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Capítulo 1 - Fundação ADFP
1. 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.

2. 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).
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O Espaço Mente (no Parque Biológico da Serra da Lousã) incluindo Museu Eco territorial e o
Hotel Parque Serra da Lousã 4*.

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.

3. 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
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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;

•

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:

4.

•

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
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.
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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.
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
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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

2016 ficou marcado por:
1.

Inauguração da 1.ª fase do Templo Ecuménico Universalista, monumento à tolerância e
ao respeito pela diferença;

2.

Inauguração do Prédio da Rua da Coutada (8 apartamentos T4) destinado a pessoas
com doença mental / Residência Esperança;

3.

Inauguração da Adega;

4.

Aquisição da Casa Dignidade em Coimbra para Sede do projeto Sem Abrigo Zero;

5.

Aquisição do Colégio de S. Martinho;

6.

Abertura da Creche e Pré Escola na freguesia de S. Martinho, Coimbra, salvando o
projeto (e o emprego) do Centro Social Paroquial de S. Martinho;

A – Nota: estes três últimos projetos marcam a entrada de facto da Fundação em Coimbra
depois do Fórum Sócio Ocupacional, da distribuição de livros com a Biblioteca e da
paciência a aguardar as condições para lançar o Centro Social Residencial Polivalente
para o Planalto do Ingote, Eiras, Coimbra.
7.

Início da obra de construção do Hospital Compaixão;

8.

Início da construção do novo pavilhão na Zona Industrial;

9.

Continuação da obra do Museu do Mel;

10.

Início da obra de reabilitação da Casa em Tábuas, Miranda do Corvo;

11.

Aquisição de casa em Pai Viegas, Miranda do Corvo;

12.

Aquisição de casa em Vila Nova, Miranda do Corvo;

13.

Aquisição de terreno com 30 hectares, para fins agrícolas, no Fundão;

14.

Início do funcionamento da Queijaria / Fumeiro;

15.

Criação da empresa D’ natureza, saboaria artesanal em que a Fundação é sócia de
50%;

16.

Alargamento da capacidade das Unidades de Cuidados Continuados na Residência
Gratidão;

17.

Abertura do Lar Residencial, Residência Respeito;

18.

Alargamento do acordo com a Segurança Social na Residência Cristo Redentor no
Senhor da Serra;
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19.

Reforço da frota automóvel com as viaturas:

a.

47-RI-50 – Mini Bus Crafter (21 + 1) – ano de 2016;

b.

39-RA-43 – Ford Transit (Adaptada – 9 /1 cadeira de rodas) ano de 2016;

c.

23-DP-89 -VW Transporter (9) ano de 2007;

d.

42-76-VO – MAN (41) ano de 2003;

e.

21-EM-82 – IVECO (31) ano de 2007.

20.

Abertura da Universidade Sénior do Mondego em Coimbra;

21.

Encerramento da Loja de Coimbra por intervenção direta da Câmara Municipal;

22.

Início da Hidroginástica e Pilatos em novo espaço;

23.

Reinício do CLDS + 3G – Trilhos do Futuro;

24.

Aprovação de Candidatura 2016/2018, ao abrigo do novo Programa PO ISE (Portugal
2020), medida 3.01 -Qualificação de Pessoas com Deficiência e/ou Incapacidade, para
cerca de uma centena de formandos, com ações de dupla certificação;

25.

Alargamento do projeto Mentes Brilhantes a todas as escolas do Concelho.

Capítulo 2 – Metas e Dinâmica Operacionais das Políticas Sociais

I.

Políticas Sociais de Família

1.1. Infância e Juventude
1.1.1. Creches e Pré-escolar
Creche do Senhor da Serra
I.

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 2016 tivemos a frequência máxima de 18 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 5 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.
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Funcionamento geral
Funciona durante todo o ano, sem interrupções, das 07h30 às 19h30m, numa lógico de dar
resposta às necessidades das famílias.
Recursos Humanos
1

Educadora de Infância/Diretora Técnica

2

Ajudantes de ação Educativa

Os serviços de alimentação, lavandaria e manutenção são comuns a outras valências da
Fundação.
II.

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.
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.)
III.

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.
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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 autoalimentação (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 mista de 1 e 2 anos
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
• Lenga-lengas e trava-línguas
• Conversas no tapete
• Descrição de imagens
• Exploração da expressão gestual
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• 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 côr
• 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
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.
IV.

Atividades Realizadas
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Atividades na sala
Tendo

como

principal

objetivo

o

desenvolvimento harmonioso da criança e o seu bemestar físico e emocional, proporcionámos durante o ano
uma variedade de atividades que facilitaram a aquisição
de novas aprendizagens, tendo a oportunidade de
contatar com diferentes materiais, realizar jogos e
brincadeiras livres, incutindo hábitos de trabalho, cumprimento de regras, convivência e
respeito pelo outro. As atividades realizadas eram adequadas a cada faixa etária e
dinamizadas num ambiente educativo calmo e afetuoso.
Abordámos temas do interesse da criança e que de alguma forma pudessem fomentar
a sua criatividade, curiosidade, dando a conhecer o espaço que as rodeia. Dinamizámos
atividades no âmbito dos mais variados temas: estações do ano; corpo humano; as cores; as
formas geométricas; os sons; as profissões; os transportes; os animais; a família; a
alimentação; as tradições e também algumas atividades de culinária.
Para além das atividades realizadas sobre a orientação da educadora, as crianças,
têm semanalmente uma sessão de psicomotricidade com o professor de Educação Física;
visitam mensalmente a Bibliomóvel da Fundação Adfp, na qual requisitam livros para ler em
família e participam, também mensalmente, na Hora do Conto dinamizada na Biblioteca Miguel
Torga em Miranda do Corvo.
Sempre que possível realizámos atividades/brincadeiras no exterior e atividades de
contato com a natureza.
No final do mês de maio recebemos uma estagiária do curso de Animação SócioCultural que esteve integrada na equipa da creche e participou/dinamizou algumas atividades
com as crianças.
Janeiro
Atividades Intergeracionais
o Elaboração do Poster de Inverno
o Confeção de bolo-rei para o lanche do Dia de Reis.
Fevereiro
Atividades Intergeracionais
o Visionamento de pequenos filmes sobre a amizade e troca de
lembranças entre os idosos e as crianças
Atividades na comunidade
o Participação no Desfile de Carnaval Infantil em Miranda do
Corvo, com fatos de “Agricultores” relembrando as
atividades económicas do nosso concelho.
Março
Atividades com a família
o Dia do Pai – uma “Tarde com o Pai na creche…” – convidámos
os Pais a vir à creche onde puderam brincar, pintar, tirar
fotografias, construção de um placar com testemunhos e mensagens “SER PAI É…”
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o Dia da Mulher – oferta de um saco de flores secas às mães.
Atividades Intergeracionais
o Atelier de música.
o Caça aos ovos da Páscoa-crianças e idosos procuraram ovos escondidos no espaço
da creche.
Abril
o 25 de Abril – participação na exposição sobre o 25 de Abril no Espaço da Mente;
o Participação na Exposição Espantalho Hortelão no Parque Biológico da Serra da
Lousã;
Atividades Intergeracionais
o Dia Internacional da Dança – atividade musical e de dança na Residência Cristo
Redentor, onde as duas gerações dançaram 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 com a família
o Dia da Mãe – convidámos as mães a virem
à creche para realizar uma atividade
“florida” com os seus filhos através da
plantação de flores; elaboraram em
conjunto um placar com pintura de
mãos…Eu e a minha MÂE.
o Dia Mundial da Família – uma manhã cheia
com a realização de jogos tradicionais
(corrida de saco, saltar à corda), no parque
de merendas do Moinho do Meio que
terminou com um almoço piquenique
partilhado. Também participaram nesta atividade alguns dos idosos da Residência
Cristo Redentor.
Atividades intergeracionais
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 visitar alguns animais.
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 . Terminámos esta visita com um almoço
convívio.
Junho
o Dia da Criança – tarde de cinema na creche e confeção de pipocas.
o Inicio das atividades de equitação.
Atividades com a família
o Festa de Finalistas – realização de trabalhos com
fotografias desde que as crianças entraram na
creche; exposição de trabalhos realizados pelos
pais; entrega de diplomas e pastas aos finalistas;
apresentação de uma canção preparada no atelier
de música e um lanche convívio.
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Atividades intergeracionais
o Santos populares – apresentação de uma marcha e tradicional sardinhada.
o Festa de Finalistas da creche;
o Atelier de música.
Julho
Atividades Intergeracionais
o Dia Mundial dos Avós – lanche convívio, no exterior, e muita música com os idosos
(“avozinhos”) e as crianças com bolo e gelatina confecionada pelos utentes das duas
valências.
o Atelier de música;
Agosto
o Caminhadas, apanha de pinhas;
o Limpeza e rega dos espaços verdes;
o Piscina insuflável – no recinto da creche.
Atividades Intergeracionais
o Poster de Verão – pintura do verão lembrando as
férias, calor, praia…
o Atelier de música;
Setembro
Atividades Intergeracionais
o Dia Internacional da Paz – mensagens de Paz escritas em fitas brancas que ficaram
expostas na entrada das duas valências de forma a relembrar a todos alguns valores
que por vezes nos esquecemos e também sobre a importância de vivermos em Paz e
harmonia uns com os outros.
o Churrasco de Verão – lanche convívio.
Outubro
o Semana da Alimentação – decoração de frutos, carimbagem,
recolha de imagens em folhetos de alimentos saudáveis e
menos saudáveis;
o Dia das Bruxas – decoração da instituição, realização de
trabalhos alusivos (fantasmas, bruxas, chapéus, abóboras…);
Atividades com a família
o Recolha de receitas tradicionais do outono para elaborar um pequeno livro de receitas.
Atividades intergeracionais
o Atelier de música;
o Dia Mundial do Idoso e Dia da Infância – confeção de biscoitos de manteiga e lanche
convívio;
o Dia Mundial do Animal – visita ao Parque Biológico da Serra da Lousã onde tivemos a
oportunidade de visitar os animais;
o Dia Mundial da alimentação – confeção de um bolo de espinafres de forma a alertar
para a importância de ter uma alimentação rica no consumo de frutas e legumes;
o Visita ao Aeródromo Bissaya Barreto
o Escamisada – as crianças participaram e ajudaram a escamisar o milho, lembrando
atividades de tempos mais antigos.
Novembro
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o Aniversário da Fundação – cantar os parabéns e lanche com bolo de
aniversário
o Dia do Pijama – com o objetivo de sensibilizar as crianças e as famílias
e a comunidade em geral sobre a importância de cada criança ter direito
a uma família, aderimos ao Dia do Pijama com a realização de uma festa
de pijama. Realizámos algumas atividades no domínio da expressão
plástica, ouvimos a história “A Fada partiu uma asa”, construímos uma
casa em cartão que representa a família e recolhemos alguns donativos
que foram entregues à Missão Pijama.
Atividades Intergeracionais
o São Martinho – magusto intergeracional
o Poster do Outono – pintura de árvores e colagem de folhas pintadas pelas crianças com
as cores do outono;
Dezembro
o Realização de trabalhos alusivos ao Natal –
(Pai Natal, anjos, pinheirinhos, botas, sinos,
bolas, estrelas); elaboração da lembrança de
natal para a família; decoração da instituição;
o Preparação da festa de Natal
Atividades Intergeracionais
o Festa de Natal – apresentação da canção “É
Natal…” preparada no atelier de música 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 – as atividades económicas do concelho
o Contato/conhecimento com algumas profissões e atividades económicas do concelho
– nomeadamente a agricultura;
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
Notas Finais
As atividades dinamizadas tivemos sempre a preocupação constante de as adequar
à idade e desenvolvimento da criança envolvendo a família de forma ativa na dinâmica da
instituição.
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Algumas das atividades previstas no plano não puderam ser realizadas conforme
estavam planeadas, pelos mais variados motivos, nomeadamente, devido às condições
climatéricas, no entanto foram substituídas por outras que pudessem ser realizadas no interior
da Resposta Social.
Queremos agradecer aos utentes, às famílias, à equipa educativa e à instituição pela
disponibilidade, empenho e dedicação na realização de todas as atividades propostas,
contribuindo desta forma para o desenvolvimento das nossas crianças e tornando-as cada dia
mais capazes e mais felizes.
Centro Infantil de Miranda do Corvo
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.
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 físico motora; 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.
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Organização espacial
O Centro Infantil, divide-se em duas valências: Creche e Jardim de Infância.
A Creche tem acordo com a Segurança Social para 70 crianças e em 2016 terminamos
com 58.
O Jardim de Infância tem acordo para 97 crianças e tivemos a frequência máxima de
68.
O Centro Infantil divide-se nos seguintes espaços:
Creche: 4 salas de atividades
1 refeitório
1 sala de mudas
1 copa de leites
Jardim de Infância:
4 salas de atividades
1 salão polivalente
Área administrativa
Cozinha
Espaços exteriores
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.

Recursos Humanos
Categoria Profissional
Coordenadora da Área da Infância Juventude e Cultura
Diretoras Técnicas
Educadoras de Infância
Auxiliares/Ajudantes de Ação Educativa
Terapeuta da Fala
Psicóloga
Professores (matemática, música, educação física e inglês)
Outros Técnicos/Colaboradores dos serviços comuns a outras Respostas Sociais da FADFP:
Tesouraria/Contabilidade/Aprovisionamento/Cozinha/Lavandaria/Manutenção/Transportes

Objetivos da Creche
Durante o ano de 2015 a creche respondeu a estes objetivos:
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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.

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 2016.
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 e de acordo com as metas curriculares de aprendizagem para o pré-escolar.
As atividades administrativas rotineiras também não constam neste relatório, mas sim
nos relatórios trimestrais.
A partir de Abril iniciámos as atividades como escola associada da Unesco.
Durante o ano continuámos com a participação do projeto Mentes Brilhantes com as
aulas de matemática avançada.
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Também durante o ano continuámos com as aulas de natação, educação físico
motora, Inglês, equitação e 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.
Relatório de Atividades
Janeiro
•

Dia de Reis – Devido ao mau tempo não foi possível sair à rua par cantar os Reis, por
esse motivo vestimo-nos a rigor e fizemos a festa dentro de portas.

•

Participação no debate “liberdade e/ou religião” promovido pela Fundação ADFP.

•

Participação no debate “Qualidade nas Organizações” na Fundação ADFP.

Fevereiro
•

Desfile de Carnaval com o tema “À descoberta de Miranda, descobrir as atividades
mais importantes para o desenvolvimento local”.

•

Na interrupção letiva fizemos máscaras de material reciclado e baile de máscaras.

Março
•

Comemoração do dia do Pai com a realização em cada sala de uma prenda.

•

Encontro com a escritora Alice Cardoso no Centro Educativo.

•

Apresentação no Centro Infantil da peça de teatro “Maria Cabaça” pelo grupo da Prof.
Ilda Dias.

•

Comemoração do Dia Mundial da Agua com a participação numa ação de
sensibilização sobre a importância da água no Cinema da F. ADFP.
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•

Visita a vários locais da Vila no desenvolvimento do nosso projeto educativo.

•

Desenvolvimento de atividades na interrupção letiva da Pascoa.

ATIVIDADES DE PÁSCOA 2016
2ª feira
28 de março

3ª feira
29 de março

4ª feira
30 de março

5ª feira
31 de março

6ª feira
1 de abril

Cinema Zootrópolis

Caça ao ovo

Hora do Conto

Culinária – Bolo da
Páscoa

Jogos no exterior

Abril
•

Iniciámos as atividades já como escola associada da UNESCO.

•

Comemorámos o Dia do Desporto com um flashmob intergeracional.

•

O Dia da Saúde com um rastreio de obesidade às crianças.

•

O Dia da Astronomia com a manipulação de um telescópio.

•

O Dia da Dança com uma aula de dança no exterior.

•

Participámos pela primeira vez no cortejo da Queima das Fitas Infantil em
Coimbra.

•

Com Abril é o mês do livro foram dinamizadas atividades de leitura nas salas
de acordo com o seu grupo e o seu projeto de sala.

•

25 De Abril dia da liberdade, participação na exposição no Museu Espaço da
Mente com um trabalho alusivo ao tema.

•

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 Mundial da Dança. atividade conjunta com utentes do
LIJ.
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Maio
•

Dia da Liberdade de Imprensa

•

Dia dos Vizinhos com visita aos nossos vizinhos das Piscinas Municipais levando
uma lembrança.

•

Comemoração do Dia da Família. As famílias vieram ao Centro Infantil participar
numa atividade de expressão plástica, decoração de uma moldura que depois foi
entregue com uma fotografia tirada no dia e mensagem no Quadro com o tema “
A Família é….”.

•

Participação na Festa da Primavera no Agrupamento de Escolas de Miranda do
Corvo.

•

Junho
•
•
•

Participação no projeto da Bibliomóvel “ O Espantalho Hortelão”.

Comemoração do Dia da Criança com uma sessão de Cinema no Cinema da F. ADFP.
Entrega dos diplomas do Projeto Mentes Brilhantes aos meninos de 5 anos.
Planificação e realização da Festa de Finalistas. Este ano a festa realizou-se em três
espaços distintos, primeiro no Cinema com a entrega de diplomas depois no Centro
Infantil com o almoço, à tarde a festa no Salão de Festas e ao fim do dia voltámos ao
Centro Infantil para o convívio organizado pelos pais.

