do reptilário
Abertura do Museu
Espaço da Mente

-

Colocação de ninho
de cegonha em exposição

-

Criação de múltiplas
ilhas para reflorestação nos espaços dos animais
Colocação de portões
para facilitar entrada no parque dos animais
Mudança do sistema
de cadeados e segurança do parque
Atividades de Anilhagem científica
Protocolos de colaboração com a Sociedade Portuguesa de Estudo das
Aves
Contactos para obtenção de novos animais (lontra e esquilo)
Colocação de luz no parque

 Jardinagem
Serviços internos
À semelhança dos anos anteriores a área da jardinagem fez-se representar na
instituição através de trabalhadores especializados e por ações de formação
apoiados pelo Programa Operacional de Potencial Humano, Integradas na Medida
6.2 - Qualificação das Pessoas com Deficiências e Incapacidades, cuja componente
tecnológica e prática simulada se desenvolveram no “Parque Biológico Serra da
Lousã” e “Hotel Parque”, com uma carga horária total de 1600 horas.
Na área agrícola realizou-se uma ação modular para desempregados, da
responsabilidade do Centro de Emprego de Arganil, na qual o PBSL foi a entidade
enquadradora para a realização de estágios profissionais. A sua colaboração foi
relevante nas tarefas de instalação e manutenção da horta pedagógica, labirinto e
arrelvamento do hotel.
As atividades propostas e executadas no âmbito dos cursos tiveram em
consideração os objetivos das ações e da instituição e foram desenvolvidas tendo
como base a sustentabilidade social, económica e ambiental. A criatividade, a
humanização no ambiente formativo e o espírito de solidariedade foram também
aspetos que estiveram sempre presentes.
A maior parte dos formandos são oriundos do concelho de Miranda do Corvo,
alguns encaminhados pelos serviços da Segurança Social da região de Coimbra e dois
formandos oriundos de valências da instituição. Caracterizam-se por pessoas com
características particulares, com incapacidade física, psíquica ou maioritariamente
social, devido ao contexto socioeconómico atual. A supervisão dos formandos foi da
responsabilidade de uma técnica com formação académica na área agrícola e
jardinagem.
 Atividades
As atividades desenvolvidas seguiram o plano constante do Referencial de Formação
Adaptado e as respetivas UFCD´s relativas à formação tecnológica e foram a
seguintes:
-

Manutenção dos espaços verdes e ajardinados do parque biológico/quinta,
compreendendo, a limpeza de caminhos, as podas, as regas e as fertilizações
orgânico-minerais;

-

Arrelvamento de espaços do hotel (4000 m2), na qual foi realizada a limpeza,
despedra, regularização do terreno e sementeira de relva. Também se inclui a
regularização e programação do sistema de rega por aspersão, bem como a

indispensável manutenção do relvado (aplicação de inseticida de solo, corte e
adubação mineral);
-

Ajardinamento da área do Hotel “Parque”, com plantações de diversas espécies
arbóreas, arbustivas e herbáceas e respetiva manutenção (poda, tutoragem,
adubação e proteção). Também integra a seleção, envasamento e manutenção de
plantas de interior;

-

Construção / instalação de infra-estruturas paisagísticas. Construção de floreiras,
bancos e outros elementos ornamentais;

-

Propagação de plantas herbáceas (gazânias, iúcas, maravilhas, hortelãs, salvas,
hortenses e outras);

-

Plantações de diversas espécies vegetais com valor paisagístico, florestal e
cultural (plantas aromáticas, condimentares e medicinais), preterindo as espécies
vegetais autóctones.

 Melhorias/Inovações
No âmbito das atividades inovadoras e que respeitaram os princípios da
sustentabilidade social, económica e social, podem-se destacar as seguintes:
- Prática da varredura mecânica no parque – Utilização de sopradora como
equipamento auxiliar na limpeza e manutenção de caminhos de forma expedita e
eficaz, logo pela manhã com teor de humidade no ar elevado e antes da entrada dos
visitantes.
- Plantação de morangos em paletes – A demonstração ao visitante de que é possível
a reutilização de vários recursos de forma útil e esteticamente agradável à vista.
- Utilização de estrume das lamas na horta pedagógica - A demonstração de
reutilização de um recurso do parque com ausência de sementes e poder de
fertilização, características importantes sob o ponto de vista agronómico.
- Prática da compostagem – Utilização de composto proveniente de ponto de
compostagem e utilizado em plantas envasadas, floreiras, alegrettes e canteiros em
vez do uso dos substratos comerciais.

-

Introdução de espécies de flores com carácter perene na horta pedagógica -A horta
desta forma tornou-se mais apelativa e auto-regenera-se ao longo do ano.

-

Instalação de ninho de cegonha – Este elemento surgiu como uma estrutura
enriquecedora dos espaços ajardinados da quinta, sendo útil para alimentar a
curiosidade das nossas crianças, sendo também a base de muitas explicações míticas
da multiplicação da espécie humana.

-

Plantação de videiras americanas junto à Tanoaria – A fim de melhorar o contexto do
museu foram instaladas algumas plantas a fim de ser estabelecida uma pequena
latada.

-

Criação de “Mandalas” – Troncos de árvores cortadas deram lugar à criação de
bancos e ao estabelecimento de mandalas, uma forma que tenta exprimir a relação
do ser humano com o cosmos de forma harmoniosa.
Serviços externos
O sector da jardinagem da Fundação ADFP, com 22 anos de existência, tem
como finalidade a prestação de serviços à comunidade de manutenção e construção
de ajardinamentos.
O sector da jardinagem é ocupado preferencialmente por pessoas portadoras
de deficiência, com dificuldades de aprendizagem e outras vítimas de exclusão
social.
A valência da jardinagem para o exterior envolve um total de 7 pessoas, com
6 colaboradores, 1 Engenheiro agrário.
As tarefas regularmente realizadas foram a manutenção dos seguintes
jardins:
Jardins da praça José Falcão; Alameda das Moitas; Jardins da Fundação;
Residência da Cruz Branca; Jardim Particular; Jardins da Quinta da Paiva (PBSL e
HSL); Jardins do Centro Infantil, Jardins do Centro Social de Lamas.
 Produção agropecuária
A Fundação tem apostado na aquisição de alguns terrenos com fins agrícolas,
tendo adquirido no final de 2014 uma propriedade em Alpedrinha – Fundão, com
área de 22 hectares, sendo 9,5 hectares de vinha e 12,5 de olival.
Esta atividade visa encorajar a inclusão de pessoas portadoras de deficiência,
vítimas de exclusão social permitindo a sua evolução ao trabalhar em diferentes
vertentes da agricultura (Relação Natureza-Homem). Pretende-se motivar o
desenvolvimento intelectual do ser humano, através da criação de atividades
terapêuticas para o mesmo.

Nestes terrenos procura-se cultivar produtos em quantidade suficiente para
satisfazer as necessidades internas (Fundação e Restaurante Museu da Chanfana) e
comercializar os excedentes.
A valência da agricultura envolveu um total de 12 pessoas: 2 Engenheiros
Agrários, 7 Formandos do curso de Operadores Agrícolas e 3 CEI.
 Viticultura
Em 2015, foi conseguida uma produção vinícola de 6100 L de vinho tinto, 1100
L de vinho branco e 550 L de vinho rosé, produzida na vinha da Várzea de
Rabarrabos e Lamas com plantação datada de 2007 e 2013, respetivamente. Em
Lamas foi adquirido um terreno em 2013 com uma vinha antiga que este ano
também produziu vinho.
Na vinha de Monte Isidro no Fundão, a produção de uvas tintas e brancas foi
vendida à Adega Cooperativa do Fundão, sendo as quantidades indicadas na tabela
seguinte:
Uva
Uva tinta
Uva branca

Quantidade
59.100 kg
680 kg

No decorrer do ano, foi executado o projeto VITIS, aprovado pela DRAPC,
com plantação de 44.000 m2 de vinha com 14.400 bacelos.
As castas tintas selecionadas foram:
- Touriga – Nacional
- Aragonez
- Chardonnay
- Merlot
- Baga
A variedade casta Baga, destina-se essencialmente à produção de vinho
espumante, havendo já marca registada – Aldeias do Xisto.
As castas brancas selecionadas foram:
- Arinto
- Bical
Gráfico 1 – Consumo interno, ano 2015, em litros
Durante o decorrer do ano de 2015, desenvolveu-se a construção de uma
adega, num lote da zona industrial pertencente à Fundação, visando aceitar as

produções obtidas das vinhas de São Sebastião e das vinhas do Monte Isidro –
Alpedrinha, adquiridas nos finais de 2014.
A edificação da adega e o seu equipamento tecnológico foram alvo de
candidatura no âmbito dos projetos PRODER, iniciada em 2014.

 Exploração agrícola em Cadaixo
Localizada em Cadaixo, a Fundação explora uma unidade produtiva de
horticultura/fruticultura com cerca de 3 hectares onde se iniciaram os trabalhos no
ano de 2013 e foram continuados e desenvolvidos ao longo deste ano:
Atividades realizadas:
- Preparação dos terrenos em camalhões (rotatividade)
- Monte e desbaste de arvoredo das parcelas de monte com pinheiros,
carvalhos e sobreiros
- Tratamento e marcação do terreno para plantação de castanheiros e
aveleiras
- Construção de um furo artesiano
- Colocação de postes e eletricidade na exploração, com casa de
segurança
- Colocação de depósito de água no cimo da exploração de 50.000
Litros.
- Colocação de tubagem no solo, torneiras de água na zona hortícola e
eletrobombas para o sistema de rega gota a gota
- Produção hortícola para entrega no armazém, Restaurante Museu da
Chanfana e Centro Infantil da Fundação.
- Colocação de estufas já em pleno funcionamento e produção
Os produtos hortícolas obtidos na exploração de Cadaixo variam desde
couves, alfaces, abóboras, grelos, tomate entre outros, tendo todos apresentado
boas colheitas quer na quantidade quer no sabor. Comparativamente ao ano de
2014, houve um aumento da produção bem como dos produtos explorados.
Gráfico 2 – Produção hortícola de Cadaixo, ano de 2015, em Kg


Fruticultura

As várias explorações contêm diversas variedades de árvores frutícolas:
pereiras, macieiras, pessegueiros, kiwis, diospireiros, marmeleiros, etc.

Gráfico 3 – Produção frutícola, ano de 2015, em kg, dos locais: Fundação ADFP,
Residência Cruz Branca e Cadaixo.



Olivicultura

Foi efetuada a colheita anual da azeitona, para produção de azeite, do terreno
do Monte Isidro – Alpedrinha, Fundão e nos vários terrenos da Fundação ADFP
(Fundação, PBSL, Residência da Cruz Branca):
Local
Terrenos F.ADFP e ofertas de amigos
Monte Isidro



Quantidade
68 Litros de azeite
55.220 toneladas de azeitona

Forragens

Em 2015 prosseguiu-se o cultivo de diversas culturas arvenses tais como:
trigos, aveias, centeio, cevada.
Foram ainda semeadas com estas consociações os terrenos disponíveis para
essa finalidade nas localidades de Cadaixo, Corga e Fundação ADFP.
Criou-se a área de milharada no terreno do futuro hospital (1,5 hectares) e
nos terrenos cedidos (3000 metros).


Apicultura

Contendo no total 3 apiários distribuídos por 3 locais diferentes, com duas
variedades de colmeias, o total produzido no decorrer do ano de 2015 foi de 85 Kg.
Atividades:
-



Transumância de colmeias entre Cadaixo e Corga
Desdobramento de colmeias
Tratamentos anuais
Verificação do estado sanitário das colmeias
Realização da cresta do mel na melaria

Bovinicultura

No Parque Biológico, com o intuito de amostra ao público visitante mas também
para produção de vitelos para consumo interno e venda, existem 4 raças autóctones:
Marinhoa, Minhota, Barrosã e Cachena.

A criação bovina com inseminação artificial foi efetuada pelo veterinário em
conjunto com técnicos especializados - inseminador, em todos os bovinos.
Aguardamos os resultados.


Caprinicultura e Ovinocultura

Como referido, na Quinta Pedagógica do parque encontra-se em exposição vários
exemplares de raças autóctones de ovelhas e cabras. Nos ovinos, apresentamos a
raça Serra da Estrela Branca e Preta e a raça Churra do Minho. Em relação aos
caprinos existe a raça bravia, a raça anã e a cabra comum. Estes animais são
expostos para observação do público mas também com o objetivo de produção de
borregos e cabritos destinados ao consumo interno e venda.
 Suinicultura
Tal como nos bovinos, ovinos e caprinos, também nos suínos apresentamos
um conjunto de raças autóctones - Porco Bísaro e Porco Preto Alentejano - com o
objetivo não apenas de mostra ao público mas também de produção de leitões e
porcos para consumo interno e comércio.
Para responder às necessidades deste animais, efetuou-se o melhoramento
das condições de espaço e foi observada frequentemente a alimentação e controlo
de temperatura dos partos.


Produtos animais para consumo interno e comércio externo

Todos os produtos animais para consumo interno e para comércio são
devidamente controlados de modo a manter as condições necessárias,
apresentando ao longo do ano quantidades elevadas, sendo sem dúvida a
exploração suinícola aquela que melhores resultados apresenta.
Outros dois produtos também comercializados são os ovos de galináceos
(também utilizados em consumo interno) e o estrume proveniente dos animais da
quinta pedagógica.
Os consumos internos e as vendas externas de caprinos, bovinos e suínos
encontram-se apresentadas nos gráficos seguintes.
Nos consumos internos, comparativamente a 2014, a carne de porco
continua a ser a carne mais consumida, no entanto, teve um decréscimo
relativamente ao ano transato. Ao invés a carne de javali apresentou um consumo
muito superior.
Os animais vendidos para consumidores externos, comparativamente a 2014
teve um decréscimo no número de leitões em virtude da pouca produção de leitões
no ano de 2015 (grandes taxas de mortalidade causadas pelas progenitoras) mas em
contraste ocorreu um aumento da procura de porquinhos da índia (31 exemplares

em contraste com 9 do ano anterior). Nos restantes animais, a venda manteve-se
estável.

Gráfico 4 – Produção interna animal, ano de 2015, em kg.

Gráfico 5 – Venda animal externa, ano de 2015, em quantidade.
Tabela 4 – Quantidades de produtos: Quantidade (nº) de ovos para consumo
interno/externo, quantidade de mel retirado das colmeias (L) quantidade de
estrume (m3) vendido.
Produto
Ovos
Mel
Estrume

Quantidade
2735
85
3
20 m

 Desporto e Lazer
Centro Hípico
Aproveitando as estruturas desportivas do Centro Hípico, com picadeiro coberto e
exterior, a ADFP continuou em 2015 o desenvolvimento da equitação e da Equitação
Terapêutica através das seguintes ações:
 Promoveram-se as aulas de equitação destinadas não só às crianças (das
valências da ADFP e das escolas), mas à comunidade em geral, podendo ser
frequentada a partir dos 5 anos e sem idade limite. Conhecidos e reconhecidos
que são os benefícios da Equitação Terapêutica na reabilitação de uma
população com deficiência, doente e/ou inadaptada, aliando o contacto com os
animais e a natureza ao contacto social.
 Prestação de serviços de apensamento de equinos com alimentação,
abeberamento e manutenção das boxes.
 Em 2015 realizaram-se as provas e concursos de Saltos de Obstáculos do
campeonato regional, o centro hípico realizou na Quinta da Paiva, a prova no
âmbito do IXX Campeonato Regional no mês de Maio.
 Realizou-se um torneio de clube, para 14 atletas distribuídos entre provas de
ensino e obstáculos no mês de Março.
 Passeio a cavalo pela vila e serra de Miranda com 24 cavaleiros com almoço de
convívio.
 Divulgaram-se a pratica da equitação pelo concelho bem como, os passeios de
pónei e a cavalo.

Columbofilia
Esta secção visa a promoção de atividades da columbofilia e transmitir
ensinamentos a jovens e pessoas portadoras de deficiência permitindo
aumentar a visibilidade do PBSL e da Fundação ADFP a nível nacional e
internacional.
Conta com 5 casais de pombos-correios e uma cria, dos quais 3 casais
foram uma oferta de um Mirandense ao PBSL.
A manutenção do pombal é feita pelos formandos em conjunto com os
jovens residentes no Lar de Infância e Juventude da Fundação ADFP com o
intuito de os interessar e motivar para esta atividade.