Julho/agosto
•

Julho e Agosto estivemos em atividades de Verão tivemos piscina; expressão plástica;
visitas ao exterior; culinária; dança; cinema, motricidade. Conseguimos realizar quase
todas apenas algumas saídas não se puderam realizar por falta de transporte ou
condições climatéricas.
Destas atividades destaca-se a comemoração do dia dos Avós com uma caminhada

conjunta “ Avós e Netos” seguida de lanche.
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Setembro
•

Nas duas primeiras semanas de Setembro reunimos o corpo docente para preparar o
novo ano letivo, distribuição de pessoal por salas, estruturação do Plano de atividades
para o

ano

letivo e

Projeto

Educativo cujo tema é “À descoberta de Miranda – Artes e ofícios”
•

Reunião de pais e encarregados de educação par apresentação do novo ano letivo.

•

Iniciámos o ano letivo a 15 de Setembro, todas as crianças fizeram a estampagem da
sua mão no painel da entrada simbolizando as artes e ofícios.

•

Participação na vindima nas vinhas da F. ADFP

Outubro
•

Comemoração do dia do animal com visita ao Parque Biológico.

•

Comemoração do Dia da música e do idoso com um concerto no Centro Infantil
oferecido pela Universidade Sénior.

•

Comemoração do Dia da alimentação com a elaboração da roda dos alimentos em
tamanho real e com alimentos reais.

•

Celebração dos Bolinhos e Bolinhós com a visita a várias instituições da Vila seguida
de lanche com as iguarias recebidas.

Novembro
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•

Atividade dinamizada pelos “Trilhos do Futuro” sobre o Amor e os diversos tipos
de Amor.

•

Comemoração do Dia de S. Martinho com a exploração da história de S. Martinho
e o tradicional magusto.

•

Participámos pela primeira vez no dia do Pijama em que as crianças vieram de
pijama para a escola trouxeram donativos para o projeto “ Mundos de vida e
tivemos histórias, atividades plásticas e dança..

Dezembro
•

Preparação e realização da Festa de Natal Participaram crianças de Jardim de
Infância e sala 2 e 3 de creche. A festa realizou-se no Salão de Festas e o lanche
partilhado no Centro Infantil.

•

Apresentação do livro “O Pinto ás Riscas “ de Ricardo Pocinho no Hotel Parque
no Dia Internacional para a Solidariedade Humana.

•

No final do mês tivemos uma semana de interrupção letiva com atividades mais
lúdicas.

SEMANA

3ª FEIRA

26 A 30 DE
DEZEMBRO

10H
Aula de zumba

4ª FEIRA
Culinária

5ª FEIRA
10H
Visita ao Presépio
dos Bombeiros

6ª FEIRA
10H
Cinema
“Cantar”

Nota Final
Este foi o primeiro ano como escola associada da UNESCO.
A maioria das atividades programadas foram realizadas e com sucesso. Algumas
tiveram de ser alteradas por condições climatéricas e outros fatores.
Em contexto de Sala os projetos Educativos foram elaborados, tendo sempre em conta
as Orientações curriculares, e desenvolvidos de modo a fomentar o desenvolvimento global
das crianças, para que cresçam física e mentalmente saudáveis e acima de tudo felizes.
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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.
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.
Este ano continuámos a ter 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.

1.1.2. Centros de Atividades de Tempos Livres (CATL)
Introdução
O Centro de Atividades de Tempos Livres (CATL) é uma das valências incluídas na
área da Infância e Juventude, da Fundação ADFP.
A valência C.A.T.L. é um espaço que visa acolher crianças e adolescentes ocupando
os seus tempos livres de uma forma lúdica e edificante.
O CATL resulta 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.
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 didáticospedagógicos e trabalhos manuais,
Tem 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.
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O CATL apoiou em 2016 um total de 110 crianças, das quais 94 do 1ºciclo e 16 do 2º
e 3º ciclos.

Recursos Humanos
Professora
Professor de Educação Física
Ajudante de Acção Educativa
Monitor de Informática
Voluntários
Este serviço dispõe de uma equipa comum constituída pelo pessoal da cozinha, secretariado,
lavandaria e transportes.
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;
Este ano demos inicio ao nosso Clube de Damas, dinamizado pelo professor Filipe Paiva
(Federação Nacional de Damas), todas as quintas feiras, das 18h às 19h30m.
As atividades lúdicas passaram a ser desenvolvidas apenas nos períodos de férias
escolares.
Assim, tivemos:
•

No dia dos Namorados, 15 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;

•

No dia 6 de Abril, Dia Internacional do Desporto para o Desenvolvimento e a Paz
realizámos um Flashmob INTERGERACIONAL na Fundação ADFP, que se associou
a uma ação mundial de promoção do desenvolvimento e da Paz através do desporto;

•

Participação numa atividade no exterior/interior do CATL, intitulada “Caça ao Ovo”;

•

Realizamos algumas palestras dinamizadas pela enfermeira Dora Lamas, do Centro
de Saúde de Miranda do Corvo, como “A qualidade do sono e a saúde” e “Afetos”;

•

Dias de Culinária com a colaboração da nutricionista (gomas de gelatina, sucos e
espetadas de fruta, e biscoitos);

•

Participação na Exposição sobre o 25 de Abril, no Espaço da Mente, com o trabalho
As diferentes Liberdades;
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•

Participação na palestra: “As profissões da água no ciclo urbano da água”, dinamizada
pelas Águas do Centro Litoral;

•

Realizámos várias visitas ao PBSL, com prática de equitação e visita ao Espaço
Mente;

•

Palestras “Porque é que o urso polar não come pinguins?” e “O Sistema Solar”,
dinamizadas pelas Mentes Brilhantes;

•

Participação no concurso de Espantalhos com o “Palhinhas”;

•

Tivemos aulas de Zumbalife;

•

Ateliers de inglês, cabeleireiro, manicure e pintura;

•

Caminhadas pela vila de Miranda do Corvo (circuito medieval);

•

Idas ao Cinema, ver os filmes “Zootrópolis”; “À Procura de Dory”, “A Idade do Gelo: O
Big Bang”, “O Amigo Gigante”, “Angry Birds”, “A Vida Secreta dos Nossos Bichos 2D”,
“Vaiana” e “Cantar”;

•

Atividades desportivas (futebol, ginástica, patinagem, splash, gincana, jogos
tradicionais, entre outras);

•

Fizemos sessões de Karaoke e Dança;

•

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;

•

Visita aos Bombeiros de Miranda do Corvo;
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•

Os famosos “Jogos Sem Fronteiras”, realizados no Parque de Manutenção e no rio
circundante (passeios de canoa) da Quinta da Paiva;

•

Visita noturna ao PBSL e dormida no Espaço da Mente;

•

Trabalhos Manuais (Minions, suporte para material escolar, pulseiras entre outros);

•

Tivemos a presença da Academia de Dança de Miranda do Corvo, que nos deliciaram
com uma pequena demonstração do que fazem;

•

Ação de sensibilização pela Guarda Nacional Republicana sobre a Segurança
Rodoviária;

•

Ação de sensibilização pelos Baldios de Vila Nova com o tema: ”A floresta é de todos
nós”;

•

Raid Fotográfico e exposição das fotos;

•

Talentos Caseiros, onde cada um mostra as suas habilidades;
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•

Participação no I Encontro de Parceiros 2016, em que o destaque foi o debate sobre
Liberdade e/ou Religião, no cinema da vila;

•

Participação nas comemorações do 29º aniversário da FADFP;

•

Participação no grande magusto no Parque Biológico da Serra da Lousã;

•

Participação no Dia Internacional para a Tolerância, comemorado com um cordão
humano de cerca de uma centena de pessoas em redor do primeiro Templo
Ecuménico Universalista do Mundo;

•

Participação no Dia Nacional do Pijama, com a leitura e dinamização da história: “A
Fada Partiu a Asa”;

•

Festas de Verão, e de Natal;

•

Encontro com o Dr. Manuel Vaz Vieira, campeão nacional e internacional de damas e
o primeiro português na história a ser distinguido como Grande Mestre Internacional,
pela Federação Internacional de Damas, no Hotel Parque;

•

Participação na Apresentação do livro: “O Pinto às Riscas”, do Dr. Ricardo Pocinho,
no Hotel Parque;

•

Comemoração do solstício de inverno no Parque Biológico da Serra da Lousã e no
Templo Ecuménico;

•

Participação na palestra, organizada pelas Mentes Brilhantes, no Hotel Parque, com
Tozé Marreco e Nuno Piloto, jogadores da Académica, intitulada “Sou jogador, Sou
estudante”;

•

Visita à Queijaria e Fumeiro da FADFP, no PBSL;
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•

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.);

Das visitas à Fundação ADFP, destacamos:
•

a visita do Administrador da Fundação MOA em Portugal (Clube UNESCO), o japonês
Tatsuya Kanda;

•

a visita do Ministro Poiares Maduro;

•

a poetisa e escritora Ana Coelho, autora do romance “Sem-abrigo escolhe destino”;

•

da Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência, Dra Fátima
Carvalho;

•

da secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade de Género, Dra Catarina
Marcelino;

•

do Ministro Adjunto Eduardo Cabrita;

•

da Dra. Ana Feijão Gomes, coordenadora da Unidade de Alcoologia de Coimbra;

•

do Presidente da Câmara Municipal de Alenquer, Pedro Ferreira Folgado;

•

do médico Cândido Ferreira, no âmbito da sua campanha enquanto candidato à
Presidência da República à Fundação ADFP;

•

da Dra. Adília Farinha, do Centro de Emprego e Formação Profissional do Pinhal
Interior Norte;

•

da Dra. Fátima Duarte, interlocutora da CNPCJR visita inserida na reunião da CPCJ
Alargada, no âmbito do projeto Tecer a Prevenção;

•

da Dra. Catarina Durão, Diretora Regional do Centro do Instituto Português e
Juventude;

•

a visita do Dr. Manuel Vaz Vieira, Grande Mestre de Damas;

Notas Finais
A execução do Plano de Atividades relativo ao ano de 2016 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.
Este ano destacamos o facto de termos tido uma frequência média de 60 crianças no
mês de julho e de 35 no mês de agosto. Destas, 10 inscrições pagaram a mensalidade de 50€,
(referente só ao período de férias) e de termos a inclusão de 12 crianças do Programa Trilhos
do Futuro no nosso CATL.
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Defendemos e promovemos os direitos humanos dos utentes vendo cada um, como
Pessoa, não diagnosticando deficiências, mas descobrindo talentos;
Tivemos a preocupação de inclusão de todos os utentes.
Também tivemos o convívio entre gerações que tanto nos enriquece, não deixando de
incutir e defender o respeito pelos outros e pela diferença.
Tentámos satisfazer as necessidades a as expectativas das crianças e jovens com
competência e responsabilidade.
Promovemos a igualdade de direitos e deveres de todos, tanto de colaboradores como
das próprias crianças e jovens.

Colégio de São Martinho
I – Nota Introdutória
Ao adquirir o Colégio São Martinho, em 29 de julho de 2016, a Fundação ADFP alargou
a sua missão. A partir deste momento torna-se importante criar as condições para o
nascimento de um novo projeto, na área do ensino privado, que seja inovador e ativamente
envolvido na sociedade, que promova a excelência no processo educativo, respondendo,
assim, às novas necessidades e desafios que se vão criar com a previsível estatização do
ensino.
I – Atividades desenvolvidas
Em 2016, de agosto a dezembro, foi feita uma restruturação do quadro institucional e
organizativo do Colégio, com um despedimento coletivo de 30 trabalhadores. Esta ação
permitiu manter o colégio a funcionar com 4 turmas do ensino regular, em contrato de
associação, e um curso vocacional.
Completada no essencial a fase de restruturação, que absorveu necessariamente uma
parte da energia interna, o Colégio, sem descurar um olhar atento para as correções orgânicas
que ainda importava fazer, continuou a reestruturação das suas infraestruturas para acolher
novas valências e públicos-alvo, nomeadamente a creche e a pré-escola que implicaram a
adaptação de parte das suas instalações.
Com o objetivo de prestar novos serviços à comunidade o Colégio recebeu a
Universidade Sénior do Mondego, que conta neste momento com 68 alunos.
As diversas relações dinâmicas que a Fundação ADFP possui, a todos os níveis, e o
Know-how existente no Colégio, permitiram, nestes últimos meses do ano, a procura de um
parceiro para a concretização de um novo projeto de educação de excelência, vocacionado
para uma classe média alta, menos dependente dos apoios estatais, que no futuro permita à
Fundação uma maior diversidade na origem das suas receitas.
III – Notas finais
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O ano de 2017 configura, em qualquer cenário previsível, um período de dificuldades
devido ao fim anunciado dos contratos de associação e à necessidade de manter toda a equipa
existente motivada. Esta dimensão condiciona, mas não define, a preparação do futuro, onde
a ambição e sentido estratégico vão ser fundamentais para o início de um novo projeto
viabilizando, assim, o investimento feito pela Fundação nas infraestruturas existentes.

1.1.3. Residência Fraternidade - Lar de Infância e Juventude
1. Introdução
A Residência Fraternidade (Lar de Infância e Juventude) é uma resposta social,
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 resposta social surgiu para proporcionar uma resposta rápida e eficaz a criança
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 das crianças e jovens. Para além das atividades desenvolvidas dentro do serviço,
promovem-se atividades na comunidade, tais como inscrição em clubes desportivos, clubes
de jovens e catequese, entre outros, visando a perfeita integração na comunidade
envolvente.
2. CARATERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO
No decorrer de 2016, a Residência Fraternidade acompanhou 28 crianças e jovens.
Dada a mobilidade existente de novas saídas e admissões, no final do ano de 2016
permaneciam 26 crianças e jovens, com idades compreendidas entre os 7 e os 19 anos.
Idade

Data de
Admissão

Tempo de
Permanência

Projeto de Vida

Data de Saída

19 Anos

30.01.2002

14 Anos

Acolhimento Permanente

21-11-2016
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17 Anos

30.01.2002

14 Anos

Autonomização

---

17 anos

31-07-2008

8 anos

Reintegração Familiar

---

13 Anos

30.03.2009

7 Anos

Reintegração Familiar

---

18 Anos

18.08.2009

7 Anos

Autonomização

---

18 Anos

18.12.2009

7 Anos

Autonomização

---

16 Anos

18.12.2009

7 Anos

Autonomização

---

16 Anos

27.09.2010

6 Anos

Reintegração Familiar

---

19 Anos

27.09.2010

6 Anos

Reintegração Familiar

---

12 Anos

14.12.2010

6 Anos

Reintegração Familiar

---

18 Anos

14.12.2010

6 Anos

Reintegração Familiar

---

15 Anos

14.12.2010

6 Anos

Reintegração Familiar

---

12 Anos

01.07.2011

5 Anos

Reintegração Familiar

---

15 Anos

01.07.2011

5 Anos

Reintegração Familiar

---

19 Anos

21.05.2012

4 Anos

Autonomização

---

17 Anos

22.05.2012

4 Anos

Autonomização

---

14 Anos

22.05.2012

4 Anos

Autonomização

---

16 Anos

26.06.2012

4 Anos

Autonomização

---

16 Anos

03.08.2012

4 Anos

Autonomização

---

15 Anos

03.08.2012

4 Anos

Autonomização

---

18 Anos

02.01.2013

3 Anos

Autonomização

---

17 Anos

02.01.2013

3 Anos

Autonomização

---

7 Anos

02.01.2013

3 Anos

Reintegração Familiar

---

14 Anos

17.11.2014

2 Ano

Reintegração Familiar

---

14 Anos

17.11.2014

2 Ano

Reintegração Familiar

---

18 anos

01-08-2015

1 ano

Reintegração Familiar

06-04-2016

10 anos

01-08-2015

1 ano

Reintegração Familiar

---

16 anos

02-05-2016

Menos de 1 ano

Reintegração Familiar

---

28 Crianças e jovens

Gráfico nº1

Distribuição da população por faixa
etária
19 - 18 anos

17 - 14 anos

11%

13 - 12 anos

10 - 7 anos

7%
29%

53%
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Como se pode observar no gráfico 1, a grande maioria da nossa população tem mais
de 14 anos, sendo que 29% da população já atingiu a maioridade, tendo solicitado prorrogação
de medida de promoção e proteção.
Gráfico nº2

Distribuição por Sexo
Sexo Masculino

Sexo Feminino

43%
57%

No que toca á distribuição por género, temos uma predominância do sexo masculino,
com 16 rapazes e 12 raparigas.