3.II. Parque Biológico Serra da Lousã – Política de Inclusão pelo Turismo,
Cultura e Desenvolvimento Sustentável
Turismo, Sustentabilidade e Inclusão
A diversificação de atividades é fundamental na estratégia de criação de
emprego, produção de riqueza e obtenção de receitas próprias que nos tornem
sustentáveis e menos dependentes do estado.
Sempre que possível, mesmo em setores como o turismo, os investimentos da
Fundação ADFP são realizados numa logica de inclusão de pessoas com problemas.
A aposta por parte da instituição no setor do turismo, com o intuito de
responder aos objetivos anteriormente referenciados, concretizou-se através dos
investimentos no Parque Biológico da Serra da Lousã, Restaurante Museu da
Chanfana, Centro de Informação e Hotel Parque Serra da Lousã.
I. Parque Biológico da Serra da Lousã – Proposta Inovadora, de interesse
turístico, e ambiental, que aposta na Coesão Social ao criar emprego para
pessoas vitimas de exclusão social.
Dada a inovação deste projeto, o mesmo já obteve vários prémios nacionais,
tendo representado Portugal em vários concursos internacionais.
A descrição de todo este projeto relativamente ao ano de 2015, já foi
desenvolvida em ponto anterior deste relatório.
II. Centro de Informação – O Centro de Informação foi criado com o objetivo de
proporcionar aos visitantes um amplo conhecimento do concelho e também da
região.
Aberto todos os dias e com extenso horário, constitui uma mais valia e um
importante apoio para o Posto de Turismo Municipal, substituindo o seu
serviço, nos períodos em que o mesmo está encerrado.
Este Centro de Informação, funciona também como porta de entrada ao
Parque Biológico da Serra da Lousã.
A abertura do Hotel Parque Serra da Lousã no último trimestre de 2015, veio
tornar este serviço de apoio ainda mais útil, proporcionando um crescimento
no número de visitantes, o que se traduz num impacto positivo para ambos os
projetos.
Para além das funções já descritas, anteriormente, são desempenhadas no
centro de informação diversas tarefas das quais destacamos:
 atendimento de visitantes e turistas;
 venda de bilhetes;
 serviço de cafetaria;
 tarefas de secretariado, como a gestão do e-mail;
 marcação e organização de visitas de grupos e escolas;
 apoio ao restaurante na elaboração de escalas de serviço e encomendas.

1) Ações Diversas de Promoção Comercial

Ações de promoção direcionadas para Escolas e Instituições
No ano de 2015, foram convidadas as direções de diversas escolas e instituições
com o objetivo de sensibilizar as mesmas para a importância do Parque Biológico e
para agradecer as visitas efetuadas.
Este convite privilegiou as escolas e Instituições que têm trazido mais pessoas ao
Parque.
Ações de promoção direcionadas para empresas e agentes turísticos da região
No ano 2015 foi feito um convite a um conjunto de entidades da região com o
objetivo de os sensibilizar para a importância do Parque Biológico como polo de
atração turística.
Animal do Mês
Mensalmente é designado um animal do parque como sendo o “Animal do Mês”.
Pretende-se assim desta forma dar a conhecer as várias espécies de animais
existentes.
Apadrinhamento
Tendo esta iniciativa o como principal objetivo a divulgação do Parque
Biológico da Serra da Lousã e a preservação dos animais autóctones da fauna
portuguesa. O visitante que apadrinhar um animal beneficiará de um livre-trânsito
anual que lhe permitirá visitar este espaço e observar os animais sempre que desejar.
Centro Hípico – Marcações e Vendas
No Centro de Informação são marcados e vendidos os vários serviços do Centro
Hípico, Inserido no PBSL. Estas atividades estão disponíveis ao longo do ano, tanto
para clientes habituais como para pontuais, mediante entrada para no parque. As
atividades estão disponíveis ao longo do ano, tanto para clientes habituais como para
os pontuais, mediante entrada paga no parque. As atividades disponíveis são: iniciação
à equitação, passeios de charrete e a cavalo.
Gestão das Redes Sociais e pagina Web
2) Recursos Humanos
Durante o ano de 2015 trabalharam no Centro de Informação duas colaboradoras a
tempo inteiro.
Acompanhamento de Estágios
É incutida aos estagiários a necessidade de serem multifacetados e
polivalentes, cabendo à equipa do Centro de Informação a orientação e atribuição de

tarefas aos estagiários curriculares, avaliação e reunião com os coordenadores, envio
de documentação e encaminhamento de protocolos para assinaturas, etc.
Gestão de visitas e organização
Dado os objetivos inerentes à atividade do Parque, as atividades principais
desempenhadas pelos voluntariados, são visitas guiadas e festas de aniversario.
Na sua grande maioria, tratam-se de jovens estudantes com paixão pela
natureza que fazem voluntariado nas horas vagas, especialmente no período de ferias
escolares.
Indicadores
1) Numero de entradas no Parque de 2009 a 2015
Numero de entradas no Parque Biológico da Serra da Lousã
Meses

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Janeiro

0

347

392

713

1004

669

816

3941

Fevereiro

0

1022

456

1138

758

390

713

4477

Março

0

1626

1512

1600

1533

1637

2523

10431

Abril

0

2485

2537

2249

2302

3166

3216

15955

Maio

0

3976

3272

2624

2666

3605

3306

19449

Junho

1430

4181

3922

4884

4661

4901

4812

27361

Julho

1593

3846

2726

4294

3878

3859

4128

22731

Agosto

1870

3133

3418

6303

5270

6181

6115

30420

Setembro

1174

1417

1412

1878

1895

1517

2411

10530

Outubro

1145

1471

1539

1529

1210

1648

1001

8398

Novembro

420

556

436

490

680

588

1018

3768

Dezembro

290

235

664

1211

696

320

1006

4132

7922

24295

22286

28913

26553

28481

31065

169515

Total

Total

* Fev. 2010: n.º total contém 319 livre-trânsito de funcionários

Como é visível no gráfico e no quadro anterior, o numero de entradas no Parque
cresceu em 2015, tendo sido o ano com maior número de visitantes.

2) Distribuição de Receitas por Produtos em 2015
Receita por Produtos
Cafetaria

Entradas

Livre Transito

Atividades

Refeições Parque

€ 25 477,44

€ 88 551,65

€ 615,44

€ 27 086,67

€ 2 565,44

3) Entradas Oferecidas a Aniversariantes:
Durante o ano de 2015 foram oferecidas 117 entradas a aniversariantes.
Iniciação à Equitação:
Esta atividade, atividade é marcada e vendida na bilheteira do parque e
compreende uma experiência de cavalo ou pónei no centro hípico. Em 2015 foram

vendidas 605 voltinhas de cavalo/pónei, auferindo a receita de 1210€. Em 2014 foram
vendidas 715 voltinhas de cavalo/pónei, auferindo a receita de 1438€, sendo que em
2013 foram vendidas 489 experiências individuais a cavalo/pónei, comportando em
978€.

Bilhetes Vendidos

Atividades de Iniciação à Equitação
2013
2014
489
715

2015
605

Total
1809

Escolas
Destinado a grupos escolares que pretendem visitar o Parque Biológico da
Serra da Lousã, destaca-se dois tipos de programas: “Grupo Escola”, modalidade mais
económica, compreendendo somente a entrada no parque ou “Pacote Escola”,
modalidade mais completa e compreende, para além da entrada no parque, uma visita
guiada e duas atividades. O parque também disponibiliza serviços de refeições
económicas no refeitório da Fundação ADFP. Caso os grupos pretendam fazer
piquenique, sugere-se o parque de merendas situado na zona de lazer da Quinta da
Paiva ou ainda a esplanada do Centro de Informação. No total, no ano de 2015, o
Parque Biológico da Serra da Lousã, foi visitado por 122 grupos de escolas, tendo um
total de visitantes de 5722 crianças.
Visitas Escolas por Região

Visitas Escolas por Distrito

Distribuição Escolas por Localidade

Grupos
Destinados a grupos que pretendem visitar o parque destacam-se igualmente
dois tipos de programas: Entradas de Grupo, modalidade mais económica,
compreendendo somente a entrada no parque ou “Pacote Grupo”, inclui, para além da
entrada e a visita guiada, 2 atividades à escolha. No que diz respeito às refeições,
encaminhados com opção os menus Restaurante “Museu da Chanfana”. No caso de
pretenderem uma oferta mais económica, temos a opção do refeitório ou do salão de
festas da Fundação ADFP.
Grupos Mistos

De vez em quando recebemos visitas de fim-de-ano de escolas, visitas de
convívio de ATL ou associações ou mesmo grupos de amigos que se juntam. Esses
grupos são constituídos por adultos e crianças.
Parcerias
 Escapadinhas Low Cost.: Um empresa da especialidade, criou em 2013, vários
pacotes com várias ofertas ligadas à cultura em várias regiões, tendo sido
proposto um na zona de Miranda do Corvo que inclui, para além de
alojamento, entrada no PBSL.
 TLC Markting.: Entidade que promove campanhas para diversas empresas.
Campanhas promovidas com o PBSL: Cartão AXA Seguros, Cartão N seguros
PREMIUM, Voucher Baby Rice, ONEY – Cartões Jumbo, AKI, Leroy Merlin,
Lyberdade, Norauto, Decathlon, Thorttleman, OMB, Freeport e OGFE, Campanhas
Macdonalds, Bom Petisco, Loctite e Pattex, Ferrero, Radio Popular.
 Punchline.: mantivemos a parceria com a empresa punchine em que
detentores do cartão “Pleasures card” usufruem de 20% desconto sobre o
bilhete de entrada no parque ao titular do cartão e até 3 familiares;
 Odisseias – Happy Choise.: esta parceria, inclui entrada para 2 pessoas no
parque com experiência de alimentação dos animais com os tratador e
experiências de cavalos, Esta parceria funciona através da apresentação de
vouchers vendidos na Worten.
 Coolgift – Pacotes Desafios: renovação da parceria que inclui entrada para 2
pessoas no Parque Biológico e uma aula de equitação de (+/- 30 min.). Esta
parceria funciona através da apresentação de vouchers vendidos em
grandes superfícies, tais como Continente, FNAC, Jumbo Box, etc.
 Hotel Meliá Palácio da Lousã.: esta parceria com o Hotel Meliá Palácio
contempla regularmente vouchers de entrada para o Parque Biológico,
vendidos posteriormente aos clientes com 10% de comissão.
 Sete Quintas Turismo Rural.: esta parceria contempla regularmente
vouchers de entrada no Parque Biológico, vendidos posteriormente com
10% de comissão.
 Empresa Refrige (Coca-Cola).: estabelecida a parceria no âmbito da
aquisição de bebidas marca Coca-Cola com tabela de preços fixa, colocação
de máquinas de vending no parque personalizadas, publicidade em
pequenas e grandes superfícies com campanhas (supermercados,
gasolineiras, etc), atribuição de descontos de entradas do parque aos
funcionários da empresa Refrige.
Restaurante Museu da Chanfana:
Inaugurado em 2009, inserido no Parque Biológico da Serra da Lousã,
beneficiando de um enquadramento natural e paisagístico de exceção, o Restaurante

Museu da Chanfana, pretende fazer a homenagem a gastronomia regional, com
ementa de produtos de excelência.
Tarefas e Inovações:
 O restaurante foi incluído pelo 5.º ano consecutivo no guia “Boa Mesa Boa
Cama” do semanário Expresso;
 Realização da Semana do cabrito;
 Realização da Semana da Chanfana;
 Realização do Almoço de Empresários;
 Inserção de cartaz “Boas Festas” de Natal e Fim-de-ano no rodapé do e-mail;
 Informação sobre legumes e filosofia da FADFP na carta;
 Criação de lembranças para oferta nas datas comemorativas;
 Decoração do espaço para eventos e festividades – santos populares, semanas
temáticas, dias festivos, etc;
 Gestão da página de Facebook do Restaurante;
 Atualização da carta de vinhos;
 Articulação com a empresa Delta para empréstimo de máquina de café para
eventos vários;
Informação através dos media:
Vigorou informação sobre o restaurante Museu da Chanfana: - No Guia “Boa
Cama Boa Mesa” do jornal Expresso; - No Guia “Foge Comigo”, edição sobre as aldeias
de xisto e outras informações úteis sobre a região;
Parcerias com o Restaurante:
 Os titulares de cartão bancário BPI usufruem de desconto no restaurante;
 Os funcionários da empresa “Punchline” beneficiam de desconto no
restaurante mediante apresentação do cartão de funcionário da empresa, de
acordo com parceria estabelecida com a mesma. O desconto consiste em 10%
numa refeição no Restaurante MC (despesas entre 30€ e 150€, inclusive,
exceto grupos);
 Renovação da parceria com a empresa Lifecooler - vouchers Coolgift – pacote
Tascas & Vinhos. Compreende 1 Cheque no valor de 24,90€, não sujeito a
reembolso e não acumulável, a ser gasto no restaurante;
Indicadores:
Total de Refeições 2009 - 2015
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Totais

Janeiro

989

946

967

944

781

1179

5806

Fevereiro

879

1107

854

791

738

889

5258

Março

1043

1325

1062

1207

1199

1372

7208

Abril

1257

1528

1370

1409

1416

1284

8264

Maio

1432

1396

1180

1446

1222

1456

8132

Junho

891

1332

1275

1144

1274

1380

1291

8587

Julho

1363

1661

1492

1300

1359

1630

1452

10257

Agosto

1308

1528

1981

2069

2222

2470

2389

13967

Setembro

1079

1184

1123

1382

1165

1366

1406

8705

Outubro

1096

1204

1349

1001

1208

1504

1175

8537

Novembro

828

954

915

866

893

826

1168

6450

Dezembro

1140

1223

1239

1106

959

581

1652

7900

Total

7705

14686

15676

14301

14877

15113

16713

99071

À semelhança do Parque, o numero de refeições servidas no restaurante
também aumentou em 2015.
Valor das Receitas Mensais (C/IVA)
Receitas 2015
Receitas
Janeiro

N.º Refeições
Valor Medio Refeição
Receitas

Fevereiro

N.º Refeições
Valor Medio Refeição
Receitas

Março

N.º Refeições
Valor Medio Refeição
Receitas

Abril

N.º Refeições
Valor Medio Refeição

Maio

Receitas

€ 15 956,39
1179
€ 13,53
€ 11 114,39
889
€ 12,50
€ 17 238,39
1372
€ 12,56
€ 17 145,34
1284
€ 13,35
€ 20 013,89

N.º Refeições
Valor Medio Refeição
Receitas
Junho

N.º Refeições

Receitas
N.º Refeições

Receitas
N.º Refeições

Receitas
N.º Refeições

Receitas
N.º Refeições

Receitas
N.º Refeições

Receitas

€ 12,79

1406
€ 12,89

1175
€ 13,91

1168
€ 13,06
€ 22 386,71

N.º Refeições
Valor Medio Refeição
Receitas

Total

2389

€ 15 252,24

Valor Medio Refeição

Dezembro

€ 11,66

€ 16 339,24

Valor Medio Refeição

Novembro

1452

€ 18 129,94

Valor Medio Refeição

Outubro

€ 13,44

€ 30 550,14

Valor Medio Refeição

Setembro

1291

€ 16 933,24

Valor Medio Refeição

Agosto

€ 13,75
€ 17 357,34

Valor Medio Refeição

Julho

1456

1652
€ 13,55
€ 218 417,25

N.º Refeições
Valor Medio Refeição

Total das Vendas S/IVA
Receitas S/IVA

16713
€ 13,07

Janeiro

€ 12 972,67

Fevereiro

€ 9 036,09

Março

€ 14 014,95

Abril

€ 13 939,30

Maio

€ 16 271,46

Junho

€ 14 111,66

Julho

€ 13 766,86

Agosto

€ 24 837,51

Setembro

€ 14 739,79

Outubro

€ 13 283,93

Novembro

€ 12 400,20

Dezembro

€ 18 200,58
€ 177 575,00

Total

Número total de clientes No ano de 2015, 16713 clientes fizeram refeição no
restaurante, com um montante faturado de 218 417,25€ (C/IVA).
Sendo o montante sem IVA de 177 575 €
Total de 2009 a 2015 – 99071 clientes.

3.2.3. Hotel Parque Serra da Lousã 4*
1 - Introdução
O Hotel Parque Serra da Lousã é uma sociedade unipessoal cujo único
proprietário é a Fundação ADFP. O Hotel iniciou a sua atividade em 9 de outubro de
2015.
Este projeto insere-se na estratégia de inovação social e diversificação de
atividades que vem a ser seguida pela Fundação ADFP. É objetivo da instituição ao
avançar com estes projetos diversificar as suas fontes de financiamento, aumentar
valor acrescentado e criar postos de trabalho.

Dentro desta estratégia pretende-se, que os lucros do hotel venham a servir
para promover as diversas respostas sociais da instituição.
O Hotel Parque Serra da Lousã, está localizado em Miranda do Corvo e
integrado no loteamento da Quinta da Paiva. Este loteamento integra também o
Parque Biológico, Restaurante Museu da Chanfana, Centro de Informação, Centro de
Artes e Ofícios, Museu Espaço da Mente, Museu da Tanoaria, entre outros
equipamentos.
O loteamento integra também um conjunto de equipamentos de lazer
propriedade do município (piscina descoberta, bar) e um parque de lazer de uso
público que inclui campos de jogos, circuito de manutenção, parque de merendas e
parque infantil.
2 – Antecedentes à exploração
2.1 – Obra e Decoração
No período de Janeiro a Outubro de 2015, decorreram obras de conclusão do
edifício e procedeu-se à decoração do hotel.
Tratou-se de um processo complexo em virtude dos atrasos que ocorreram na
conclusão da obra, por parte da empresa construtora. Esses atrasos induziram
prejuízos no arranque da exploração do hotel e no cumprimento de metas perante o
Turismo de Portugal.
Com o objetivo de dar maior celeridade ao processo, o promotor acabou por
decidir retirar a obra à empresa construtora, optando por concluir os trabalhos
diretamente com subempreiteiros e/ou administração direta em situações pontuais.
Este processo seguiu para tribunal.
Esta decisão da direção apoiada pela fiscalização da obra, foi crucial para tentar
dar maior celeridade na conclusão do projeto de modo a que o investimento fosse
terminado antes do encerramento do quadro comunitário.
2.2 – Investimento
O montante de investimento do hotel foi de 3.081.734,69€ até 31 de Dezembro
de 2015, decomposto nas seguintes rubricas:
- Terreno: 163.677,30€
- Edifício: 2.340.885,49€
- Equipamento básico: 577.171,90€
Este investimento foi financiado com capitais da Fundação ADFP e com apoios
comunitários.
O contrato assinado com o Turismo de Portugal previa um financiamento com
fundos comunitários de 1.870.541,11€.
Deste montante, foram pagos 1.142.587,91€ até Dezembro de 2015.