Sim
Não

Crianças com irmãos na instituição
21
75%
7
25%
Este valor (75%) traduz e confirma o objetivo presente na criação desta resposta de

acolher crianças e jovens dos dois sexos, evitando que irmãos sejam acolhidos em Instituições
ou instalações diferentes e muitas vezes longínquas.
Crianças que recebem visitas
Sim
Não

28
0

A totalidade das crianças e jovens em acolhimento recebem visitas dos pais ou/e
família alargada, sendo que 4 crianças e jovens recebem visitas na residência, 14 podem sair
com os familiares e 10 passam fins-de-semana regularmente em casa das famílias.
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Registo de Visitas

Visitas na
Instituição

Visitas fora da
Instituição

Idas de fim-desemana

Dentro das problemáticas identificadas que levaram ao acolhimento institucional
verifica-se que a maioria dos casos se prende com carência socio-económica, negligência, e
doenças do foro psiquiatrico, associadas a ausência de suporte familiar.
Motivo de Acolhimento das crianças em 2016
Alcoolismo dos progenitores
Toxicodependência dos progenitores
Modelos de comportamentos desviantes
Negligência
Ausência de suporte familiar
Abuso sexual
Doenças de foro psiquiátrico
Maus-tratos psicológicos ou emocionais
Violência doméstica ou maus-tratos físicos
Carência socioeconómica

12
2
1
18
28
1
17
5
5
25

NOTA: quase todas as crianças e jovens têm mais de uma problemática associada
aos motivos do seu acolhimento, daí que se apresentem mais problemáticas dominantes do
que crianças e jovens.
3. PROJETOS DE VIDA
O projecto de vida de cada criança/jovem visa, desde a sua admissão, ter como
objectivo fundamental a intervenção no tempo de permanência na Residência Fraternidade.
Ao longo do acolhimento, o seu projecto de vida é trabalhado e modificado consoante as
necessidades de cada criança/jovem, podendo ser alterado.
Gráfico nº3
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16
14
12
10
8
6
4
2
0
Autonomização

Reintegração
Familiar

Acolhimento
Permantente

No que diz respeito à distribuição por projectos de vida, predominam os projectos de
Autonomização com 15 jovens, seguindo-se de Reintegração Familiar com 12 crianças e
jovens e 1 de Acolhimento Permanente.
Para a concretização dos projectos de vida das crianças e jovens acolhidas são
desenvolvidas diversas actividades em áreas tais como: aquisição de competências nas
actividades de vida diárias, aquisição de competências pessoais e sociais, educação, saúde,
desporto, cultura e lazer.
Cada projecto de vida é desenvolvido tendo em conta a individualidade e interesse de
cada criança/jovem, tendo esta um papel activo na elaboração do seu plano socio-educativo
individual.
4. ACOMPANHAMENTO DAS MEDIDAS DE PROMOÇÃO E PROTEÇÃO
As crianças e jovens acolhidas na Residência Fraternidade são encaminhadas por
diversas entidades, com aplicação de uma medida de promoção e protecção aplicada no
ambito da Lei 147/99 (LPCJP), sendo estas aplicadas pelos Tribunais de Família e Menores
ou Comissões de Protecção de Crianças e Jovens.
1. Serviços que fizeram o encaminhamento das crianças
Hospitais
Centro Distrital de Segurança Social e Tribunal de Família e Menores

0
17

Comissões de Proteção de Crianças e Jovens
Outros

11
0

Aplicadas as medidas, e estando as crianças/jovens em regime de acolhimento
institucional, muitos processos encaminhados pela Comissões de Protecção de Crianças e
Jovens são remetidos a Tribunal, por incumprimento dos acordos estipulados pelas referidas
entidades. Assim actualmente temos apenas duas crianças com acordo de promoção e
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protecção aplicado pela CPCJ, tendo os restantes processos já transitado para Tribunal, como
podemos analisar no gráfico nº4.
Gráfico nº4

Entidades de Acompanhamento
EMAT e Tribunais

CPCJ

7%

93%

5. SAÚDE
Os cuidados de saúde são uma prioridade e são providenciados consoante as
necessidades de cada criança, tendo o acompanhamento em diversas especialidades clinicas,
apostando-se em 4 grandes premissas:
•

Prevenção primária e secundária – providenciar a reabilitação fisica,
emocional e/ou psicológica dos jovens;

•

Acompanhar o estado de saúde oral: promover hábitos de saúde e higiene
oral;

•

Avaliar e acompanhar psicologicamente os jovens;

•

Promover comportamentos saudáveis e combater os comportamentos de
risco.
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Gráfico nº5

Crianças com Problemas de Saúde
Sim

Não

43%
57%

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

5
2
9
0
4
5

No ano de 2016 foram realizadas várias consultas regulares ao nível da saúde, desde
consultas de rotina, de vacinação e ao nível do acompanhamento em diversas áreas de
especialidade.
Especialidade
Saúde Familiar
Ortopedia
Otorrinolaringologista
Estomatologia/Medicina Dentária
Oftalmologia
Desenvolvimento
Pediatria Geral
Pedopsiquiatria
Consulta de Ginecologia de Adolescentes
CRI – Consulta de toxicodependência
Cardiologia
Alergologia
Psicologia (HP)
Neurologia
Infeciologia
Medicina Legal
Fisioterapia
Exames médicos
Total

Nº de consultas/Ano
31
4
5
51
10
3
3
23
13
1
3
1
3
1
1
2
7
13
175
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6. Percurso Escolar
As crianças/jovens da Residência Fraternidade estão integradas, de acordo com a sua
idade, no 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 LúdicoPedagógico da FADFP, num plano de igualdade com as restantes crianças da comunidade.
No que toca á distribuição escolar no ano letivo 2015/2016, 2 crianças frequentaram o
1º ciclo, 3 crianças frequentaram o 2º ciclo e 11 crianças e jovens frequentaram o 3º ciclo e o
Ensino Secundário, conforme podemos observar no gráfico nº6. Um jovem frequenta o Curso
de Formação Profissional de Jardinagem na Fundação ADFP.

Gráfico nº6

Distribuição por nível de
Escolaridade
15
10
5
0
1º ciclo

2º ciclo

3º Ciclo

Ensino
Secundário

Formação
Profissional

Neste ano letivo, 6 jovens apresentam necessidades educativas especiais, estando
integrados no Ensino Especial, encontrando-se abrangidos pelo Dec. Lei nº3/2008,
beneficiando de Currículos Educativos Individual, beneficiando de adequações curriculares de
acordo com as suas capacidades e necessidades.
Durante o ano letivo 2015/2016, contámos com o apoio de uma professora destacada
pelo Ministério de Educação, que estava responsável pelo apoio escolar; uma professora de
Inglês em regime de voluntariado; e uma licenciada em Sociologia em regime de voluntariado.
Apenas 3 crianças (11%) não transitaram de ano, sendo que as restantes
apresentaram sucesso escolar, conforme podemos observar no gráfico nº6.
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Gráfico nº6

Sucesso Escolar
Transitou

Não transitou

11%

89%

Assim, no seguimento dos bons resultados escolares, foram nomeados para o Quadro
de Valores e Mérito do Agrupamento de Escolas de Miranda do Corvo 4 jovens da Residência
Fraternidade, sendo uma delas a Melhor aluna do Ensino Profissional do Agrupamento. Na
Escola Profissional de Sicó foi distinguida uma jovem para o Quadro de Valor e Mérito.
Após a conclusão do ano letivo em epigrafe, três jovens terminaram o ensino
secundário e duas delas candidataram-se ao Ensino Superior com sucesso. A outra jovem
realizou as provas de aptidão para ingressar no Exercito Português, também com êxito.

7. Desporto
Durante o ano de 2016 as crianças e jovens da Residência Fraternidade frequentaram
diversas atividades desportivas. A atividade física na infância e adolescência tem muitos outros
benefícios para além da manutenção do peso corporal. A sua prática proporciona músculos e
ossos mais fortes, estimula a coordenação motora, ajuda a ter um melhor sono e ajuda na
capacidade de lidar com problemas e com o stress.
Distribuição por Atividade Física
Judo
Multiactividades escolares
Trail
Ginástica acrobática
Futsall
Futebol
Equitação
Ginásio
Natação
Total

2
5
4
4
2
1
2
3
1
24

É também importante para o desenvolvimento intelectual, favorecendo um melhor
desempenho escolar e também melhor convívio social; reforça a autoestima e confiança
promovendo o bem-estar psicológico. Por outro lado, promove a inserção das crianças e
jovens na sociedade e na comunidade envolvente e nos grupos de pares.
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Gráfico nº7

Distribuição por Actividade Fisica
Série1
5
2

4

4

2

1

2

3
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8. Recursos Humanos
A Residência Fraternidade dispõe de uma Equipa de Educativa, formada por 6
auxiliares e 5 voluntários, e de uma equipa comum, constituída pelo pessoal da lavandaria,
cozinha, secretaria e transportes, e uma equipa técnica multidisciplinar com 6 colaboradores.
a. Equipa Técnica
Os profissionais da Residência Fraternidade têm como objetivo garantir o bem-estar
das crianças institucionalizadas, garantindo que o trabalho realizado seja capaz de promover
o afeto entre colaboradores e crianças, promovendo o amor fraterno, que recrie o espirito de
uma grande família.
Função
Coordenadora/Diretora Técnica do LIJ
Psicóloga
Técnica de Serviço Social
Professora do Ensino Básico
Chefe do Departamento Cultural
Monitor de Ginásio

O voluntariado é uma mais-valia para o Centro, existindo sempre um grupo de
composição variável que apoia todo o trabalho desenvolvido na instituição, sobretudo no que
diz respeito ao cuidado com as crianças. Este grupo de voluntários é composto,
essencialmente, por jovens estudantes universitários ou recém-licenciados, em diferentes
áreas de formação, que trazem um contributo importante e especializado nas diversas áreas,
que tecem críticas construtivas e fornecem ideias para o melhoramento contínuo desta
resposta. Por outro lado, é uma forma privilegiada de dar a conhecer o trabalho da Instituição
à comunidade, que mais facilmente nos aponta defeitos e ideias para melhorar o nosso
funcionamento.
Os voluntários ficam responsáveis por determinadas atividades do quotidiano das
crianças e jovens, sendo acompanhados por elementos da Equipa Educativa e Equipa
Técnica.
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9. Atividades
O ano de 2016 foi rico em experiências de vida que marcaram a vida das
crianças/jovens da Residência Fraternidade, bem como promovem o seu desenvolvimento
pessoal e social.
Durante o ano as crianças/jovens participaram em diversas atividades, quer na
instituição quer na comunidade. As atividades desenvolvidas foram:
a)

Atividades Semanais
ü

Atividades incluídas no funcionamento do CATL - apoio escolar, educação física,
natação, hipismo, informática;

ü

Deslocações à Biblioteca da FADFP e Biblioteca Municipal de Miranda do Corvo;

ü

Prática de futsal, futebol, natação, basebol, judo, ginástica;

ü

Hipismo no Parque Biológico da Serra da Lousã;

ü

Atividades no ginásio da FADFP;

ü

Catequese na Casa Paroquial;

ü

Missa na Igreja Paroquial;

ü

Idas ao Parque Infantil.
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b) Atividades Mensais
ü

Idas ao cinema;

ü

Visitas temáticas;

ü

Comemoração dos aniversários.

c) Outras atividades
ü

Atividades e festas organizadas pelas escolas que frequentam;

As crianças e jovens da Residência Fraternidade participam nas diversas atividades e
festas realizadas nas respetivas escolas, tais como: Festas de Natal e Final de Ano,
Caminhada Noturna na ETPSicó, Noite de Fados na ETPSicó, Arraial ETPSicó, Gala de
Educação do Agrupamento de Escolas de Miranda do Corvo, Gala de Educação da ETPSicó.
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Na continuidade do programa IRISES, algumas crianças e jovens participaram em
2016 nos encontros realizados no Agrupamento de Escolas de Miranda do Corvo com os
representantes do programa e com jovens da comunidade escolar.

Durante o ano letivo de 2016, 3 jovens terminaram o secundário tendo participado no
Baile de Finalistas e na viagem de finalistas do Agrupamento de Escolas de Miranda do Corvo,
por forma a premiar os bons resultados escolares e a boa integração social.
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Foram distinguidos na Gala de Educação do Agrupamento de Escolas de Miranda do
Corvo 3 jovens para o Quadro de Valor e Mérito, 1 Prémio de Melhor aluna do 12º ano do
Ensino Profissional (Valor 100€) e 1 diploma de mérito desportivo. Na Gala da Educação da
ETPSicó foi distinguida uma jovem para o Quadro de Valor e Mérito.
Em virtude também dos bons resultados escolares duas 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 mútua 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.
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Em
virtude

de
terem

concluído o ensino secundário, duas jovens candidataram-se ao ensino superior, tendo sido
admitidas nos cursos de Enfermagem e Secretariado de Direção e Administração e participado
na Festa das Latas de Coimbra.

A outra jovem concorreu às Forças Armadas, encontrando-se na fase da recruta no
Regime de Infantaria de Chaves. Assim, realizou o seu Juramento de Bandeira em Bragança.

ü

Atividades e festas organizadas pelo CATL;
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As crianças da Residência Fraternidade participaram nas atividades do CATL da
Fundação, como por exemplo, numa ação de sensibilização entre a comunidade infantojuvenil
e a Guarda Nacional Republicana. A iniciativa foi promovida pelo Centro de Atividades de
Tempos Livres da Fundação ADFP, com a colaboração do Núcleo de Programas Especiais do
Destacamento Territorial da Lousã.

No dia 21 de Dezembro de 2016, as crianças e jovens do LIJ foram comemorar pela
primeira vez o solstício de inverno no Templo Ecuménico e no PBSL.

O CATL da Fundação tem promovido sessões de Jogos de Damas, tendo já contado
com a ilustre presença do Dr. Alberto Vaz Vieira, Grande Mestre internacional de Damas para
uma palestra. A Residência Fraternidade conta com dois jogadores assíduos nestas sessões
que promovem o raciocínio logico e estratégico.

ü

Eventos e atividades dentro e fora do Concelho - Expo-Miranda, Casa
das
Artes, Feira das Velharias, Expofacic, Queima das Fitas, Noites de Verão, etc.
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Durante o ano de 2016, foram várias as festas fora e dentro do concelho que as
crianças e jovens da Residência Fraternidade participaram, tais como Expo-Miranda, Bailes
de Festas de Verão, Peças de Teatro, espetáculos na Casa das Artes, entre outros.
Na Expo-Miranda, para além da visita ao certame, vários jovens tiveram participações
especiais, inseridas nas Escolas ou atividades desportivas.
Uma das jovens da resposta integra o grupo de Teatro “Os Filhos do Palco”, pelo que
os colegas fazem todo o gosto em assistir às suas diversas atuações.
Na Casa das Artes, assistiram a vários espetáculos, entre eles se destacam o “GOD”
com o Joaquim Monchique e o “Mirandus”, que relata a história do nosso concelho.
ü Visitas e Atividades realizadas no Parque Biológico da Serra da Lousã (ex.: Dia
do Animal, Programas de Férias, Dia Mundial das Bibliotecas, Dia da
Alimentação, à Noite no Parque, entre outras.
As crianças e jovens da Residência Fraternidade participaram em várias atividades
promovidas pelo Parque Biológico da Serra da Lousã, como o Dia do Animal, o Programa de
Férias, o Dia Mundial das Bibliotecas, o Dia da Alimentação, as Noites no Parque, a Noite no
Museu, entre outras.
Festas organizadas pela ADFP

ü

As crianças e jovens da Residência Fraternidade participaram ao longo do ano em
diversas atividades organizadas pela Fundação ADFP, entre elas, o Magusto, Aniversário da
Fundação, Vindimas, festas de Natal das Residências, entre outras.

Durante as férias escolares, as crianças e jovens realizam várias atividades nas
diversas respostas socias da Fundação ADFP, promovendo o contacto com vários tipos de
populações especiais, tais como idosos, pessoas portadoras de deficiência e/ou doença
mental e refugiados e promovendo valores como tolerância, solidariedade e respeito pela
diferença.
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No ano de 2016, a 11 de Setembro foi inaugurado o Templo Ecuménico da Fundação
ADFP, onde as crianças e jovens da Residência Fraternidade foram convidadas a participar.
Assim, leram textos explicativos da simbologia do templo e integraram o coro da Universidade
Sénior.

No seguimento desta missão de promoção de Tolerância, deve-se salientar a
comemoração do Dia Internacional para a Tolerância, em que as crianças e jovens
participaram na elaboração de um cordão humano vestido de branco, em conjunto com os
refugiados, as pessoas portadoras de deficiência ou doença mental e os idosos.
ü

Idas às piscinas municipais;

Durante o Verão, as crianças e jovens, tais como outros anos, foram duas vezes por
semana às piscinas municipais.
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Atividades organizadas pela Câmara Municipal de Miranda do Corvo;

ü

Entre as várias atividades organizadas pela Câmara Municipal destacam-se a
organização do Desfile de Carnaval, onde as crianças e jovens também participaram no grupo
de figurinos que representava a Fundação ADFP.
Outra das atividades promovidas pela Camara Municipal foi a comemoração do Dia
Mundial do Coração e do Dia da Mãe, onde as crianças e jovens do LIJ, juntamente com outras
crianças da comunidade, participaram em várias atividades desportivas.

ü

Participação em Festas religiosas;

No ano de 2016, realizaram-se várias festas da Catequese, das quais destacamos o
Batismo de duas crianças e o Crisma de quatro jovens da Residência Fraternidade.
ü

Participação nas Atividades da Casa do Povo;
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No âmbito das atividades desportivas, vários jovens frequentam atividades na Casa
do Povo, entre as quais, Ginástica Acrobática e Judo. Assim, participaram ao longo do ano de
2016 em competições, saídas de grupo e festas da Casa do Povo.
ü

Colónia de Férias em Sesimbra;

No verão de 2016, realizou-se a colónia de férias em Sesimbra, em parceria com a
Instituição CASCUZ, com a duração de uma semana. Este ano contou com a participação de
menos crianças devido a constrangimentos com o transporte, tendo ido 7 crianças e jovens,
acompanhados pelo um elemento da equipa técnica e outro da equipa educativa.

Sendo um grupo menor, mas com transporte próprio, permitiu-lhes explorar várias
praias da região da Arrábida e Troia.

ü

Realização de Arraial de S. João;
Também em 2016 cumprimos a tradição de realizar um arraial popular no espaço

exterior do LIJ, festa que serve para encerrar o período de férias de verão. A festa é organizada
pelos jovens, em colaboração com as equipas educativa e técnica, e conta com a presença de
todos. Foram confecionados doces e salgados e os jovens mais velhos ficaram responsáveis
por realizar os grelhados.
Para além do convívio foi organizado um “Quem quer ser Milionário” para jogarem em
grupo, dando primazia à cooperação e trabalho em grupo, bem como ao convívio entre todos.
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Participação em atividades desportivas organizadas pela Associação

ü

Abútrica, nomeadamente competições e convívios;
O ano de 2016 começou com dois jovens a integrarem a Abutres Trail Running School,
da Associação Abútrica. Assim, ao longo do ano foram participando em diversas competições
de trail, entre elas os Trilhos Junior dos Abutres, o Trail de Condeixa, o Trail de Poiares, o Trail
dos Negalhos, Louzan Trail e o Ultratrail.