Contudo, este montante será objeto de acertos resultantes da verificação por
parte do Turismo de Portugal entre o investimento elegível realizado. Processo este
que ainda decorre a sua tramitação pelo que ainda não existem valores finais.
Dependendo de algumas verificações, nomeadamente ao nível do
cumprimento de prazos de investimento, valores de investimento e de metas de
exploração, a verificar em ano cruzeiro, uma parte deste subsídio pode ser
transformado de subsídio reembolsável em subsídio a fundo perdido.
Dado o atraso na implementação do projeto, apesar de ser por motivos
imputáveis ao empreiteiro, em princípio vamos perder o direito ao subsídio a fundo
perdido, correspondente ao prazo de investimento. Estamos a tentar junto do Turismo
de Portugal fundamentar que o atraso no investimento decorreu de motivos não
imputáveis ao Hotel Parque Serra da Lousã mas, para já, desconhecemos a decisão
final.
3 - Descrição da Unidade Hoteleira
O Hotel Serra da Lousã é uma sociedade unipessoal cujo capital social é detido
100% pela Fundação ADFP. Com o objetivo de diversificar receitas e criar postos de
trabalho, ADFP tem procurado inovar e criar projetos. O projeto do hotel insere-se
nessa estratégia. Caso o hotel gere lucros e dado que a única proprietária é a ADFP
esses lucros servirão para ampliar e dar sustentabilidade ao trabalho social da
Instituição. O Parque Biológico da Serra da Lousã e o restaurante «Museu da
Chanfana» constituem outros exemplos de projetos de interesse turístico que também
são da ADFP. A ADFP apoia crianças, jovens, adultos e idosos de ambos os sexos,
integrando valências destinadas a pessoas com deficiência ou doença mental,
refugiados, mulheres gravidas e/ou com filhos, vitimas de violência, imigrantes e
minorias étnicas e unidades de cuidados de saúde.
O Hotel Parque Serra da Lousã, aberto desde 9 de Outubro, localiza-se em
Miranda do Corvo. Concelho com foral desde 1136, no centro de Portugal, a cerca de
10 km da Lousã, 20 km de Coimbra e a 90 km do Santuário de Fátima. Encontra-se
dotado de boas acessibilidades, sendo servido pela auto-estrada A13, que faz ligação
ao IC8, A1 e A23. O Hotel dista do centro da vila cerca de 1,5 km. Está integrado num
loteamento com uma extensa zona verde de 12 hectares que inclui vários
equipamentos de lazer e o Parque Biológico da Serra da Lousã. A localização do Hotel
junto da Serra da Lousã, permite usufruir de uma boa rede de caminhos pedestres e de
BTT.
O Hotel é uma unidade de 4 estrelas com 40 quartos 29 twins, 8 duplos, 3
suítes, em que 9 dos quais têm comodidades necessárias para pessoas com mobilidade
reduzida. Uma parte significativa da sinalética do hotel está escrita em braile de forma
a contribuir para o hotel ainda mais acessível. A cada quarto do hotel foi atribuído um
nome de uma divindade grega e romana.

Todos os quartos dispõem de comodidades como: cofre, roupões e chinelos, minibar,
televisão, rádio, Wi-fi gratuito, ar condicionado, varanda, secador de cabelo e espelho
de aumento/maquilhagem na casa de banho. Pretende-se proporcionar estadias
únicas aos seus hóspedes e tem condições perfeitas para famílias, disponibilizando
quartos comunicantes e suítes.
O Hotel dispõe de piscina interior, SPA com sala de massagens, sauna, jacúzi, banho
turco, ginásio e bicicletas.
No exterior possui um campo de ténis, parede de bate-bolas, recinto
polivalente para andebol, futebol de 5, basquete. No parque de lazer público existe um
campo de areia, um minicampo de relva sintética, circuito de manutenção, piscina
exterior ao ar livre e parque infantil. Inserido no Parque Biológico da Serra da Lousã,
que para além da maior coleção de animais selvagens que existem ou já existiram na
península ibérica, integra também uma Quinta Pedagógica com animais domésticos de
Raças Nacionais e Centro Hípico, Jardim de Ervas Aromáticas, uma Central de
Compostagem, uma Horta Biológica, um Roseiral, Labirinto de Árvores de Fruto –
único no Mundo, Ecomuseu, Museu da Tanoaria, Museu Vivo de Artes e Ofícios
Tradicionais com oficinas de artesanato (barro, cestaria, vime, vidro de fusão,
sapateiro e tecelagem), loja de venda e Restaurante Museu da Chanfana.
Com o objetivo de proporcionar melhores condições aos clientes, encontram-se
a decorrer obras na cave do hotel para criação de uma zona lúdica com espaços, infraestruturas desportivas, jogos e SPA.
O pequeno-almoço (buffet) é servido no restaurante do Hotel. Os almoços e
jantares, no Restaurante Museu da Chanfana, o qual se encontra inserido no mesmo
espaço de lazer onde se encontra o Hotel, a uma distância de cerca de 200 m. Este
restaurante, pela sua qualidade, tem sido integrado em vários guias gastronómicos,
nomeadamente o guia “Boa cama, Boa mesa”. O restaurante do hotel dispõe de muito
boas condições para eventos, festas e refeições de grupo. No “Baco” Bar, os clientes
poderão disfrutar e bebidas e refeições ligeiras, com acesso a jogos, pequena
biblioteca e esplanada.
O Hotel dispõe de sala de 90 lugares em plateia que está equipada com as mais
modernas tecnologias. A sala pode ser organizada em plateia ou noutro formato. Caso
exista necessidade, o Hotel tem condições para disponibilizar outros espaços para
reuniões de trabalho.
O Hotel presta um ambiente acolhedor e familiar. Acreditamos que o Hotel tem todas
as condições para poder proporcionar boas férias em família. A localização do Hotel
junto do Parque Biológico e a interligação com a Fundação ADFP permite disponibilizar
ao cliente um conjunto de experiencias muito agradáveis.
4

– Formulação Estratégica

Missão:

Num contexto globalizado e competitivo, o Hotel Parque Serra da Lousã
procurará criar propostas de valor diferenciadas, apostando na qualidade dos seus
Produtos, do Serviço ao Cliente e no Capital Humano, tendo sempre presente os
valores do humanismo, respeito pela natureza e fraternidade que estão subjacentes à
entidade promotora Fundação ADFP.
Visão:
Sermos reconhecidos como um Hotel modelo de referência nacional,
distinguindo-se pelo ambiente familiar e atendimento personalizado num ambiente
seguro capaz de proporcionar aos seus clientes experiencias únicas.
Valores:
-

Honestidade:
Responsabilidad
e Social e Ambiental;
Transparência;
Excelência
em

Bem Servir;

Profissionalismo;
Valorização dos

Recursos Humanos.
5 - Atividade

Iniciada a sua atividade no dia 9 de Outubro de 2015, tem mantido a atividade
no sector hoteleiro apoiado e associado a várias vertentes turísticas, nomeadamente
no turismo rural, turismo de natureza, turismo gastronómico, turismo de desporto e
turismo empresarial.
A direção do hotel tem procurado desenvolver programas temáticos direcionados para
várias vertentes turísticas, com o objetivo de proporcionar estadias e experiências
únicas aos hóspedes do hotel.
Assim, o Hotel Parque Serra da Lousã acolheu em menos de 3 meses de
funcionamento 1278 hóspedes, maioritariamente portugueses, mas também da
Argentina, Brasil, Espanha, França e Reino Unido.
Nesta fase inicial, o Hotel Parque Serra da Lousã apresenta uma taxa de
ocupação média de cerca de 38%, chegando a ultrapassar os 87% em 3 períodos
distintos.
Dada a inserção do Hotel no Parque Biológico da Serra da Lousã, a proximidade à Serra
da Lousã e o número elevado de experiências que podemos proporcionar, o
segmento-alvo dos clientes do hotel são as famílias em lazer. O Hotel quer distinguir-se
pelo ambiente familiar e atendimento personalizado, criando condições para que o
cliente se sinta em casa e com diversas atividades disponíveis dentro da unidade.

Da mesma forma, o Hotel procura responder igualmente aos clientes nacionais
e estrangeiro que pretendam desenvolver atividades relacionadas com o ambiente,
bem como o cliente corporate.
Devido à sua localização, infraestruturas e facilidades disponíveis, o hotel
centra a sua comunicação na captação do mercado nacional e estrageiro individual de
famílias, mercado sénior e em nichos de mercado como clientes com mobilidade
reduzida.
5.1 – Faturação / Proveitos
EUR
Total

10 / 2015
4.794,20€

11 / 2015
14.040,40€

12 / 2015
28.746,00€

Secções

Proveito

ALOJAMENTO
BAR
RESTAURANTE
SALAS
SPA
Total

39.471,20€
1.603,00€
5.418,50€
193,00€
630,00€
47.580,60€

Serviços
ALOJAMENTO
Total Alojamento
BEBIDAS BAR
BEBIDAS RESTAURANTE
Mini-Bar Bebidas
Total Bebidas
COMIDAS BAR
COMIDAS RESTAURANTE
Mini-Bar Comidas
PEQ. ALMOÇO BUFFET
Total Comidas
ALUGUER DE SALAS
Diversos 23%
Total Diversos
MASSAGENS
Total Spa
TOTAL

Total
47.580,60€

Proveito
39.471,20€
39.471,20€
1.494,00€
268,00€
9,40€
1.771,40€
109,00€
5.150,50€
29,00€
45,00€
5.333,50€
193,00€
181,50€
374,50€
630,00€
630,00€
47.580,60€

5.1 - Grupos e eventos
O Hotel Parque Serra da Lousã tem recebido alguns grupos com as mais
distintas motivações.
Para além de grupos de desportistas que se alojaram no hotel aquando a participação
no TRAIL SERRA DA LOUSÃ, os nossos espaços têm vindo a ser utilizados para diversos

fins, nomeadamente para reuniões de trabalho na sala de conferências, como por
exemplo o aluguer de sala à empresa BPI, MATUDIS (Matutano) e EDP.
No dia 15 de Outubro, e com menos de uma semana de funcionamento,
recebemos o banco BPI que reuniu na sala de conferências do Hotel. Para além do
aluguer do espaço, os participantes usaram o Restaurante Museu da Chanfana para a
sua refeição.
Nos dias 7 e 8 de Novembro, recebemos as Comemoração do 28º aniversário
da Fundação ADFP e 7.º Capítulo da Confraria da Matança do Porco. As refeições
foram servidas no restaurante do Hotel e contaram com a participação de cerca de 90
pessoas.
Acolhemos também um Encontro Nacional de uma Juventude Partidária, entre
os dias 13 e 15 de Novembro, o que para além das refeições servidas a cerca e 70
pessoas, traduziu-se também num aumento da ocupação para mais de 85%.
No dia 24 de Novembro, a empresa Matutano também fez uma reunião de
trabalho no espaço do hotel. A mesma contou com participação de cerca de 30
pessoas, sendo as refeições servidas no Restaurante Museu da Chanfana.
Nos dias 12 e 13 de Dezembro, recebemos cerca 30 adultos acompanhados por
15 crianças, numa atividade de team-building promovida por uma empresa de
Santarém (Confidentia). Este tipo de eventos têm sido boas oportunidades para
promover o hotel, bem como o Parque Biológico da Serra da Lousã e Restaurante
Museu da Chanfana.
No dia 15 de Dezembro, a empresa EDP promoveu uma reunião de trabalho
nas instalações do Hotel. Esta reunião contou com a participação de cerca de 40
pessoas. Para além do aluguer do espaço da Sala de Conferências, este evento
traduziu-se num aumento da taxa de ocupação, já que alguns dos participantes
pernoitaram no Hotel, bem como na receita do Restaurante Museu d Chanfana
(refeições) e da Loja de Artesanato do Parque Biológico da Serra da Lousã (lembranças
solicitadas pela empresa para ofertar os participantes).
Foi criado um programa de Natal que contou com a participação de algumas
famílias ao passarem a noite de consoada nas instalações do Hotel. A noite teve a
animação com a colaboração de um mágico (utente da Fundação ADFP), para
abrilhantar a noite.
O programa de réveillon criado para o Hotel, contou com a participação de
cerca de 120 pessoas, sendo que a maioria pernoitou no hotel. O programa foi
pensado de forma a abranger o maior número possível de pessoas, já que dava ao
cliente a possibilidade de apenas participar no jantar e animação programada para a
data (fogo de artificio, animação de crianças e animação musical), pernoitar uma, duas
ou três noites. Nos vários pacotes disponíveis, e de acordo com as opções dos clientes,
estes poderiam ainda visitar o Parque Biológico da Serra da Lousã, visitar o Penela
Presépio de Penela ou participar em algumas atividades disponíveis no Parque
Biológico.

6 – Recursos Humanos
Em 31 de Dezembro de 2015, o Hotel estava a funcionar com os seguintes
recursos humanos, distribuídos pelas seguintes áreas:
Direção:
- Uma Diretora a tempo parcial;
Receção:
- Uma rececionista de primeira;
- Duas rececionistas estagiárias;
Bar e pequenos-almoços:
- Um estagiário de Mesa/Bar;
Andares:
- Uma funcionária destacada da Fundação ADFP;
- Três funcionárias em estágio profissional;
SPA:
- As massagens estão a ser realizadas com o recurso a serviços pontuais,
recorrendo preferencialmente a colaboradores da Fundação com formação
na área. Caso seja necessário, também recorremos a prestadores de
serviços externos.
Contabilidade/Aprovisionamento:
- Esta a ser assegurada pelos serviços da Fundação, com a colaboração dos
recursos humanos do Hotel.
Observações: Os funcionários do bar, restaurante e receção, repartem o
exercício das suas funções entre o Hotel e o Restaurante Museu da Chanfana. O
trabalho noturno também é assegurado pelo funcionário do bar. Nos períodos de
menos trabalho, os funcionários da receção também asseguram o serviço de bar.
Pontualmente, o hotel tem contado com a ajuda de alguns voluntários/estágios
curriculares que apoiam o hotel e melhoram a sua formação e currículo.
7 – Relações de Parceria

O Hotel tem procurado trabalhar em estreita parceria colaborando com outros
projetos da ADFP, nomeadamente o Parque Biológico da Serra da Lousã e o
Restaurante Museu da Chanfana.
Acreditamos que este trabalho de parceria constitui uma importante mais-valia que o
trabalho de cada um dos projetos.

A existência do Parque Biológico tem constituído uma mais valia para o Hotel.
O Hotel também tem contribuído para facilitar a procura do Parque Biológico. Os
mesmos e tem passado com o Restaurante Museu da Chanfana.
Tal como previsto na estratégia inicial, existe um trabalho de parceria entre
todas estas áreas, motivo que possibilita alguma partilha de recursos, nomeadamente
humanos.

8 – Trabalho Preparatórios para 2016
Durante este trimestre de trabalho de 2015, foram já organizados e
programados alguns eventos temáticos para o 1º trimestre de 2016, dos quais
merecem referência:
- Contactos empresariais;
- Organização de eventos temáticos:
- Trail dos Abutres;
- Programa de Carnaval;
- Dia dos Namorados;
- Dia do Pai;
- AXTRAIL
Para além disso, após 31 de Dezembro de 2015, outros fatores relevantes
merecem destaque como a continuidade do Financiamento por parte do Turismo de
Portugal, que recebemos a transferência no valor de 344.913,48€.
Para além disso, no sentido da continuidade e melhoria do serviço prestado ao
cliente, iniciou funções um novo Chefe de Sala, que exercerá trabalho no Hotel e
Restaurante Museu da Chanfana, à semelhança de outros colaboradores.
Foram também admitidos novos estagiários e na sequência de parcerias com
escolas das especialidades recebidos alguns formandos.

3.2.7. Museu Vivo de Artes e Ofícios Tradicionais
O Museu Vivo de Artes e Ofícios Tradicionais, visa criar "postos de trabalho" para
pessoas com deficiência ou doença mental, preservando e mantendo os ofícios
tradicionais desta área geográfica. O nosso objetivo é valorizar e enaltecer o trabalho,
muitas vezes esquecido, de pessoas especiais/diferentes, que não tem uma
oportunidade de trabalho no mercado normal. Todas as pessoas que trabalham
diariamente neste museu, são utentes com variadas patologias, desde a deficiência
física e motora à doença mental. O utente é acompanhado por uma equipa
multidisciplinar, que o orienta diariamente de acordo com o seu ritmo de trabalho. A
prioridade não é salientar as deficiências, mas potenciar as aptidões e talentos de
pessoas especiais, os artesãos.