Dentro das competições mais importantes destaca-se a participação dos dois jovens
no Youthworld Skyrunning Championship 2016, que se realizou em S. Grasso, Itália, de 27 de
Julho a 02 de Agosto de 2016, onde a nossa jovem atingiu o 3º lugar de competição e o jovem
a 15º posição.
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Participaram, ainda, em convívios organizados pela Associação Abutrica, como o
Acampamento ATRS de Verão, Estágios e outros.
Em Setembro, para além dos dois atletas, entraram mais 3 jovens para a associação,
que começam agora a apresentar resultados.
Não se pode deixar de destacar que os bons resultados da nossa atleta feminina
levaram a que estivesse entre as nomeadas para Atleta Feminina do Ano pela Federação de
Campismo e Montanhismo de Portugal.
ü

Participação em concursos e exposições;

Entre os vários concursos que as crianças e jovens participaram, destacam-se uma
Menção Honrosa, no concurso a nível nacional, com o tema: "Era uma vez o 1º de Maio",
promovido pelos Sindicatos da Federação Nacional da Educação (FNE).
As crianças e jovens da Residência Fraternidade participaram ainda no concurso “O
Espantalho Hortelão-2016”, através da elaboração e decoração de um espantalho que foi
exposto no Parque Biológico da Serra da Lousã, tendo alcançado o 3º lugar.

Passeio ao Portugal dos Pequeninos
Durante o Verão, as nossas crianças mais novas foram passear a Coimbra e conhecer
os “Portugal dos Pequeninos”. Foi um dia diferente, que lhes permitiu muita diversão.
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Comemoração do Dia das Bruxas

ü

No dia 31 de Outubro, as crianças e jovens foram cantar os “Bolinhos e Bolinhós” pela Vila
de Miranda do Corvo. As crianças e jovens mascararam-se a rigor e percorreram a Vila de
Miranda do Corvo, acompanhados por um elemento da Equipa Educativa.

Festa de Natal

ü

O Natal na Residência Fraternidade começa no inicio do mês de Dezembro, com as
crianças e jovens a decorarem as árvores de Natal e os espaços comuns com enfeites
referentes à época.
Posteriormente escrevem as cartas ao Pai Natal e no dia 20 de Dezembro foi realizada
a tradicional entrega de prendas a todas as crianças e jovens da resposta, seguido de lanche
convívio.
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.
ü Festa de Fim de Ano
No final de ano, as crianças e jovens da Residência Fraternidade que se encontram
na resposta realizam uma festa para comemorar a chegada do novo ano.
Assim, os/as jovens escolhem uma ementa, elaboram o pedido dos ingredientes e vão
realizar as compras, com supervisão do armazém da Fundação. Depois confeccionam os
ingredientes na residência, preparando em conjunto uma refeição diferente.
A refeição é realizada em conjunto, tornando-se uma grande festa de fim de ano.
No ano de 2016, dois jovens voluntariaram-se para ajudar na Festa de Fim de Ano
promovida pelo Hotel Serra da Lousa, propriedade da Fundação ADFP. Assim, o jovem ficou
responsável pela animação das crianças e a jovem foi ajudar no serviço de mesa, dando-lhes
oportunidade de experiência e fomentando-lhes hábitos de trabalho.
As atividades programadas e planificadas no Plano de Atividades foram realizadas.
Como potenciamos a inovação e procuramos proporcionar às crianças e jovens uma
integração plena, sempre que decorreram atividades não previstas também participaram.
1.1.4 Residência Respeito - Lar de Apoio
1. Introdução
A Residência Respeito é um Lar residencial que acolhe pessoas com deficiência e ou
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. Estes residentes são incentivados à integração
em atividades ocupacionais e de formação profissional.
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Com vista à integração social dos residentes e à sua felicidade, promovemos
condições de bem-estar e qualidade de vida ajustadas às necessidades de cada residente.
Implementamos estratégias de reforço da autoestima, autonomia pessoal e social, e
fomentamos a interação com a família e com a comunidade.
É importante conseguir dotar o utente de competências pessoais e sociais, na
perspetiva de maximizar a sua autonomia e funcionalidade nas atividades de vida diárias.
2. População-Alvo
O acordo estabelecido com o Centro Distrital de Segurança Social de Coimbra é para
28 residentes. A Residência Respeito acolhe 21 pessoas do sexo masculino e 7 pessoas do
sexo feminino, com idades compreendidas entre os 18 e os 70 anos.
2.1.

Caracterização dos utentes em função do género
Género
Masculino
Feminino
Total

2.2.

Total
21
7
28

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 30 e os 39 anos.
Escalão Etário

Total

10 – 19 Anos
20 – 29 Anos
30 – 39 Anos
40 – 49 Anos
50 – 59 Anos
60 – 69 Anos
70 – 79 Anos

2.3.

Percentagem
3
6
7
6
3
2
1

10,7%
21,4%
25%
21,4%
10,7%
7,2%
3,6%

Distribuição da amostra total por infraestrutura/necessidade de apoio
Os 28 residentes estão distribuídos por três residências da Fundação ADFP de acordo

com as suas necessidades e limitações (R. Respeito, R. Coragem e R. Tolerância). São
estruturas residenciais adaptadas ao estado de saúde geral e nível de dependência mental,
física ou motora.
Residências
Nº de utentes

Res.Respeito
17

Res. Coragem
3

Res. Tolerância
8
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2.4.

Caracterização por patologia diagnosticada
A leitura do gráfico indicamos que a população da Residência tem maioritariamente

problemas de deficiência, motora e mental. Podemos observar, ainda, doença mental, como
esquizofrenias, doença bipolar e oligofrenia. As adições estão também representadas sob a
forma de consumo de álcool e estupefacientes.

14%

18%

Oligofrenia
Esquizofrenia com consumos

3%

Debilidade Mental

11%

Alcoolismo

25%

Deficiência Motora

18%

Doença Bipolar
Outras Perturbações

11%

2.5. Internamentos
No decorrer de 2016 não houve internamentos hospitalares.

2.6.

Férias e Épocas Festivas
Férias
Nº Utentes

2.7.

Natal/Ano Novo
18

Reabilitação Ocupacional

12
10
8
6
4
2

NTO
Enclave
Formação Profissional
Estudante
CAARPD
Sem Ocupação

0
O gráfico indica-nos que a população residente na Residência está maioritariamente
em Formação Profissional e Núcleo de Atividades Ocupacionais, apoiando os seguintes

58

serviços internos da Fundação ADFP: jardinagem, secretariado clínico, carpintaria, serviço de
limpeza, lavandaria, manutenção, aprovisionamento.
Dos restantes utentes, 3 são estudantes e 4 estão incluídos em salas ocupacionais e
atividades lúdico pedagógicas e de estimulação cognitiva.
3.

Equipa Multidisciplinar
Coordenadora
Diretora Técnica/Psicóloga Clínica
Assistente Social
Médico Clínica Geral
Médico Psiquiatra
Empregada de quarto e enfermaria
1 Auxiliar de limpeza
Voluntários (Feriados e Fins de Semana)

4.

Atividades de Saúde
Em 2016 foram contabilizadas as seguintes atividades de saúde
Atividades de Saúde 2016
Enfermagem
Pensos
Medicação
Administração de injetáveis
Medicina e Reabilitação
Clínica Geral
Consultas
Análises Clínicas
Receitas Médicas
Consultas de Psiquiatria
Consultas de Fisiatria
Tratamentos de Fisioterapia
Outros
Consultas externas
Urgências

5.

240
35760
128
214
56
1176
66
4
17
106
12

Considerações Finais
A Equipa da Residência Respeito teve como principal objetivo trabalhar para que os

residentes se sentissem PESSOAS REALIZADAS E FELIZES, contribuindo para a sua
integração socioprofissional.
Foi nossa preocupação proporcionar aos residentes a sua plena integração na própria
resposta e na comunidade envolvente, através de atividades, organizadas em função das
características de cada um e suas áreas de interesse, e que promovam a aquisição de
competências, que lhes permitam responder de modo positivo às questões que surgem no diaa-dia.
1.1.5.

Residência Paz

1. Introdução
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O presente relatório de atividades tem como objetivo dar a conhecer o trabalho
desenvolvido no Centro de Instalação de Refugiados “Paz/Peace” em Penela e da Residência
Paz em Miranda do Corvo, no decorrer do ano civil de 2016.
No mesmo consta a descrição do modelo de intervenção adotado, comum aos dois
projetos, bem como os objetivos a que a equipa se propôs a atingir.
Sendo projetos com público-alvo que chega a Portugal em diferentes âmbitos, em
cada uma das partes deste relatório será realizado o enquadramento, a descrição do públicoalvo e as atividades desenvolvidas.

Modelo – Dimensões de Intervenção

Interpretação
/ tradução
Área
Psicossocial
e cultural

Cidadania

Atividades
ocupacionai
s/ Emprego

Autonomia
para a
Inserção na
Comunidade
Saúde

Educação

1.1.

Descrição das dimensões de intervenção
Intérprete: fundamental para a comunicação e para a intervenção em todas as

dimensões.
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Educação: Professora de Língua Portuguesa – aulas na Fundação ADFP por nível de
aprendizagem; inscrição na creche, pré-escolar, 1º e 2º CEB; reconhecimento de habilitações
académicas; frequência de cursos de língua portuguesa certificados.
Cidadania: Número de Identificação Fiscal; Número de Identificação da Segurança
Social; abertura de contas bancárias; Títulos de a Autorização de Residência – SEF; validação
da carta condução.
Saúde: Número do Sistema Nacional de Saúde; chek up inicial; vacinação; médica de
família; consultas de rotina e de especialidade; exames médicos; tratamentos em diferentes
especialidades...
Atividades ocupacionais/emprego: Inscrição no IEFP; elaboração dos Curriculum Vitae
para cada um dos utentes; contrato ocupacional com empresas; reuniões para entrevistas de
emprego.
Área Psicossocial e cultural: atividades de âmbito cultural e social; partilha de ambas
as culturas; exposição à comunidade.

2. Objetivos
2.1.

Objetivo Geral
Assegurar as condições de receção, acolhimento e integração, satisfazendo as

necessidades básicas em condições de dignidade humana, proporcionando soluções
duradouras e permanentes.
2.2.
•

Objetivos Operacionais
Melhorar o desenvolvimento psicossocial dos indivíduos e respetivos contextos
familiares;

•

Incentivar a partilha sociocultural, estabelecendo pontes entre as diferenças;

•

Garantir a aprendizagem da Língua Portuguesa como objeto de autonomia e
integração na comunidade de acolhimento;

•

Proporcionar um futuro pessoal e profissional;

•

Assegurar o acesso aos serviços de saúde e apoio psicossocial;

•

Promover a igualdade de direitos, de acesso, oportunidades, de tratamento e de
género.

•

I – Centro de Instalação de Refugiados Paz/Peace de Penela

1. Enquadramento
O Centro de Instalação de Refugiados foi criado em resposta ao Programa Nacional
de 2014, com o objetivo de garantir as condições de acolhimento e integração dignas aos
refugiados. Esta resposta surge no âmbito do Compromisso entre o Estado Português e o Alto
Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) com o objetivo de reinstalar
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refugiados que se encontravam no Egipto garantindo, nos termos da constituição e da Lei, o
direito de Proteção Internacional.
Considerou-se este um projeto piloto, pelo facto de acolher e instalar refugiados fora
dos grandes centros urbanos.
O financiamento do projeto advém do Fundo de Asilo, Migração e Integração (FAMI)
da União Europeia.

2. Público-alvo
2.1.

Caracterização Sociodemográfica

Caracterização Geral

8

adultos
crianças

13

Em novembro de 2015 foram acolhidas no Centro de Instalação de Refugiados
em Penela 20 pessoas oriundas do Egipto, sendo que das mesmas treze eram crianças
e oito eram adultos.
3. Equipa Multidisciplinar
Coordenadora
Diretora Técnica
Tradutora
Professora de Língua Portuguesa
Assistente Social
Enfermeira
Antropóloga
Voluntários

4. Intervenção direta
Serviços

N.º de intervenções

IEFP

6

SEF

5
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Segurança Social

6

Apoio às crianças no jardim de Infância /
escola

30

Ensino da Língua Portuguesa para as
Crianças

75 no Agrupamento Escolar

Ensino da Língua Portuguesa para os
adultos

77 Aulas no CIR

Saúde (urgência e consulta de rotina)
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Prestação de serviço de interpretação e
tradução

Ao longo do projeto e depois (mais do que
10 meses)

Atividades socioculturais

10

Atividade sobre
acolhimento

a

sociedade

de

58 no CIR

3

Atividades culturais e religiosas

2

Reuniões no Agrupamento Escolar

17

Reuniões no CIR

Ao longo do projeto (sempre que necessário,
média de 3 por semana)

Reunião na Câmara Municipal de Penela

7

Reuniões com as
Agrupamento Escolar

educadoras

do

10

Reuniões na
educadoras

Casa

as

8

Santa

com

Reuniões para a integração laboral

10

5. Atividades desenvolvidas em 2016
•
•
•
•
•
•

Trabalho de expediente baseado nas necessidades dos utentes e da instituição;
Deslocações ao SEF, Centro de Saúde, Hospitais, Segurança Social, Serviço de
Finanças, Instituição Bancária, Agrupamento de Escolas, entre outros serviços;
Aulas de Língua Portuguesa;
Tradução e interpretação;
Encaminhamento e acompanhamento a consultas de rotina ou de especialidade, bem
como a exames;
Reuniões de equipa e com os utentes.

Dificuldades e expectativas dos utentes/técnicos
Dificuldades
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Barreira linguística – Embora tenham conhecimentos ao nível do inglês, as suas
noções são muito básicas e o empenho em aprender o português nem sempre
se verificou.
• Choque cultural – A religião, a alimentação, a inexistência de igualdade de
género, o vestuário;
• Integração ocupacional da mulher – recusa em que a mulher se integre em
atividades ocupacionais;
• Reconhecimento/Validação dos documentos oficias – Certificados de
habilitações, Carta de Condução.
Expectativas
• Continuar uma adaptação progressiva à comunidade onde estão inseridos,
estabelecendo uma ponte entre a cultura dos países de origem e a do país de
acolhimento;
• Manter a autonomia financeira;
• Valorizar a importância do papel da mulher na sociedade.
•

Exemplo: Aulas de Língua Portuguesa

Dia Internacional da Tolerância – Fundação ADFP- Novembro 2016
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Visita ao parque Biológico da Serra da Lousã

65

Natal

66

Ida ao Presépio de Penela Dezembro 2015

Carnaval

Visita à Universidade de Coimbra
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Atividades Socioculturais

Dia Internacional da Leitura – 17 de fevereiro de 2016
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Visita do Ministro Adjunto Eduardo Cabrita e da Secretária de Estado para a Cidadania
e a Igualdade, Catarina Marcelino, em fevereiro de 2016

Visita do Bispo da Diocese de Coimbra
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Feira Medieval de Penela 20 a 22 de maio de 2016

Trabalhos manuais
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Refugiados de Penela e Requerentes de Asilo de Miranda, na Mesquita de
Coimbra, para fazer a oração do Aïd al Fetr (festa dedicada às crianças logo a seguir
do mês de Ramadão)

Dia Mundial do Refugiado com a presença do Professor Doutor Carlos Costa da
Universidade de Coimbra e a presença de elementos da GNR local para informar dos
Diretos e Deveres do Refugiado mostrando disponibilidade para qualquer apoio no
âmbito da segurança pública– 20 de junho de 2016
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Inauguração do Templo Ecuménico – 11 de setembro de 2016

II – Residência Paz
1. Enquadramento
A Residência Paz é uma valência que se destina ao acolhimento temporário de
requerentes de asilo (por períodos preferencialmente não superiores a 18 meses) que
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surge no âmbito da decisão da Comissão Europeia em 2015 de recolocar e reinstalar
pessoas com necessidade de proteção internacional a partir de Estados-Membros sob
pressão para outros Estados-Membros da União Europeia. No sentido de contribuir
para a resolução da crise migratória que assola a Europa, Portugal encontra-se a
receber requerentes nos termos do DL n.º 27/08 de 30 de junho com as alterações
introduzidas pela Lei 26/14 de 5 de maio.
Como anteriormente referido, o projeto tem como público-alvo pessoas
requerentes de asilo, sendo estas pessoas estrangeiras ou apátridas que apresentam
um pedido de proteção internacional que ainda não foi objeto de decisão definitiva,
que podem ser agregados familiares – cuja constituição pode ter, ou não, menores ou pessoas individuais.
Para execução do projeto, a Residência Paz conta com a parceria direta do Alto
Comissariado para as Migrações (ACM), do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF),
da Segurança Social e demais instituições/serviços nacionais e locais que, à medida
que o projeto avança, apoiam na concretização dos seus objetivos.

73

2. Público-alvo
2.1. Caracterização Sociodemográfica

Caracterização geral
6
adultos
crianças
14

No ano de 2016 foram acolhidas pela Residência Paz, um total de 20 pessoas,
sendo que seis das mesmas são crianças e catorze são adultos.
2.2. Caracterização em função do género
Adultos

Crianças

3

2
11

4

adultos masculino

crianças masculino

adultos feminino

crianças feminino

Do total de vinte pessoas, podemos constatar que sete são do sexo feminino e
as restantes do sexo masculino.
2.3.

Caracterização em função da idade

As idades dos utentes da Residência Paz encontram-se entre os 8 meses e os 44 anos,
sendo que a maioria se encontra entre os 20 e os 30 anos de idade.
3. Equipa Multidisciplinar
Coordenadora
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Diretor Técnico
Tradutora
Professora de Língua Portuguesa
Assistente Social
Voluntários

4. Intervenção direta
Serviços

Número de intervenções

IEFP

7

GIP Fundação ADFP

6

SEF

10

Segurança Social

10

Finanças

6

Banco

12

Exames SANFIL Lousã

8

Exames Clínica de Análises de Sangue Miranda do
Corvo

6

Ensino da Língua Portuguesa aos adultos

66 na Fundação ADFP

Prestação de serviço de saúde (urgência e não
urgência)

35

Prestação de serviço de interpretação e tradução

Desde junho de 2016

Atividades socioculturais

10

Atividade sobre a sociedade de acolhimento

7

Atividades culturais e religiosas

2

Reuniões no Agrupamento Escolar

4

Reuniões no CIR da Fundação ADFP

6

Reunião do CLAS

1

Reuniões com as educadoras da creche

1

Apresentação do Projeto

2

Serviços Gerais

8
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5. Atividades desenvolvidas em 2016
5.1.
•
•

•
•
•
•

Atividades previstas de caracter regular

Trabalho de expediente baseado nas necessidades dos utentes e da instituição;
Deslocações ao SEF, Centro de Saúde, Hospitais, Segurança Social, Serviço de
Finanças, Instituição Bancária, Agrupamento de Escolas, Centro Infantil, entre outros
serviços;
Aulas de Língua Portuguesa;
Tradução e interpretação;
Encaminhamento e acompanhamento a consultas de rotina ou de especialidade, bem
como a exames;
Reuniões de equipa e com os utentes.

Exemplo: Aulas de Língua Portuguesa

5.2. Atividades previstas de caracter não regular
Festa do Aïd al Fetr – Fundação ADFP – julho 2016
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Inauguração do Templo Ecuménico – 11 de setembro de 2016

Magusto no Parque Biológico da Serra da Lousã

Dia Internacional da Tolerância 16 de novembro 2016

77

Jantares culturais em casa dos utentes

78

Atividades socioculturais de integração

79

Festas de Natal do Pré-Escolar e 1.º CEB

6. Reflexão Técnica
Tendo em conta os objetivos propostos segundo o modelo teórico utilizado,
avaliamos como positiva a intervenção as atividades que foram desenvolvidas no
decorrer do programa com as famílias de Penela. No que diz respeito aos indivíduos e
famílias recebidos em Miranda, temos de considerar que a intervenção desenvolvida
foi insatisfatória, na medida em que não conseguimos atingir à maioria dos objetivos
propostos. Esta situação deveu-se à vários fatores, em que a Equipa Técnica na
maioria dos casos tudo fez para que a intervenção seguisse no sentido positivo,
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contudo à pouca proatividade das famílias e dos indivíduos a não aceitarem iniciarem
um Projeto de vida, dificultou colocando obstáculos na intervenção da Equipa Técnica.
Reflexões Finais
Aspetos positivos
Projeto de Penela:
Considerando os 10 meses de duração do projeto e os objetivos inicialmente
propostos pela Equipa Técnica, estamos convictos que obtivemos sucesso, pela forma
como autonomizamos as famílias para a sua integração sociocultural, educacional e
profissional na comunidade.
Salientamos a integração profissional de três das quatros famílias - três adultos
estão empregados- garantindo a sustentabilidade financeira e a satisfação das
necessidades básicas para viver em dignidade na comunidade Portuguesa.
Ao nível do Português as crianças e os adultos, com exceção de um ou dois
casos, adquiriram conhecimentos para manter uma conversação em contexto social.
Ao nível de competências pessoais e sociais dotamos as famílias de estratégias que
lhes permitem autonomamente fazer as atividades de vida diárias.
No que diz respeito aos direitos de cidadania todos os utentes obtiveram o
NISS, o NIF, o SNS e conta bancária, equiparando-se aos cidadãos nacionais.
Dificuldades / Barreiras
A primeira grande dificuldade foi a comunicação, sem um tradutor de língua
árabe é muito difícil iniciar a intervenção. O “Choque cultural” é outro grande
obstáculo, pois as famílias são culturalmente muito diferentes das Europeias. Estas
famílias normalmente ficam “presas” aos mandamentos da sua religião, o que dificulta
a sua integração. Por um lado, apresentam uma postura de reivindicação dos seus
direitos, e por outro, são pouco cumpridores nos deveres. Acrescido a esta situação,
apresentam uma postura pouco proactiva no seu processo de integração.
Outra das dificuldades sentidas foi ao nível do reconhecimento de
documentação oficial (Exemplo: carta de condução), dos certificados de habilitações
dos adultos na universidade e dos documentos escolares habilitações das crianças do
1.º, 2.º e 3.º CEB. Esta dificuldade aconteceu pelo facto de não existir protocolo
estabelecidos com os países de origem destes refugiados. A integração das crianças
na creche foi outra das dificuldades, pelo facto do papel social das mães determinar
que, culturalmente, estas têm o dever de educar as crianças. Por este motivo, revelam
alguma resistência em entregar as crianças em idade precoce ao cuidado de outros,
tendo receio de comprometer sua missão educacional deixando a sua vida de ter o
mesmo sentido.
No que respeita à integração ocupacional/profissional das mulheres, a
dificuldade vai ao encontro do referido anteriormente, sendo a sua principal
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prioridade cuidar do marido, dos filhos e da casa. Por isso, não se mostraram
motivadas, apesar de lhes terem sido apresentadas propostas concretas de
ocupação/trabalho.
Por último, referimos a dificuldade sentida no estabelecimento de uma relação
de confiança entre a equipa técnica e os utentes. Por um lado, compreendemos que
estas pessoas possam ser naturalmente desconfiadas, por todas as vicissitudes que
tiveram de ultrapassar para sobreviver e chegar até aqui. Por outro, lado acreditamos
que a relação de confiança tenderia a estabelecer-se com o tempo, até pelo fato de
terem de se adaptar ao novo contexto de vida encontrado em Portugal. Ainda assim,
entendemos que esta vinculação foi prejudicada pelo escasso tempo de duração do
projeto.
Aspetos positivos
Projeto de Miranda:
Consideramos que a primeira fase de intervenção que diz respeito à satisfação
das necessidades básicas, habitação e aquisição dos direitos da cidadania foi levado a
cabo com sucesso. Praticamente todos os vinte requerentes recebidos acederam aos
Títulos de Residência através do SEF, uma delas conseguiu o Estatuto de Refugiado.
No que diz respeitos às outras dimensões, obtiveram Nº do utente do Serviço Nacional
de Saúde, onde tiveram acesso aos cuidados básicos de saúde através de check-up e
consultas com o médico de família. Relativamente à Segurança social foi atribuído o
Nº de Beneficiário através do qual acederam aos Subsídios Sociais. Por fim obtiveram
o Nº de Identificação Fiscal e os adultos homens contas bancárias.
Respeitante à integração Socioprofissional alguns utentes fizeram os CV e às
inscrições no Centro de Emprego, tendo recebido algumas propostas de trabalho.
Aspetos Negativos
Se por um lado, estas famílias deviam adotar uma postura de aceitação, pela
nova oportunidade de vida que lhes proporcionamos, por outro lado, elas adotam
estes comportamentos pelo fato de não quererem iniciar nenhum projeto de vida em
Portugal, apenas esperam o momento para irem na direção de outros países da
Europa, onde dizem ter apoios sociais e condições profissionais melhores. Alguns
alegam terem rede social e/ou familiar. Devido a estes comportamentos, as aulas de
português foram sempre colocadas num plano secundário, por isso à frequência das
mesmas foi sempre insuficiente, apesar das várias estratégias utilizadas pela Equipa
Técnica como por exemplo, mudar o contexto de aula, o local, o horário, os grupos….
Relativamente ao Projeto de Vida, estas famílias centraram às suas atenções em
problemas menores, como por exemplo o facto de receber o Apoio Pecuniário
semanalmente em vez de mensalmente, a Lista de produtos alimentares nunca era
satisfatória queriam sempre mais assim como exigiam vários produtos difíceis de
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aceder na nossa zona. Esta forma de reivindicar dificultou à intervenção da Equipa
Técnica na medida em que nunca estavam satisfeitos.
Será certamente uma situação a refletir, por muito boa vontade e
solidariedade que o Povo Português possa ter em acolher, somos da opinião que as
pessoas que não se esforçam por iniciar projetos de vida em Portugal, que não
cumprem e que não veem com uma postura proactiva e de integração, não devem
permanecer entre nós.
Em relação ao futuro …
Relativamente a futuras intervenções pensamos que a questão dos direitos e
deveres devem ser revistas, na perspetiva em que nos chegam com a ideia de que
tudo lhes será dado… Saber efetivamente o que lhes dizem antes de chegar a Portugal,
porque eles apresentam expetativas irrealistas, por isso, ao mínimo entram em
frustração e boicotam a intervenção dos técnicos. Apesar dos esforços da equipa
técnica em coloca-los na realidade do país, a postura egocêntrica com que veem as
questões dificulta a compreensão do contexto e do ambiente, prejudicando uma
integração autónoma na comunidade.

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.
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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. Missão

Proporcionar serviços de qualidade adequados às necessidades
biopsicossociais da pessoa idosa, adotando uma visão geriátrica de cuidados.
O apoio em estrutura residencial, assenta no trabalho de uma equipa
multidisciplinar de confiança, baseado em cuidados personalizados, promotores da
dignidade da pessoa humana.
Visão
Procura continuamente ser referência na sua área de atuação, evidenciando
uma preocupação permanente na prática reflexiva, tanto na missão dentro do seu
público-alvo, como na valorização pessoal e profissional de todos os seus
colaboradores.
3. 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 pelas
animadoras sociais 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.
4. Recursos Humanos

Os recursos humanos da Residência Sabedoria são os seguintes:
Recursos Humanos
1 Diretora Técnica (Técnica de Serviço Social)
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1 Médico
8 Enfermeiras
5 Ajudantes de Ação Direita
8 Empregadas de Quarto e Enfermeiras
5 Auxiliares de Serviços Gerais
1 Animadora Social a tempo parcial
1 Psicóloga clínica (dois dias /semana)
1 Professor de Educação Física (2h/Semana)
1 Auxiliar de Serviço Geral (Barbeiro e Transporte de Roupas)
1 Cabeleireira (1manhã/Quinzenalmente)
1 Voluntária (depilação e manicura/ 1 manhã por semana)
1 Animadora social(estágio profissional)

Destaca-se também a colaboração de uma nutricionista que acompanha
nutricionalmente os idosos que lhe são referenciados pela equipa de saúde da
Residência.
Atualmente dispomos de um grupo de 4 voluntários, que colaboram com a
equipa da Residência Sabedoria, prestando serviço mediante o pagamento de um
prémio de bolso. Beneficiamos também com a colaboração de uma voluntária em
regime de gratuitidade que realiza trabalhos de depilação e manicura.
Os restantes recursos humanos necessários ao funcionamento do serviço,
como sejam, os colaboradores que trabalham na Cozinha, na Lavandaria, nos
Transportes, na Tesouraria, na Contabilidade, e Serviço de Fisioterapia são comuns a
todas as outras valências da Fundação A.D.F.P.
5. 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 86 idosos internados até 31 de
Dezembro de 2016.

85

Em relação à distribuição dos idosos por género, verifica-se que mais de
metade da população idosa internada é do sexo feminino, com 69 mulheres e 17
homens.

Grande parte da população idosa internada situa-se na faixa etária acima dos 85
anos de idade (53).28 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.
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Continua a prevalecer a situação de viuvez com 51 idosos, facto justificado pela
idade avançada da maioria. Existe contudo um número com significado de idosos
casados (19), registando-se dois casais internados em simultâneo.

Relativamente à proveniência, a grande maioria dos idosos (77) 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.
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A população idosa internada é maioritariamente dependente e grande
dependente (52). Apenas 7 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.
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As doenças que motivaram o internamento são quase sempre incapacitantes
e os idosos muitas vezes apresentam várias em simultâneo. Verificou-se que, em
2016, prevaleceram a HTA (30), as doenças osteoarticulares(27), a diabetes(22), a
demência(21) e a doença cardiovascular (15).

A grande maioria (53) permanece internada há mais de um e menos de cinco
anos.
Verifica-se que um número importante de idosos (17) se encontra internado
há mais de cinco anos.

As mensalidades foram calculadas com base no rendimento do idoso e na
avaliação sócio familiar. Dos 86 idosos internados, 23 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.
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Ao longo do ano transato foram admitidos 14 idosos, foram registadas 14
saídas, 9 das quais por óbito.
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.
6. Atividades desenvolvidas na área de saúde

Ao longo de 2016 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.
6.1.Atividades internas

Medicina Física e Reabilitação
Foi realizada uma média mensal de 299 sessões de fisioterapia e 2 consultas
de Fisiatria aos residentes na Residência Sabedoria.
Psicologia clinica
Os idosos da Residência Sabedoria são acompanhados por uma psicóloga
clinica. No ano de 2016 foram realizadas uma média de 41 consultas mensais.
Enfermagem
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No âmbito do serviço de enfermagem foi contabilizada uma média de 538
pensos de enfermagem mensais.
Nutrição
Foram realizadas 39 consultas de nutrição no 2º semestre de 2016, o que
corresponde a cerca de 7 consultas mensais.
O acompanhamento efetuado baseou-se em avaliação e diagnóstico
nutricional individual, prescrição nutricional e de plano alimentar terapêutico,
identificação do risco nutricional, criação de materiais de orientação na terapêutica
nutricional, reajuste do plano alimentar para os utentes com alimentação via sonda e
formação às auxiliares sobre o cumprimento das capitações definidas.

6.2.Atividades externas

Os idosos recorreram em média mensalmente a 9 consultas de especialidade no
CHUC, 4 ocorrências ao serviço de urgência hospitalar e 2 internamentos hospitalares.

7. Questionários de Satisfação dos Idosos

No âmbito do plano de melhoria da qualidade na Residência Sabedoria, foram
aplicados questionários aos idosos em dezembro de 2016, para avaliar o seu grau de
satisfação com os serviços prestados.
Os questionários foram aplicados apenas a 15 idosos, uma vez que os restantes
apresentavam défices cognitivos que os impediram de responder aos mesmos.
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 bem como detetar áreas a melhorar.
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Avaliação dos idosos
Acolhimento pela equipa

Muito Satisfeito

Satisfeito

Pouco Satisfeito

Nada Satisfeito

30%

64%

2%

4%

Instalações

20%

65%

8%

7%

Tratamento de roupa

16%

73%

11%

0%

Alimentação

20%

51%

29%

0%

Higiene pessoal

16%

82%

2%

0%

Colaboradores

0%
27%

95%
67%

5%
6%

0%
0%

30%

70%

0%

0%

18%

69%

9%

4%

Atividades ocupacionais
Visitas
Opinião geral
residência

sobre

a

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

As ações desempenhadas pela Diretora Técnica focaram-se na direção do
serviço, supervisão do seu funcionamento e em funções de serviço social. 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 2015.
• 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 logística, calendarização 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.
• Coordenação da recolha de resíduos contaminados com a empresa Ambiwaste.
Articulação com as várias residências quanto à utilização dos recipientes, receção
e entrega. Registo na plataforma on-line do Sirapa com a colaboração do
representante da Ambiwaste.
• Acompanhamento de estágio profissional de animação social.
• 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.
• Receção e acompanhamento da visita do Ministro-adjunto Dr. Eduardo Cabrita à
Fundação ADFP em 05.02.2016.
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•

Reunião com serviço de aprovisionamento com vista a normalização de
procedimentos na cozinha e armazém em 12.02.2016.
Receção e acompanhamento da visita da Secretária de Estado da Inclusão Dra.
Sofia Antunes à Fundação ADFP em 01.03.2016.
Reunião técnica com Dr. Wander de Carvalho sobre processo de avaliação de
desempenho.
Reunião com representante da SCA, empresa fornecedora de material de
incontinência para realização de estudo para otimização de custos de lavandaria
em 17.03.2016.
Visita de acompanhamento da Segurança Social ao Centro Social de Lamas em
23.03.2016.
Acompanhamento anual da empresa de higiene e segurança no trabalho ao
edifício da sede e Residência Sabedoria em 05.4.2016.
Alteração do regulamento do Centro de Dia de Lamas de acordo com orientações
da Segurança Social.
Alteração do contrato de prestação de serviço da Residência Sabedoria.
Elaboração e entrega das descrições de funções da área de responsabilidade.
Comparência no Tribunal como testemunha em processo de interdição de
utente.
Elaboração/negociação do plano de férias das colaboradoras da Residência
Sabedoria, da cozinha e lavandaria para 2016 e respetiva entrega no serviço de
pessoal.
Participação e acompanhamento no almoço de comemoração do aniversário do
Centro Social de Lamas em abril de 2016.
Preparação da Festa da Páscoa e visita Pascal em 27.03.16.Encomenda de
amêndoas, folares e bebidas,flores e mesa pascal.
Atualização anual das mensalidades dos idosos da Residência Sabedoria e envio
de carta informativa aos familiares em junho de 2016.
Estudo sobre Acessibilidades na Residência Sabedoria no âmbito da Pós
Graduação em Envelhecimento Ativo e Saudável, entregue em agosto de 2016
na FADFP.
Participação em reunião sobre processo de avaliação de desempenho em
06.09.2016.
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.
Avaliação de desempenho referente a 2015 das colaboradoras da Residência
Sabedoria, Lavandaria, Cozinha da sede e Técnicas da área de coordenação num
total de 40 processos.