Em 2015 não ocorreu nenhuma alteração significativa, mantendo assim as
atividades já desenvolvidas anteriormente: Tecelagem, Mobiliário em Vime, Cestaria,
Empalhamento de Garrafas, Sisal, Olaria, Fusão de Vidro, Bijutaria e Conserto de
Calçado, integrando diariamente 32 utentes.
Os utentes integrantes do Museu Vivo, são peças fundamentais do bom
funcionamento das oficinas. Contrariamente à filosofia de vários locais, as nossas
oficinas são direcionadas ao turismo e à promoção do Humanismo. Não "escondemos"
os nossos utentes. Eles tornam único o seu posto de trabalho, tornando-o um local de
motivação e mostrando a quem nos visita que não há impedimento, quando há
vontade de fazer mais e melhor. Esta é a característica que nos distingue dos demais.
Evidenciamos a diferença, a diferença que nos valoriza, não a que nos poderia tornar
inferior.
O Museu Vivo trabalha com o objetivo de tornar o seu projeto sustentável e com
alguma visibilidade dentro da Fundação e da sociedade onde está inserida. Todos os
artigos produzidos são vendidos nas Lojas de Artesanato, temos clientes específicos de
Norte a Sul do país, que nos compram material para venda em várias lojas de
referência. Canastras vendidas na Nazaré, são produzidas em Miranda do Corvo pela
nossa oficina de vime e cestaria.
Para além da produção diária, que posteriormente é vendida nas Lojas de
Artesanato, é de salientar a importância dos workshops na dinâmica das oficinas,
principalmente na área de olaria. A participação dos utentes neste processo é deveras
importante na articulação inter-geracional, principalmente no caso das escolas
primárias e infantários.
Valores referentes ao artigos feitos no Museu Vivo e vendidos nas Lojas de Artesanato:
TecelagemPBSL

Coimbra

Vime e Cestaria PBSL

Coimbra

Olaria e Vidro PBSL

Coimbra

Sapataria - PBSL

Jan-15

-

-

453,50 €

84,50 €

108,00 €

64,00 €

964,15 €

Fev-15

87,50 €

22,50 €

408,50 €

107,50 €

184,50 €

63,50 €

782,05 €

Mar-15

25,04 €

45,75 €

257,50 €

376,92 €

492,20 €

173,50 €

1.036,35 €

Abr-15

124,74 €

60,00 €

393,95 €

311,05 €

244,50 €

149,81 €

833,35 €

Mai-15

41,00 €

17,00 €

426,45 €

145,00 €

315,49 €

100,55 €

757,20 €

Jun-15

98,00 €

0,00 €

794,67 €

188,50 €

501,98 €

64,00 €

668,25 €

Jul-15

252,50 €

37,20 €

375,92 €

132,97 €

554,25 €

111,50 €

939,30 €

Ago-15

159,50 €

0,00 €

421,21 €

291,98 €

794,70 €

213,75 €

789,70 €

Set-15

199,00 €

46,00 €

408,94 €

92,50 €

319,49 €

99,50 €

892,70 €

Out-15

41,50 €

38,00 €

532,73 €

135,27 €

531,75 €

69,00 €

895,10 €

Nov-15

65,00 €

42,36 €

326,46 €

97,95 €

242,28 €

98,45 €

836,15 €

Dez-15

62,00 €

45,00 €

363,46 €

102,45 €

216,63 €

109,99 €

892,18 €

1.155,78 €

353,81 €

5.163,29 €

2.066,59 €

4.505,77 €

1.317,55 €

10.286,48 €

1 509.59€

7 229.88€

5 823.32€
24 849,27€

10 286.48€

Lojas de Artesanato
A missão das nossas lojas, não se cinge apenas à criação de mais-valias, mas
também à valorização do trabalho realizado por pessoas especiais.
A venda do nosso artesanato é fundamental para financiar o pagamento dos
subsídios de integração aos nossos utentes das oficinas.
O espaço em Coimbra de “Promoção e Divulgação do Parque Biológico da Serra
da Lousã” sediada no “coração” da cidade de Coimbra, na Rua da Sofia, constituiu um
marco importante na divulgação da Fundação, no que nela se faz, dando a conhecer
toda uma região envolvente.
Desde sempre foi um objetivo aumentar as vendas da loja de ano para ano. No
ano de 2015, superámos, mais uma vez, o objetivo de faturar mais do que no ano de
2014, com um acréscimo de 4% e um valor total de 56 312,65€.
Este espaço pretende não só a venda de produtos regionais endógenos, mas
também divulgar e promover o Parque Biológico da Serra da Lousã, o turismo e a
gastronomia regional e o artesanato do Pinhal Interior Norte.
Valores referentes ao total de caixa mensal auferido na loja do Parque Biológico da
Serra da Lousã:
Valores referentes ao total de caixa mensal auferido na Loja de Promoção e Divulgação
do Parque Biológico da Serra da a Lousã em Coimbra:
Todos os anos, desde 2009, o valor anual apurado tem aumentado, passando de
22 599,00€ para 56 300,00€ e com médias mensais de 4700€, em ambas as lojas.
Como sempre, tentámos a melhoria destes resultados e a busca de novas
estratégias como a angariação de novos artigos de artesanato regional e artesãos dos
concelhos e concelhos limítrofes e algumas inovações no âmbito do merchandising.
Produtos PBSL – Vinho, jeropiga, mel e marmelada.
Uma área que teve mudanças significativas, foi a área dos produtos agroalimentares, como o vinho “Terra Solidária”, com o alargamento da produção e a
melhoria significativa dos rótulos. Lançámos para o mercado a primeira edição do
Vinho Rosé “Terra Solidária” e em Dezembro a introdução no mercado do espumante
"Aldeias do Xisto" foi um sucesso.
Não podemos descurar a produção de cerca de 250kg de marmelada para
consumo interno das valências e complemento na oferta de prenda de aniversário aos
colaboradores.
Refeitório do Parque Biológico da Serra da Lousã

O refeitório do Parque Biológico da Serra da Lousã serve 70 refeições diárias.
Conta com a integração de uma mulher, em regime de voluntariado, da Residência
Cruz Branca, que assegura os serviços de apoio e manutenção do refeitório e casas de
banho do Parque Biológico da Serra da Lousã.
Estão previstas obras urgentes no refeitório desde 2013, devido às condições
do telhado e do chão.
É de salientar que a estrutura também é apoiada diariamente por um grupo de
utentes do Centro de Atividades Ocupacionais, que desenvolvem em contexto de
trabalho Atividades da Vida Diária (AVD's) na área da limpeza e manutenção do espaço
(Cozinha e Copa).

Ação Social
No ano de 2015 o gabinete 4 à semelhança de anos transatos, no âmbito das
suas respostas sociais já aqui mencionadas e também no apoio à Comunidade de
Miranda do Corvo, procedeu a um conjunto vasto de atendimentos, que muitas vezes
se confundem, mas de certo modo complementam o trabalho efetuado pelos serviços
locais da segurança social, e outros serviços de ação social concelhia.
Esta nossa resposta, que muitas vezes passa despercebida, quer pela
inexistência de registos, ou evidências à semelhança de outras, e que julgamos ser
merecedora da candidatura da Fundação ADFP a Rede Local de Inserção Social (RLIS),
assim o atual Governo em funções considere dar continuidade a esta medida, e que
não é mais que a transferência para as IPSS e Misericórdias de algumas das
competências da Segurança Social.
Os referidos atendimentos, à semelhança de anos transatos, incidiram:
- Informação, elucidação e encaminhamento relativamente ao papel de cada
serviço público nas situações que nos retratam;
- Encaminhamento para os serviços competentes da segurança social, centro de
emprego, saúde e justiça;
- Avaliação de situações que poderão configurar maus tratos e negligência no
domicílio relativamente a pessoas com deficiência;
- Elucidação sobre os direitos e deveres de cada um no contexto em que se
enquadram;
- Mediação familiar e institucional;
- Gestão de conflitos;
- Acompanhamento /gestão da economia familiar;
- Sensibilização para a aquisição de competências pessoais;
- Acompanhamento de processos de interdição /inabilitação;
- Instrução de processos para obtenção de prestações sociais e pensões de
reforma;
-Reabilitação de habitações degradadas;

-Candidatura a ajudas técnicas;
Ainda no âmbito da Ação social o gabinete compareceu em reuniões do Núcleo
Executivo e do Plenário da Rede Social de Miranda do Corvo e Coimbra, e colaborou
com a Rede Europeia Anti Pobreza.
É de registar a nossa candidatura anual ao Fundo Europeu de Auxílio aos
Carenciados (F.E.A.C), como entidade mediadora e beneficiária, e que em 2015
abrangeu 125 agregados familiares e 307 beneficiários no total .
Museu da Chanfana, o Hotel Parque Serra da Lousã 4* e as residências que se
distribuem pelo Concelho.
Relativamente aos voluntários mais jovens são, maioritariamente, estudantes
que nos seus tempos livres/férias colaboram com a Fundação.
Já os voluntários com mais idade são, predominantemente, pessoas
desempregadas ou aposentadas, que conjugam o apoio a crianças/jovens, idosos e
pessoas portadoras de deficiência com a possibilidade de se manter ativos e ocuparem
o seu tempo livre.
À semelhança do que sucedeu em 2014, também este ano houve um
aumento do número médio mensal de voluntários, situando-se atualmente nos 125
(mais 8 que em igual período no passado ano). O mês de Novembro foi aquele em
que se verificou o máximo de voluntários (n=156) contrastando com o mês de
Fevereiro (n=103) e Agosto (n=105) que foram os meses com menos voluntários
ativos.
Também ao longo deste ano, e como vem sendo hábito, a Fundação contou
com os cerca de 60 voluntários, onde se incluem todos os membros dos Conselhos –
Estratégia, Geral, de Fundadores, Fiscal e Universidade Sénior.
Distribuição de Valores Mensais
Em termos de valores mensais relativos ao voluntariado verifica-se que houve
um máximo de 13436,61€ no mês de Novembro e um mínimo de 8570,63€ em Março,
continuando a área de Serviço de Almoços a que maiores custos tem associados
A média mensal de prémios de bolso atribuídos a voluntários é de 10.281,64€.
Serviço Comunitário
Como vem acontecendo de há uns anos a esta a parte, a Fundação ADFP em
estreita colaboração com a Ministério da Justiça e Direção Geral de Reinserção Social
tem sido uma entidade disponível para aceitar a realização e cumprimento de horas de
serviço comunitário nas várias valências da Instituição.