93

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Reunião com a equipa da área de coordenação da terceira idade para definição
do Plano de Ação para 2016.
Acompanhamento da visita de inauguração do Templo Ecuménico da Fundação
ADFP.
Acompanhamento anual da empresa de higiene e segurança ao Salão de Festas
da sede em 04.10.2016.
Estudo sobre o Índice de Capacidade para o Trabalho das Auxiliares na Residência
Sabedoria no âmbito da Pós Graduação em Envelhecimento Ativo e Saudável.
Organização conjunta com a equipa de técnicas da área da população idosa do
VI Ciclo de Conferências sobre Envelhecimento em 20.10.16.
Elaboração do plano de ação da Residência Sabedoria para 2017, compilação de
todos os planos da área da 3ª idade e entrega em 31.10.16.
Organização de 14 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 2016/17, envio ao centro de
saúde, receção e distribuição de vacinas pelas várias valências.
Participação na reunião de esclarecimento sobre formação de ativos pelo IEFP
em 2017.
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 e outras ausências.
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.

9. Ações de Formação
9.1.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 “Expressão da sexualidade no idoso”; ”Engasgamento no idoso”;” Gestão
do stress”; Divulgação do Sistema de HACCP”; “Plano de controlo de infeções”;
”Posicionamentos e transferências”; "Comunicar com a pessoa com Demência”; "A
(in)visibilidade da violência nas pessoas idosas”; "Diabetes: Cuidados Alimentares" entre
outras. As formações internas tiveram caráter mensal.
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9.2.Externas
Participação na Sessão de esclarecimento sobre ações inspetivas da segurança social em
31.05.16.
Participação no Encontro Nacional de IPSS Promotoras de Saúde organizada pela CNIS
em 30.09.16.
Pós Graduação em Envelhecimento Ativo e Saudável na Escola Superior de Tecnologias
de Saúde por parte da diretora técnica.
VI Ciclo de Conferências sobre Envelhecimento em 20.10.16 na Fundação ADFP.

•
•
•
•

10. Atividades de Animação sócio cultural, ocupacional e desportivas
As atividades de ocupação e animação social realizadas na Residência Sabedoria pelas
animadoras sociais durante o ano de 2016 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.

Foram realizadas por um lado, as atividades do calendário semanal: jogos de sala,
estimulação cognitiva, gerontomotricidade, por outro atividades programadas no
plano de atividades anual como a Festa da Família, Bailes mensais, Magusto, Viagens
e Caminhadas.
Das atividades desenvolvidas damos especial relevo ao contributo das idosas
que participam na Oficina Ponto & Nó que, com as atividades desenvolvidas,
ganharam um 1º prémio no concurso Paixão de Cuidar da Tena no valor de 300€.
Uma das atividades de impacto neste ano foi a 2ª passagem de modelos, onde
alguns idosos se voluntariaram para desfilar com fatos de gala. Este evento teve o
apoio de uma maquilhadora e de uma florista e realizou-se durante a Festa da Família
dos idosos da Residência Sabedoria, Residência Gratidão, Centro de Dia e SAD.
De salientar diversas atividades realizadas com a colaboração voluntária dos
jovens do LIJ que estiveram presentes na Residência Sabedoria em vários momentos,
nomeadamente nos grandes jogos de sala, na distribuição das prendas de Natal e no
desfile de moda, atuando como acompanhantes.
Realizou-se durante o ano o registo das atividades realizadas incluindo o
número de utentes envolvidos, um calendário mensal e a celebração do aniversário
dos utentes.
Durante o ano de 2016 houve um grande envolvimento das colaboradoras nas
atividades de animação que permitiu uma maior participação dos idosos,
principalmente dos que apresentam maior dependência.
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Atividades Ocupacionais - Oficina Ponto & Nó
Atividades

Participantes

Quantidade

Lojas - Arranjos de tulipas
Lojas - Tulipas
Lojas - Quadro de sardinhas
Lojas- Quadro de borboletas
Lojas – Quadros de flores
Realização de capas de banho

12
12
12
12
12
12

34
200
2
1
30
30

Valor

Valor Total das vendas

2256€

Atividades Físicas e Cognitivas
Atividades

Participantes

Periodicidade

Ginástica

15

2xsemana

Estimulação de AVD´s
Atividades Cognitivas
Gerontomotricidade
Jogos de Sala
Trabalhos manuais
Ida a Feira
Treino de Marcha

20
25
20
10
10
4
9

5xsemana
3xsemana
3xsemana
3xsemana
3xsemana
1xsemana
2xsemana

Parcerias

*Câmara Municipal de Miranda
do Corvo

Atividades socioculturais
Atividades

Participantes

Parcerias

Celebração do Dia de Reis
Confeção do Espantalho Hortelão e visita
à exposição
Visita ao Oceanário de Lisboa em
Miranda do Corvo
Baile de Carnaval
Jogo de Boccia Coimbra
Concurso Miss e Mister Sénior
Concurso Olimpíadas Sénior
Participação na Exposição sobre o 25 de
Abril
Vindimas
Celebração do dia Internacional do Livro
Viagem Praia da Gala
Viagem ao Senhor da Serra
Viagem a Fátima
Viagem a nossa Senhora da Pegada
Sardinhada de S. João
Dia Mundial da Terceira Idade
Magusto
Festa da Família
Desfile de moda
Baile mensal

60
6

PBSL

6

CMMC

6
10
10

RCR,RG, Centros de Dia
C.S Telhadela
C.S Telhadela

6
4
30
6
6
12
6
35
50
65
40
7
50

Espaço da Mente - PBSL
Centro Infantil
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Atuação do Coro da Universidade Sénior
Espetáculo de Magia José B.
Lanches/convívio mensais
Espetáculo de Concertinas
Visita dos Jovens do Fórum social
Visita e confeção do queijo 5

60
60
60
60
60
Queijaria da FADFP

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

10. Conclusões
Ao longo do ano de 2016 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:
ü 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:
ü Realçamos a articulação das instituições de ensino com a Residência, nomeadamente
a Escola Secundária José Falcão, a Escola Superior de Tecnologias de Saúde de
Coimbra, que com visitas de observação e acompanhamento aos idosos, estágios,
rastreios e estudos acrescentaram valor ao trabalho já desenvolvido, resultando em
enriquecimento recíproco.

10.3.Equipamentos e material:
ü Substituição do equipamento de madeira na copa e sala de enfermagem por
equipamento em inox.
ü Substituição da central de incêndios, ainda por concluir.
ü Aquisição de atoalhados.

10.4.Recursos humanos:
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ü A admissão de uma animadora social em estágio profissional representou uma maisvalia na dinamização de atividades de ocupação. A estimulação cognitiva através dos
jogos, da comunicação, da música, da escrita e da leitura, melhorou o bem-estar, a
afetividade e a autoestima do idosos.

ü Admissão de três enfermeiras na equipa de enfermagem da Residência
Sabedoria.
ü 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:
ü 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 e prevenção de quedas:
ü 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 propor
medidas de atenuação dos riscos. Em 2016 ocorreram 102 quedas registadas pela
equipa de enfermagem, número que se revela bastante preocupante na medida em
que reflete uma média de 8,5 quedas por mês. A avaliação efetuada permitiu à equipa
de enfermagem apresentar um Plano de Prevenção de Quedas para o ano de 2017.

10.7.Ações para aumentar a sustentabilidade:
ü Confeção de capas de banho para utilização pelos idosos no âmbito de atividades de
costura.
ü Elaboração de trabalhos de artes plásticas na Oficina Ponto e Nó para venda nas lojas
da Fundação e para decoração da Residência.
ü Estimular os idosos para a partilha e a preservação das tradições (descasca de ervilhas,
favas e feijão para confeção na cozinha).

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 aspiração que em 2017 a equipa de recursos humanos oriente a sua
prática profissional pelos valores da Residência Sabedoria, nomeadamente a Ética
profissional,a Dignidade, o Respeito pelo outro, a Bondade e a Melhoria contínua na
prestação de cuidados.

98

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:
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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 bem-estar 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.
Em Outubro de 2016 a R. Gratidão deixou de apoiar utentes em Lar de
Dependentes ou Idosos dado que tivemos um alargamento dos acordos de cuidados
continuados. A R. Gratidão passou a partir desta data a apoiar 36 utentes em ULDM e
30 Utentes em UMDR (um total de 66 utentes em cuidados continuados integrados).
•
•
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3 - Recursos Humanos
A tempo completo: Assistente social (com funções de direção técnica); 4
enfermeiros, 1 fisioterapeuta, 2 ajudantes de ação direta, 9 empregadas de quarto e
enfermaria, 6 auxiliar de serviços gerais, 2 CEI (1 apoio aos idosos, 1 de auxiliar de
serviços gerais), 1 psicóloga com funções de animação e 1 secretário clinico. A
salientar que do quadro do pessoal auxiliar apenas 3 se encontram em situação de
empresa de inserção (por orientações do Centro de Emprego /IEFP todas as empresas
de inserção com mais de 7 foram extintas, tendo a da Residência Gratidão terminado
em Fevereiro de 2015)
Em regime de part-time: 1 coordenadora da área dos idosos licenciada em
serviço social e pós graduada em gerontologia social, 11 enfermeiros, 5 médicos, 2
fisiatras, 1 nutricionista, 2 fisioterapeuta, 1 psicóloga clinica. 1 terapeuta da fala, 1
técnico de gestão, 2 tesoureiras, 2 cozinheiras, 2 lavadeiras/engomadeiras,1
motorista, 1 jardineiro, 1 professor de educação física, 1 cabeleireira, 1 secretária em
formação profissional e 1 Enclave (apoio na sala de convívio).
Atualmente dispomos de um grupo de 11 voluntários 9 com “prémio de bolso”,
e 1 em regime de completa gratuitidade.
Integramos também pessoas em prestação de “Trabalho a favor da
comunidade” através de protocolo estabelecido com o Instituto de Reinserção Social
(IRS).
4 - 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, manicure, pedicure e esteticista;
• Apoio espiritual.
5 - Caraterização dos Utentes em Lar de Dependentes ou Idosos
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De Janeiro a Outubro de 2016 foram apoiados 25 utentes na área de Lar.
Gráfico 1 – Distribuição por sexo

Pela análise do gráfico podemos constatar que no ano de 2016 dos 25 utentes
apoiados 7 foram do sexo masculino e 18 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 80-89 anos, seguidos dos de 70-79 anos com
24% e 20% de utentes com mais de 90 anos. Será importante salientar que apoiámos
3 utente com menos 60 anos e um utente com mais de 100 anos.
Gráfico 3 – Distribuição dos utentes por estado civil
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Da análise do gráfico podemos constatar que a maioria dos utentes apoiados
eram viúvos 68%, casados eram 20%, 8% utentes solteiros e apenas 4% eram
divorciados.
Gráfico 4 – Proveniência

A maioria dos utentes apoiados é 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, Condeixa-a-Nova e
Penacova.
Gráfico 5 – Patologias clínicas

Em relação às patologias podemos verificar que a maioria dos idosos
internados em 2016 no Lar de Dependentes ou Idosos tinham patologias
osteoarticulares e demências (8 e 7 respetivamente). Apoiamos 2 utentes com AVC,
com fraturas e com insuficiência cardiaca, apoiamos igualmente utentes com ulcera
crónica da pele, Doença de Parkinson, neoplasia e paralisia cerebral.
Gráfico 6 – Situação de dependência dos idosos
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Da análise do gráfico 6 podemos constatar que a maioria dos utentes apoiados
no ano de 2016 eram dependentes, isto , 64%. Apoiamos neste ano também 36% de
utentes muito dependentes. A salientar que no ano de 2016 não apioamos utentes
independentes.
Gráfico 7 – Tempo de permanência na instituição

No que concerne ao tempo de permanência dos utentes na instituição
podemos verificar que apenas 2 utentes permanecem há mais de 10 anos na
instituição, seguido de 2 entre 6 a 10 anos e 1 entre 1 a 5 anos.
Constatamos ainda que 20 Utentes estão na Instituição há menos de 1 ano,
utentes estes que integraram 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 do quadro 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 respostas para as suas necessidades nas nossas estruturas residenciais.

Gráfico 8 – Mensalidades
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Da análise do gráfico 8 verificamos que a maioria dos utentes (18) pagaram
mensalidades entre os 900€ e os 1200€, seguidos de 4 utentes entre os 600€ e os
900€. Três utentes tiveram mensalidades superiores a 1200€ que se prende com os
elevados rendimentos dos mesmos.
A salientar que esta 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 relacionados por uma lado com
o tempo de permanência na instituição no que concerne aos internamentos com
duração inferior a 1 ano (visivel no Gráfico 7) e por outro lado com o terminar do Lar
de Dependentes ou Idosos na R. Gratidão, em que passamos a ter uma ocupação de
100% em camas de cuidados continuados.
6 - Caraterização dos Utentes em UMDR
Ao longo do ano de 2016 foram apoiados 94 utentes na Unidade de Média
Duração e Reabilitação da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados.
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Importante salientar que em 10 meses do ano atingimos taxas de ocupação
superiores a 85%, o que implica o pagamento de 100% da comparticipação. A exceção
ocorreu nos meses de Outubro e Novembro, fato que se encontra relacionado com a
contratualização de mais 12 camas.
Tivemos ao longo do ano de 2016 uma taxa média de ocupação mensal de
89.8%.
Gráfico 10 – Distribuição por sexo

Pela análise do Gráfico 10 podemos constatar que no ano de 2016 dos 94
utentes apoiados 63% eram do sexo feminino e 37% 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 2016 apoiámos uma população maioritariamente envelhecida, isto é, 73%
dos utentes tinham mais de 70 anos.
A salientar acompanhamos de igual modo utentes relativamente novos, isto é,
27% dos utentes tinham idades compreendidas entre os 60 e os 49 anos.

Gráfico 12 – Área de Residência
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A maioria dos utentes apoiados é do concelho de Miranda do Corvo ou de
concelhos limítrofes como Lousã, Coimbra, Penela, Vila Nova de Poiares e Condeixaa-Nova. É importante salientar que apoiamos também utentes de áreas distantes da
residência dos mesmos das quais destacamos Oliveira do Hospital, Góis, Cantanhede,
Mealhada, Montemor-o-Velho, Penacova e Pedrogão Grande.
Gráfico 13 – Proveniência

Da análise do Gráfico 13 podemos constatar que a maioria dos utentes
apoiados foram encaminhada pelos Hospitais 52%. Apoiámos também utentes
provenientes do domicílio 41%,
Contatamos também que 4% são provenientes de Unidade de Convalescença
utentes estes que não reabilitaram no período previsto tendo sido solicitado
transferência de tipologia.
Foi também apoiado 1 utente proveniente de ULDM para reabilitação por se
considerar que tinha potencial para tal e não estava a fazer os tratamentos adequados
à sua situação clinica em ULDM.
Apoiamos também 1 utente proveniente de lar de idosos para tratamento de
múltiplas úlceras de pressão. Importa salientar que este utente cumpriu 90 dias de
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internamento, tendo sido possível neste período a cicatrização de todas as feridas e a
reintegração no lar de idosos.
Gráfico 14 – Patologias clínicas

Em relação às patologias podemos verificar que a grande maioria dos utentes
internados em 2016 na UMDR eram portadores de úlcera crónica da pele (32%),
seguidos de Acidente Vascular Cereral (AVC) – 21% e de uma percentagem de 9% de
fraturas, 7% de degenerações cerebrais e 6% de neoplasias e amputações.
Apoiámos também utentes com TCE, osteoartroses, Sintomas relativos ao
sistema nervoso e osteomuscular, Doença de Parkinson, Insuficiência Renal Crónica
(IRC), Insuficiência cardíaca e pneumonia.
Gráfico 15 - Gráfico comparativo relativamente à dependência dos utentes à data
de admissão e de alta

O Gráfico 15 reporta-se aos 66 utentes que tiveram alta no ano de 2016, 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 45% dos utentes apoiados à data
de admissão eram muito dependentes. Apoiámos de igual modo 55% 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 15% de
utentes independentes. Mantivemos alguns utentes dependentes mas, houve de igual
modo uma diminuição dos utentes muito dependentes.
Importa referir que a capacidade de reabilitação dos utentes se encontra
relacionada com as patologias que estiveram na origem do internamento. Deste modo
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salientamos que tivemos uma percentagem bastante elevada de úlceras crónicas da
pele (32%), Degenerações cerebrais (7%) e 6% de neoplasias malignas, pessoas muito
dependentes e com pouco potencial de reabilitação.
Gráfico 16 - Tempo de permanência na unidade

No que concerne ao tempo de permanência dos utentes na instituição
podemos verificar que uma maioria destes permaneceu entre 60 e os 89 dias (26%),
cumprindo deste modo o tempo estipulado pelas Equipas de Coordenação, isto é 89
dias. Salientamos de igual modo a permanência de 24% dos Utentes com 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 com os 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 alta

Gráfico 18 – Destino após a alta
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No que respeita aos utentes que tiveram alta da Unidade no ano de 2016
verificamos pela análise do Gráfico 17 e 18 que:
• 48% Teve alta por obtenção dos objetivos terapêuticos.
• Tivemos também um número bastante significativo de utentes que, devido à
sua situação de saúde e de dependência não reuniam nem condições de
regresso ao domicílio nem condições para integrar as respostas sociais de lares
de idosos (14%) e que foram transferidos para outra tipologia da rede, isto é,
para Unidade de Longa Duração e Manutenção.
• Utentes houve que apesar de terem atingido os objetivos do internamento
(nomeadamente utentes com úlceras de pressão) não puderam regressar ao
domicílio porque não reuniam condições para a manutenção do seu bem-estar
físico e psicológico e deste modo foram encaminhadas para outras respostas
sociais de internamento.
• Verificamos também uma taxa de 14%, de utentes que sofreram agudização
do seu estado de saúde e tiveram de ser encaminhados para o hospital.
• É importante de igual modo salientar que houve 3% dos utentes com alta
foram transferidos para UMDR da sua área de residência.
Tendo por base as patologias de internamento e o grau de dependência dos
utentes 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 2016 foram apoiados 61 utentes na Unidade de Longa
Duração e Manutenção da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados.
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 97.05%.
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Gráfico 19 – Distribuição por sexo
Pela análise do gráfico podemos constatar que no ano de 2016 dos 61 utentes
apoiados 29 utentes foram do sexo masculino e 32 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 62.3% tinham mais de 80 anos.
A salientar que apoiamos de igual modo um jovem com na faixa etária dos 2029 anos.
Gráfico 21 – Proveniência Geográfica

A maioria dos utentes apoiados é 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 Penacova, Cantanhede Vieira de Leiria,
Vila Nova de Poiares e Soure. Verificamos que 85.2% são provenientes do concelho
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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
veio do domicílio e do Hospital 34% e 33% respetivamente.
Apoiamos de igual modo 18% de utentes provenientes de UMDR (situações
não reabilitáveis no período de 90 dias de internamento e com necessidade de apoio
ao nível de saúde e social). Apoiámos 3% de utentes provenientes de lar de idosos e
2% de Unidade de Convalescença.
A salientar que no ano de 2016 tivemos uma taxa de 10% de utentes
provenientes da ULDM, transferências para proximidade da área de residência.
Gráfico 23 – Patologias clínicas

Em relação às patologias podemos verificar que a grande maioria dos utentes
internados em 2016 na ULDM eram portadores de degenerações cerebrais, de
Acidente Vascular Cerebral (AVC) seguidas dosteoartoses e doenças associadas e
doenças cardiovasculares. Apoiámos também utentes com Parkinson, psicoses
alcoolicas, psicoses esquizofrénicas, fratura da coluna com lesão medular, neoplasias,
Traumatismo Craneoencefálico (TCE), fraturas (Membros Inferiores), amputação
traumática (Membros inferiores), úlcera crónica da pele, diabetes e doenças do figado
cirrose.
A maioria dos utentes apoiados sofre de patologias impeditivas de autonomia
na marcha originando a diminuição acentuada da sua funcionalidade.
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Gráfico 24 – Situação de dependência dos utentes

Da análise do gráfico 24 podemos constatar que a grande maioria dos utentes
apoiados no ano de 2016 eram muito dependentes e dependentes, com 48% e 39%
respetivamente. Apenas 4% 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 2016
verificamos pela análise do gráfico 25 que tivemos 26 utentes com alta (43%).
Das altas obtidas em 2016 salientamos os encaminhamentos para lares com
acordo de cooperação, para vagas cativas e para lares privados, salvaguardando deste
modo os cuidados a prestar aos utentes, permitindo a manutenção do seu bem estra
físico e psicológico e não os colocando em situação de negligência. Os 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.
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Importa referir que, das 26 altas, 6 foram utentes que foi possível reintegrar no seio
familiar, criando uma rede de apoio com familiares, vizinhos e instituições através do
Serviço de Apoio Domiciliário e Centros de Dia.
Será importante salientar que dos 61 utentes apoiados 43% 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 2016 - 31%
(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, e
mesmo assim têm listas de espera, de acordo com meio onde se inserem, entre 1 e os
5 anos.
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:
• 298 Consultas médicas
• 66 Receitas médicas
• 23 Requisições de análises clínicas
• 429 Pensos a feridas
• 10 Consultas de fisiatria
• 686 Tratamentos de fisioterapia
• 19 Tratamentos de terapia da fala
• 39 Consultas de psicologia clínica
• 10 Consultas de nutrição
Gráfico 26 – Serviços de saúde externos
Média Mensal
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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 por vezes internamento hospitalar.
8.1 – Ulceras de pressão
Ao longo do ano de 2016 existiram 101 feridas na Residência Gratidão.
Gráfico 27 – Prevalência de feridas por unidade de internamento

Da análise do Gráfico 27 podemos concluir que 71% das feridas eram de
utentes da UMDR, o que será expectável, visto que um dos objetivos desta unidade é
a cicatrização de feridas, encontrando-se de igual modo relacionado com a patologia
clinica que esteve na origem do internamento.
Gráfico 28 – Origem das feridas
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Como podemos observar neste gráfico, 53% das feridas são provenientes do
domicílio, pelo que esta problemática assume um papel dominante ao considerar a
integração na RNCCI. Além disso, convém salientar que 17% das feridas têm origem
no contexto hospitalar e 5% em outras instituições. É de destacar que os 25% das
feridas que surgiram nesta unidade se podem relacionar com fatores intrínsecos e
extrínsecos. Relativamente aos intrínsecos ao doente podemos relacionar fatores
alimentares, uma vez que em alguns dos casos existe um comportamento de recusa
alimentar, associado ao internamento na unidade. Outro fator importante relacionase com a condição de saúde que o utente apresenta no momento de entrada na
unidade. Como fatores extrínsecos podemos destacar aspetos como a humidade,
posicionamentos, alteração postural, forças de fricção, falta de atividade por parte do
utente e alterações relacionadas com a sensibilidade.
Gráfico 29 – Tipo de feridas

Como podemos observar no Gráfico 29 as feridas mais comuns, 75%, são
úlceras de pressão, como já referido anteriormente, uma das principais razões de
integração na RNCCI.
Em relação às úlceras de pressão na R. Gratidão importa ainda referir que:
• Em relação à categoria das úlceras de pressão tivemos:
• 6% Grau I
• 15% Grau II
• 34% Grau III
• 45% Grau IV (as úlceras de grau IV as mais frequentes na unidade, pois
quando os utentes dão entrada, as feridas, de um modo geral, apresentam
má evolução cicatricial e com grandes dimensões).
• Em relação á localização das feridas podemos concluir que a região sagrada é
o local com maior incidência de feridas, sendo que os membros inferiores e os
trocânteres também apresentam uma taxa de incidência moderada.
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• De acordo com as especificidades das feridas existentes na unidade os
tratamentos das feridas mais comuns são Aquacel e Aquacel AG+, pois temos
obtido bons resultados na cicatrização das mesmas.
• O tamanho médio das feridas é de 2cm. Sendo que apenas temos 2 feridas com
mais de 5 cm de comprimento, logo, apesar de termos 75% de úlceras de
pressão estas têm um tamanho pequeno.
• De acordo com o gráfico e com o número total de feridas, podemos concluir
que foram cicatrizadas cerca de 17% das feridas existentes.
8.2 – Prevenção de Quedas
Gráfico 30 – Quedas

Em 2016 foi dada continuidade ao trabalho realizado no ano de 2015 no
sentido de avaliar os riscos, os motivos com o objetivo de atuarmos de acordo com
plano de prevenção de quedas.
No período compreendido entre 1 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de
2016, verificaram-se 71 quedas registadas.
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.
Em relação às quedas existentes, podemos concluir que existiram mais quedas
na UMDR, apesar de sem consequências, sendo que das 36 ocorrências apenas em 5
houve necessidade de enviar para avaliação no serviço de urgência.
Em relação á ULDM das 26 ocorrências 4 apresentaram necessidade de
avaliação nos CHUC.
O turno em que ocorre o maior número de quedas é o turno da manhã que se
relaciona diretamente com o levante.
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).
8.3 – Plano de Controlo de Infeção
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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”.
Da analise da base de dados relativos á prevalência da infeção e uso de
antimicrobianos verificamos que:
• Durante o ano de 2016, verificaram-se um total 72 infeções;
• Podemos observar que é na ULDM que é maior a taxa de incidência (52%),
podendo estar relacionado com o facto de ser a unidade com maior número
de camas. Tivemos também 44% em UMDR e 4% em Lar de dependentes e
idosos.
• Predominantemente foi no género feminino que existiu uma maior
prevalência de infeção com cerca de 61.6%.;
• As infeções mais predominantes são as respiratórias e urinárias. Isto é 34
respiratórias (47%) 22 urinárias (31%), seguidas de 9 por feridas (13%) e 7
referentes a outros tipos de infeções (9%);
• Os antibióticos mais prescritos na R. Gratidão foram Amoxicilina + Ácido
Clavulânico, por vezes associado a Azitromicina;
• De acordo com a informação, o tempo médio de realização de antibioterapia
é de 8 dias, sendo que o tempo médio é também determinado pelo antibiótico
que é administrado.
• A infeção foi confirmada num número muito reduzido de casos, uma vez que
na Residência não existe modo de realizar confirmação de infeção, opta-se por
medicar empiricamente.
8.4 – Fisioterapia
O Serviço de Medicina Física e Reabilitação (MFR) tem como finalidade atingir
a máxima funcionalidade e qualidade de vida das pessoas com incapacidade, tendo
em vista a promoção da saúde, prevenção da doença, da deficiência, da incapacidade.
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As principais áreas de intervenção na unidade de cuidados continuados foram,
nomeadamente, Neurologia, Geriatria, Ortopedia, Cardiorrespiratória e a reabilitação
de utentes com disfunções de natureza física, mental, de desenvolvimento ou outras
incluindo a dor.
A MFR recorre a programas adequados de diagnóstico e tratamento
respeitando os princípios éticos inerentes à profissão.
A população geriátrica, nomeadamente, o grupo dos mais idosos constitui um
grupo mais vulnerável ao estabelecimento de quadros clínicos associados a algum
grau de dependência, que por vezes antecipa a institucionalização do idoso.
A doença não é sinónimo de envelhecimento, mas alguns estudos utilizando
uma metodologia longitudinal, como os de Ermida (1999) e Hall et al (1997)
confirmam o aumento exponencial da doença com a idade. São habitualmente
doenças de longa duração, denominadas doenças crónicas, que não sendo exclusivas
das pessoas idosas, são efetivamente estas que têm maior probabilidade de as sofrer
(Ribeiro, 2005). Segundo este autor, estas doenças têm que ser geridas, dado que não
são curáveis, pelo que neste contexto o idoso/família tem de aprender a conviver com
elas no seu quotidiano.
Este aumento de longevidade, associado a doença crónica e incapacidade
coloca novos desafios aos profissionais de saúde, nomeadamente, equacionar a
problemática da qualidade de vida, pois tão importante como dar anos à vida, é
necessário dar vida aos anos. Na verdade, falar em qualidade de vida na velhice
compreende aspetos como independência, autonomia, continuidade de papéis
sociais, apoio formal e informal, segurança ambiental, saúde (Rebelatto e Morelli,
2004).
Funções dos fisioterapeutas na unidade de cuidados continuados:
• Avaliação de utentes
• Tratamentos de MFR
• Registos na plataforma
• Informação á família
8.5 – Terapia da fala
O relatório apresentado refere-se os meses de Abril a Dezembro de 2016, em
virtude de ter existido substituição da terapeuta da fala.
No decorrer do ano de 2016, entre os meses de Abril a Dezembro, foram
realizadas avaliações formais no âmbito de Terapia da Fala (TF) a todos os utentes que
passavam pelas 2 Unidades de Cuidados Continuados Integrados (UCCI) da Fundação
ADFP, aquando a sua entrada. Destas avaliações, beneficiavam de Terapia da Fala
aqueles que mais necessitavam, de acordo com as dificuldades apresentadas, sendo
que foram intervencionados cerca de 30 utentes durante nove meses (cada um com
várias sessões mensais de acordo com o plano estabelecido).
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Ao longo do ano, beneficiaram deste serviço os utentes que apresentavam limitações
ao nível da comunicação, linguagem, fala e processo de alimentação (mastigação e
deglutição). Nestas áreas de intervenção, nomeiam-se a afasia, a disartria e a disfagia
como diagnósticos mais comuns para intervenção em TF, neste contexto.
Dado o supracitado, na UCCI foi realizado um trabalho de reabilitação
terapêutica com os utentes que demonstravam dificuldades no processo de
alimentação, assim como no processo comunicativo. Posto isto, foram empregues
estratégias comunicativas, linguísticas e estratégias no que diz respeito à mastigação
e deglutição, para melhorar as competências referidas anteriormente.
Na sequência do exposto, foram efetuadas atividades de promoção de
linguagem - nomeação, identificação e emparceiramento de objetos/imagens -,
atividades de leitura e escrita, atividades de estimulação dos músculos envolvidos na
alimentação, assim como treinos de alimentação, tendo em conta o perfil de cada
utente inserido na UCCI.
8.6 – Nutrição
Ao longo do ano de 2016, no âmbito da área da nutrição na Unidade de
Cuidados continuados realizaram-se as seguintes funções:
• Avaliação e diagnóstico nutricional individual;
• Prescrição nutricional e de plano alimentar terapêutico;
• Identificação do risco nutricional;
• Educação alimentar aos familiares;
• Formação às auxiliares;
• Criação de materiais de orientação na terapêutica alimentar.
Obteve-se como principais resultados a:
• Realização de 54 consultas de primeira avaliação;
• Realização de 4 consultas de seguimento;
• Reajuste do plano alimentar para os utentes com alimentação via sonda e
formação às auxiliares sobre o cumprimento das capitações definidas;
• Elaboração de um documento de orientação nutricional na hemodiálise para a
equipa de enfermagem;
• Formação aos auxiliares sobre o tema "Diabetes - Cuidados alimentares".
9 – 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
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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:
ü Divulgação cultural: Incentivar o gosto pelas formas culturais, científicas e do
conhecimento;
ü Atividades artísticas não profissionais: Desenvolvendo os talentos e as capacidades
artísticas e criativas das pessoas através da sua prática;
ü Atividades Lúdicas: A animação por divertimento, lazer, desporto e convívio;
ü 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
o
o
o
o
o
o
o
o

Direcionar a nossa criatividade;
Libertar tensões e emoções;
Orientar positivamente as angústias quotidianas;
Refletir;
Aumentar o número de amizades e relações;
Diversão;
Aumentar o grau cultural e o compromisso coletivo;
Ter predisposição para realizar outros afazeres;
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 2016 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.
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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 2016 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.

Participaram em atividades festivas tais como:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Comemoração do aniversário dos utentes;
Cantar dos reis;
Cortejo de Carnaval;
Baile de Carnaval;
Páscoa;
Passeio ao Santuário de Fátima;
Marchas populares;
Sardinhada;
Festa do idoso;
Lanche comemorativo dos 29 anos da Instituição;
Dia dos Avós;
Festa de S. Martinho (Magusto);
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§
§
§

Festa de Natal com realização de desfile de moda, 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.

Alusivo à quadra da Páscoa , do Carnaval e do Natal os idosos participaram na
elaborações de artigos decorativos, desenhos, recortes, pinturas e na reutilização e
reciclagem de materias usados. Para além destas festividades os idosos participaram
nas celebrações da eucaristia. Desenvolveram-se actividades com lã e/ou papel,
pincéis, tintas, lápis, marcadores e materiais diversos. Executaram também exercicios
diversos na área da reabilitação. Realizaram estimulação cognitiva, incidindo sobre as
necessidades manifestadas individualmente ou em grupo, procurando o bem-estar
físico e psicológico.
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).
Janeiro

Celebração do Dia dos Reis;
Lanche comemorativo do dia dos Reis;
Utentes da Residência Gratidão.

Fevereiro

Baile e desfile de Carnaval no Salão de Festas;
Utentes da Residência Gratidão e Residência Sabedoria.

Março

Celebração da Páscoa;
Missa de Cinzas;
Utentes da Residência Gratidão.
Comemoração do Dia da Liberdade (25 de Abril);
Elaboração de cravos em papel para cada utente;
Participação no concurso do “Espantalho Ortigão” e exposição na Quinta da Paiva;
Utentes da Residência Gratidão.
Comemoração do Dia do Desporto com aula de Ginástica com alunos de desporto da
escola secundária;
Comemoração do Dia da Mãe.
Comemoração dos Santos Populares;
Realização da Sardinhada de S. João, participaram idosos da Residência Gratidão e
Residência Sabedoria.
Realização de passeio à praia da Figueira da Foz e praia da Gala;
Pic-nic no parque de merendas e lanche da Serra da Boa Viagem.

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Comemoração do Dia da Fotografia;
Passeio ao Sr.º da Serra no âmbito da Romaria do Senhor da Serra.
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Setembro

Outubro

Comemoração do Dia do Coração com aula de Yoga no Salão de Festas;
Comemoração do Dia Mundial da Gratidão com elaboração de Moldura para
fotografias.
Dia Mundial da Doença de Alzheimer;
Realização do Passeio a Fátima, nesta viagem participaram utentes da Residência
Gratidão, Residência Sabedoria, Residência Cristo Redentor e Centro Social de Lamas;
Missa na Capelinha das Aparições.
Comemoração do Dia Mundial do Idoso – realização de lanche e convívio
intergeracional;
Celebração do Dia da Alimentação – realização de Roda dos Alimentos;
Comemoração do Dia Internacional da Terceira Idade com realização de olimpíada
sénior com utentes de todas as valências da Fundação;
Comemoração da chegada do Outono – realização de árvore com folhas secas
apanhadas pelos Utentes;
Comemoração do Halloween – realização de abóboras alusivas ao dia.

Novembro

Magusto – utentes da Residência Gratidão;
Participação na Festa de Aniversário dos 29 anos da Fundação ADFP.

Dezembro

Festa da Família dos Utentes da Fundação ADFP;
Entrega de prendas;
Missa de Natal.