Ao longo de 2015, foram realizadas 859,6 horas de serviço comunitário
distribuídas pelo PBSL, sede e residências, que se traduz numa média mensal de 72
horas.
Em termos de valores doados, ao longo de 2015, foram quantificados
4020.12€, sendo a média mensal de 407.16€.
1 - Parque Biológico da Serra da Lousã
1.1. Museu Ecoterritorial – Espaço Mente
- Conclusão e inauguração do Espaço Mente
1.2.

Instalações Sanitárias
-Conclusão das Instalações Sanitárias situadas no alçado posterior do Palheiro,
destinadas aos trabalhadores do parque.
1.3. Trabalhos Publicitários
-Desenho para os livres trânsitos;
-Proposta para o Web design do novo site;
-Proposta para a parede do Centro de Informação;
-Proposta para novo rótulo do Vinho Terra Solidária;
-Atualização do Cartaz do Vinho Terra Solidária;
-Atualização do Panfleto do EcoMuseu Territorial;
-Imagem para publicidade para o Diário das Beiras.
1.4. Queijaria, Fumeiro e Melaria
- Elaboração do processo de licenciamento (projetos de arquitetura e especialidades) e
preparação de documentação, vistorias e procedimentos para a sua utilização.
- Processo de Licenciamento (APROVADO)
- Preparação de Vistoria da DGAV (Direção Geral de Alimentação e Veterinária)
agendada para 1 de Fevereiro
- A aguardar pelo Alvará de Obras
- A aguardar pelo Alvará de Utilização
-Inauguração da Queijaria, Fumeiro e Melaria
1.5.

Abrigos em Madeira
Construção dos abrigos, para abrigar os visitantes em tempo de chuva e
colocação da máquina de bebidas.
1.6. Levantamento das necessidades do Parque Biológico da Serra da Lousã
- Reabilitação da Quinta Pedagógica;
- Criação de um Centro Educativo;

- Construção de um Borboletário;
- Adaptação de espaços existentes a gabinetes técnicos;
- Ampliação do Refeitório;
-Construção de gaiola para aves pequenas passiformes;
-Melhoria dos caminhos pedonais;
-Ponte de ligação entre as duas margens;
- Construção de um pequeno açude por baixo da ponte;
-Construção de um canil e de um gatil;
-Colocação de guarda de proteção nos caminhos;
- Drenagem de águas pluviais;
-Remodelação do Museu da Tanoaria;
-Ampliação do Fluviário;
-Construção da casa na árvore;
-Construção da casa das abelhas e formigas;
-Construção de casas pré fabricadas, junto ao habitat dos linces;
-Conclusão da sinalética;
-Conclusão da iluminação;
- Pedido de orçamentos com visitas ao parque
2. Hotel Parque Serra da Lousã
- Reunião e visitas/vistorias à obra;
- Elaboração de medições e autos de medição;
- Aprovação de materiais de acordo com o caderno de encargos;
- Entrada do subempreiteiro de AVAC em obra;
- Reuniões com a equipa da D&D para decoração do Hotel;
- Reuniões com a equipa das alcatifas “Tricana” para decoração do Hotel;
- Fornecimento “Equipamento Hoteleiro" lavandaria e armários frigoríficos,
após concurso em 2014;
- Concursos e adjudicação de atoalhados, roupas de cama e robes;
- Fornecimento do mobiliário dos quartos;
- Execução de um muro de pedra virado a Norte, trabalho executado pela
equipa de manutenção;
- Colaboração no 5º pedido de pagamento do Hotel ao Turismo de Portugal;
- Reunião com o Dr. Paulo Veiga e Moura para fornecimento de dados
necessários ao processo judicial;
- Roll Up publicitário para a BTL;
- Imagem para publicidade para o Diário das Beiras;
- Brochura publicitária do Hotel para capa da revista da Fundação;
- Execução de escadas de emergência/serviço;
- Pedido de licença de utilização do Hotel Serra da Lousã;

- Inauguração do Hotel Parque Serra da Lousã (7 de Novembro de 2015);
- Estudos para reformulação da cave com vista a incorporar mais
espaços/funcionalidades ao HSL;
- Contacto com empresas especializadas em soluções de vidro para elaboração de
soluções para execução de pala de vidro na entrada
Templo Ecuménico e Universalista
- Correções ao processo de licenciamento para seu deferimento (APROVADO);
- Preparação do concurso para a empreitada do Templo Universalista;
- Lançamento do concurso e todos os procedimentos de acordo com C.C.P.;
- Valor da empreitada: 309 620.20 €;
- Início das obras do Templo Ecuménico e Universalista;
- Lançamento da 1ª pedra em 2015/09/11;
4. Centro Social Dr. Jaime Ramos
4.1. Museu do Mel
- Inicio da construção do Museu do Mel, empreitada ganha pela empresa “Luciano &
Filhos,Lda, pelo montante 125 133.08 € +IVA
4.2. Cozinha
- Levantamento do espaço existente, medições, orçamentação e execução da
proposta.
- Conclusão da cozinha central.
4.3. Obras de remodelação/reabilitação do Centro Social Dr Jaime Ramos
- Levantamento fotográfico e avaliação das patologias existentes a nível de
equipamentos, revestimentos, medidas de segurança, eficiência energética.
Elaboração do Projeto de Segurança Contra risco de Incêndios
4.4. Residência Respeito
- Inauguração desta unidade residencial com capacidade para 26 utentes.
5. Reabilitação de moradia no Monte de Santo Isidro (Alpedrinha, Fundão)
- Elaboração do projeto de obras de reconstrução da edificação existente.
- Reunião na Câmara Municipal do Fundão e levantamentos da moradia existente;
- Registo fotográfico
6. Hospital com Unidade Hoteleira (Tavira)

- Elaboração de um estudo para a construção de um Hospital com Unidade Hoteleira
em Tavira.
7. Lar Residencial (Alenquer)
-Elaboração do plano funcional
- Pequeno estudo de serviços/áreas para o Lar Residencial em Alenquer.
8. Hospital Compaixão (Miranda do Corvo)
-Conclusão dos projetos de especialidades;
- Continuação das medições e pormenores construtivos;
- Preparação do Concurso Público Preço base de 4 350 000.00 €;
- Reformulação da maquete de acordo com o projeto atual;
9. Bloco Habitacional na Rua da Coutada (Miranda do Corvo)
- Conclusão do Edifício pela equipa de Manutenção.
10. Adega
- Elaboração de um projeto para a remodelação e adaptação do edifício sito no Lote
nº16 da Zona Industrial de Miranda do Corvo;
- Preparação do processo de concurso;
- Elaboração do concurso: adjudicação à empresa Pereira & Lopes pelo montante de
92.904,50 €;
- Início das obras;
-A empresa adjudicatária atrasou as obras, cuja conclusão estava prevista para
Setembro de 2015;
11. Suinicultura
- Conclusão dos projetos de especialidade.
12. Serviços de manutenção
12.1. Quinta do Cadaixo
- Início da execução da rede de rega na Quinta de Cadaixo, pelos serviços de
manutenção.
12.2. Conjunto de ações técnicas, inspeção, correção e preservação

- Iluminação: Verificação do estado de armaduras e candeeiros | Substituição de
Lâmpadas, Arrancadores e Balastros | Verificação de Caixas de Derivação | Verificação
de Funcionamento de interruptores e tomadas | Outros
- Quadros Elétricos
- Limpeza Geral de Quadros Elétricos | Reaperto de Quadros | Verificação de Tensões
12.3. Solicitação e Acompanhamento de Serviços Específicos
- Elevadores | Vidros | Outros

12.4. Diversos
- Substituição de telhas
- Sanitários
- Reparação de sanitários
12.5. Acompanhamento do pessoal da manutenção
- Pinturas
- Manutenções urgentes
- IS do PBSL