Relativamente às atividades concretizadas ao longo do ano, aquelas que
tiveram maior adesão foram as atividades realizadas ao ar livre, tais como, Ida à praia,
Passeio ao Santuário de Fátima, Sardinhada, Visitas à feira semanal de Miranda do
Corvo e Visitas ao Parque Biológico da Serra da Lousã. Todas as outras atividades
foram realizadas com um menor número de utentes, habitualmente grupos de 3 a 4
pessoas, com algumas dificuldades na concretização de tarefas de motricidade fina e
em atividades de memorização e concentração. Denota-se que maioritariamente os
utentes possuem baixa auto-estima, e isso influência na sua motivação e sentimentos
de utilidade, sendo que assim existe uma menor adesão por parte dos utentes.
10 - Conclusões
Ao longo do ano de 2016 introduzimos melhorias que em muito contribuiram
para um bom desempenho por parte dos profissionais e para o bem estar fisico e
psicológico dos Utentes.
Um dos aspetos a resaltar no ano de 2016 foi o aumento de mais 18 camas de
RNCCI, que nos permitiu reconverter toda a R. Gratidão em Cuidados Continuados,
com 36 camas para ULDM e 30 camas para UMDR.
Pretendemos neste ano dar continuidade ao trabalho já desenvolvido nos anos
anteriores, dando empenho especial à melhoria da qualidade e humanização dos
serviços prestados dos quais salientamos:

10.1 Formações
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•

•

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.

10.2 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 Utentes;
• Equipa interdisciplinar com elaboração de Plano Individual de Intervenção
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;
• Reforço do acompanhamento prestado às famílias através da realização de
reuniões com uma periodicidade média mensal;
• 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;
10.3 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 restaura 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
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•

de Reabilitação da Fundação ADFP que dispõe de salas de electroterapia, 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.

10.4 Entidades externas
• Visitas de acompanhamento da ECL e da ECR 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;
• Integração de estágios curriculares de enfermagem da Escola Superior de
Tecnologia da Saúde de Coimbra;
• Colaboração com diferentes entidades, nomeadamente escolas, na realização
de trabalhos curriculares que contribuem para o enriquecimento do
conhecimento e do bem fazer na Residência.
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 estrutura residencial
para pessoas idosas, com capacidade para 55 utentes, situada no Senhor da Serra, que
iniciou as suas funções no dia 1 de Outubro de 2011. Devido à última revisão do acordo
de cooperação, a 20 de Junho de 2016, quarenta e quatro das suas vagas têm com
acordo com a Segurança Social, sendo nove destas cativas.
Este Lar tem uma visão geriátrica dos cuidados, com uma equipa de
enfermagem permanente, consulta médica semanal e em regime de chamada,
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consulta de fisiatria, tratamentos de fisioterapia, consultas de psicologia clínica e
consultas de nutrição.
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,
Monitores 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.
Desde a sua inauguração o Lar tem vindo a aumentar a taxa de ocupação: em
Dezembro de 2016 contava com 55 utentes, de ambos os sexos. Durante este ano a
nossa Residência registou, assim, 19 admissões e 17 saídas, tendo integrado no total
72 utentes.
2. Recursos Humanos

Quanto aos recursos humanos da Residência Cristo Redentor, este serviço
conta na sua equipa com uma Diretora Técnica (Técnica Superior de Serviço Social),
uma Animadora, uma Psicóloga, um Médico, seis Enfermeiras, uma
administrativa/secretária clínica, quinze funcionárias (auxiliares ação directa,
empregadas quarto e enfermaria e auxiliares serviços gerais), uma funcionária da
limpeza, dois monitores, um motorista, uma cabeleireira (regime de chamada) e treze
voluntários (regime de chamada).
Os restantes recursos humanos necessários ao funcionamento do serviço, isto
é, o pessoal que trabalha na Cozinha, na Lavandaria, nos Transportes, no
Aprovisionamento, na Manutenção, na Fisioterapia, na Tesouraria e Contabilidade,
são comuns a todas as outras valências da A.D.F.P.
Ao longo ano tivemos algumas alterações dentro da equipa de colaboradores:
a substituição de quatro enfermeiras que cessaram funções na Residência;
substituição de uma trabalhadora que rescindiu funções na Residência e sequente
substituição; desistência de duas auxiliares da empresa de inserção e respectiva
substituição por novas colaboradoras; cessação de contratos de empresa de inserção
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e sequente integração de novos elementos; término de dois estágios de inserção para
pessoa com deficiência ou incapacidade; e início de um estágio profissional.
3. Caracterização dos idosos

A caracterização que se segue é referente aos 72 idosos que integraram a
Residência Cristo Redentor durante o ano de 2016, e abrange parâmetros tais como
sexo, idade, proveniência, mensalidades, etc.

1. Sexo
Masculino
; 17

Feminino;
55

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 55 pessoas do sexo feminino e 17 do sexo masculino.

2. Idade
25
20
15

11

11

13

16

17

10

3

5

1

0
Menos de
75

76-80

81-85

86-90

91-95

96-100

Mais de
100

Como se pode verificar, maior parte dos idosos situa-se na faixa etária dos 81
aos 95 anos de idade (46 utentes), à semelhança dos outros anos. Em relação ao ano
anterior, verificou-se, ainda, uma diminuição de internamentos de idosos com menos
de 80 anos.
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3. Estado Civil
49
50
40
30
20

13

7

3

10
0
Solteiro

Casado

Viúvo

Divorciado

Como seria de esperar, e à semelhança dos anos anteriores, devido à avançada
idade dos nossos utentes, a sua maioria (49 idosos) encontra-se viúva. Este ano
verificou-se uma diminuição do número de idosos solteiros.

4. Proveniência Geográfica
30
30
27
24
21
18
15
12
9
6
3
0

24
10
3
Miranda
do Corvo

Lousã

4

1

Coimbra Penacova Vila Nova
Fora
de
Distrito
Poiares Coimbra

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 (24 idosos). Em 2016 continuou-se a verificar um número significativo de
idosos provenientes de fora do distrito de Coimbra, principalmente do Alentejo e
Lisboa.
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5. Estado de Dependência
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Quanto ao estado de dependência, a população idosa internada é, na sua
grande maioria, dependente (46), existindo apenas 13 idosos parcialmente
dependentes e 13 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 acentuado da
população dependente e uma diminuição da população idosa independente ou
dependente parcial.
6. Patologias
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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 2016, as patologias com maior incidência na nossa população
residente foram a hipertensão arterial (26), a insuficiência cardíaca (23) e as
demências senis (22). Posteriormente, surgem a diabetes (20), os acidentes
cardiovasculares (14), os problemas osteoarticulares (13), as infeções respiratórias
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(10), a síndrome depressivo (9) e os problemas cancerígenos (9). Em relação a 2015
houve um aumento considerável dos utentes com infeções e problemas respiratórios,
hipertensão arterial, síndrome depressivo e problemas osteoarticulares, ao passo que
houve diminuição de utentes com problemas cancerígenos e insuficiência renal.
7. Mensalidades
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A Residência Cristo Redentor teve em 2016 uma revisão do acordo de
cooperação com o Centro Distrital de Segurança Social, no qual foi aumentado para
44 o número de vagas comparticipadas pela Segurança Social (9 destas cativas),
estando as restantes vagas a funcionar em regime de Lar privado. Como tal,
contrariamente aos anos anteriores, as mensalidades situam-se abaixo dos 617€ (49
idosos - onde se incluem as vagas comparticipadas, vagas cativas, sócios há mais de
36 meses da Fundação e casais de idosos), havendo 14 residentes com mensalidades
entre 618€ e 907€ e outros 9 com mensalidades superiores, sendo a mensalidade mais
elevada de 1300€.
Durante 2016 não se registou nenhum utente que tenha optado pelo
pagamento de diária em vez de mensalidade.
4. Saúde

Relativamente ao campo da saúde, durante 2016 realizaram-se, por mês, cerca de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

58 consultas médicas de clínica geral;
2 consultas de fisiatria;
18 consultas de psicologia clínica;
2 consulta de nutrição;
184 receitas;
3 internamentos;
7 idas à urgência;
7 consultas externas;
138 tratamentos de fisioterapia;
585 pensos de enfermagem;
25 análises.
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5. Atividades

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. Na Residência Cristo
Redentor respeitamos, portanto, 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.
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, jogo da glória, jogos do euro, jogo das profissões,
rummikub, rummy-O, tangram, scrabble, jogo do galo, tictac toe, kniffel, xadrez, torre
cambaleante de cor, damas, bingo, 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 objectivam 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).
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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 Francisco
e estagiários, editamos mais quatro vídeos – “The show must go on” (Fevereiro),
“Força Portugal” (Junho), Mannequin Challenge (Novembro) e teledisco de Natal
(Dezembro) – um spot publicitário dos iogurtes gregos (Setembro) e um telejornal da
RCRTV (Outubro). 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. Foi realizado também, à semelhança do ano anterior, um trabalho
fotográfico muito interessante: “Calendário 2017”.
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 da Senhora da Alegria. A ida à
Feira Cultural de Coimbra não se concretizou por falta de transporte. E a atividade das
vindimas não se realizou pela escassez de uvas. E, na vez de se dinamizar uma peça de
teatro no Dia Mundial do Teatro, foi-se ao Teatrão assistir à peça “D. Quixote”. O
espetáculo de magia foi cancelado e a ida ao Presépio de Penela ficou adiada para
Janeiro.
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,
Atelier de Tempos Livres da Escola Ferrer Correia, Comissão do Santuário do Divino
Senhor da Serra, Associação Recreativa e Cultural e a 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; no projeto FCS3: values; em atividades físicas com
estagiários de desporto do curso vocacional; na atividade “Saber mais de mim”;
receber os alunos do ATL em tardes de convívio durante as férias escolares para
apresentação de dois teatros de fantoches; participar num atelier de pintura;
participar na mostra de enfeites de Natal reciclados e de posteriormente visitarem a
mesma. Este ano letivo continuámos a integrar estágios curriculares de alunos do
curso vocacional e alunos 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 e o Padre Fileno
vieram à Residência confessar alguns dos residentes e celebrar eucaristias.
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Este ano recebemos por duas vezes entidades dos Moinhos – o grupo
etnográfico das Tecedeiras dos Moinhos para cantar as Janeiras e a Confraria da
Jeropiga dos Moinhos para dar a conhecer a sua atividade.
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 2016 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 (Maio);
visita à exposição de espantalhos, no Parque Biológico Serra da Lousã (Maio);
sardinhada/arraial intergeracional (Junho);
Dia da Amizade (Julho);
Festa do Dia dos Avós – piquenique (Julho);
Dia Internacional da Paz (Setembro);
Ida ao Parque Biológico da Serra da Lousã – Dia Mundial do Animal (Outubro);
Visita ao Aeródromo de Cernache (Outubro);
Dia Mundial da Alimentação – bolo saudável (Outubro);
Baile das Bruxas (Outubro);
Magusto intergeracional (Novembro);
Festa de Natal (Dezembro).

5.3. Passeios e Visitas
Outro especto 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
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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);
Exposição de rosas dos ventos (Janeiro);
Góis (Fevereiro);
Teatrão – “D. Quixote” (Março);
Olimpíadas séniores (Abril);
Exposição de espantalhos no Parque Biológico Serra da Lousã (Junho);
Concurso Miss e Mistér Sénior (Junho);
Compras em Miranda do Corvo (Junho);
Casa Museu Bissaya Barreto (Junho);
Piscina da Quinta da Paiva (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);
Chá dançante em Miranda do Corvo (Setembro);
Exposição vida e obra da Rainha Santa Isabel (Setembro);
Romaria da Nossa Senhora da Pegada (Setembro);
Baixa de Coimbra (Setembro);
Cinema de Miranda do Corvo – “Refrigerantes e canções de amor” (Setembro);
Romaria da Nossa Senhora da Pegada, Foz de Arouce (Setembro);
Parque Biológico da Serra da Lousã (Outubro);
Fátima (Outubro);
Aeródromo Municipal Bissaya Barreto (Outubro);
Torneio desportivo (Outubro);
Encontro desportivo de Boccia (Novembro);
Ação de voluntariado no Parque Biológico (Dezembro);
Teatrão "Sophia" e Centro Comercial Coimbra Shopping (Dezembro).
5.4. Cinema e atividades de cultura geral

Os idosos são também muito recetivos à atividade do cinema, tendo em 2016
visionado diversos filmes, portugueses e estrangeiros, revistas musicais e filmes de
animação, entre eles: “O casal do ano”; “O amor não escolhe idades”; “Melodia do
adeus”; “Os Maias”; “Quem roubou o meu samba?”; “Os gatos não têm vertigens”;
“Coisa ruim”; “O bairro”; “O que vai ser de nozes?”; “O violinista que veio do mar”; “A
vida de Jesus Cristo”; “A aventura do ovo da Páscoa”; “O dinheiro dos pobres”; “Amor
SOS”; “Milionária a dias”; “Capitães de Abril”; “Inside out”; “Fátima, terra de fé”; “A
bela e a fera”; “O mar não está para peixe”; “Pátio das cantigas”; “Pompeia”; “A minha
mãe é uma peça”; “Loucas para casar”; “João e Maria”; “Rising”; “Zootopia”;
“Feiticeira do amor”; “Sabores e sentidos”; “Como treinar um dragão”; “Grande
revista à portuguesa”; “Didi e o caçador de bruxas”; “Os três em lua de mel”; “Amigos
improváveis”; “Os três da vida airada”; “Amor mora ali ao lado”; “Eu e o princípe”;
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“Papoila”; “Fernando.come”; “Professor chanfrado”; “Peter Pan”; “A vida secreta dos
nossos bichos”; “Fernando Mendes come tudo”; “Um conto de Natal”; “Sozinho em
casa 1”; “Sozinho em casa 2”; “Os deuses devem estar loucos”.
As atividades de cultura geral são igualmente muito acarinhadas, tendo-se em
2016 debatido inúmeros temas, tais como: cantares ao Menino; Marquês de Pombal
e o Absolutismo; Mondego; Carnaval; Planeta Terra – o milagre da vida; João Paulo II;
Cristiano Ronaldo; 726 anos da Universidade de Coimbra; emancipação da Mulher;
Nicolau Breyner; Páscoa; Cacau; Marco Paulo; café; a origem da Terra; 25 de Abril;
Queima das Fitas; Fátima; Tony Carreira; Batalha de Aljubarrota; oceanos; santos
populares; museus portugueses; diamantes; profissões em vias de extinção; Rainha
Santa Isabel; Carlos Paião; Edimburgo; gastronomia de Portugal; cerveja; relação do
Homem com a Natureza; Fundação de Portugal; Romaria do Divino Senhor da Serra;
terramoto de 1755; Fernando Pessoa; Roberto Leal; maravilhas místicas; tartarugas
marítimas; o dia da libertação; 13 de Outubro em Fátima; os piores terramotos e suas
causas; magusto; gastronomia portuguesa; história da televisão em Portugal; a origem
do Natal; Natal no mundo; tradições da passagem de ano.
Continuámos, à semelhança de 2014 e 2015, a visionar os episódios dos
Abandonados – fábrica da cerveja de Coimbra e estalagem do gado bravo.
5.5. Ateliers
Ao longo de 2016 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 guiseira). 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, pijamas…). 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
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margaridas, alfazema, camomila, hortelã, cactos, 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, 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. 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
produto/serviço

Inovação de processo

Atividades inovadoras

de

- 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, através
de diversas atividades, que permitam garantir os direitos e o exercício da cidadania,
buscando também a participação de toda a comunidade;
- incremento do espírito de equipa e do espírito competitivo dos residentes através
da participação em concursos interinstitucionais séniores, tais como Olimpíadas
Séniores, Miss e Mister Sénior, Paixão de Cuidar, jogos de Boccia, entre outros;
- escrita de postais nos aniversários e no Natal;
- redação de um jornal trimestral da Residência – “Pico da Serra” que conta com a
participação dos residentes;
- desenvolvimento da terapia assistida por animais;
- realização de trabalhos fotográficos e vídeos promocionais da Residência;
- participação em projetos internacionais, através da Escola Ferrer Correia, como
FCS3 e Erasmus+;
- 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, pintura, informática,
costura e jardinagem;
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Inovação organizacional

- 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;
- integração todos os anos de um ou mais jovens em estágios curriculares de áreas
relacionadas com a terceira idade (animação, desporto, cozinha, saúde, …) ou
alunos com currículo específico individual com plano individual de transição.

6. 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 15 idosos da residência
(27,3% da população), verificou-se que:
•

•
•

•
•
•
•

•
•

•

•

86,67% Dos utentes encontram-se muito satisfeitos com a forma como foram
acolhidos pela equipa da Residência, estando os restantes satisfeitos (os resultados
mais baixos são referentes ao pessoal auxiliar);
80% Encontra-se muito satisfeito com as condições do quarto, estando os restantes
satisfeitos;
66,67% Encontra-se muito satisfeito com as condições dos espaços comuns, estando
os restantes satisfeitos (menor satisfação ao nível da dimensão e qualidade do
espaço);
86.67% Encontra-se muito satisfeito com as condições das instalações sanitárias,
estando os restantes satisfeitos;
80% Encontra-se muito satisfeita com os recursos humanos/colaboradores, 13,33%
encontra-se satisfeito e 6,67% encontra-se pouco satisfeito;
86,70% Encontra-se muito satisfeito com o tratamento da roupa e 13,3% encontra-se
satisfeito;
53,33% Encontra-se muito satisfeito com a alimentação, 26,67% satisfeito e 20%
pouco satisfeito, havendo maior insatisfação ao nível da qualidade e variedade da
mesma;
80% Encontra-se muito satisfeito com a higiene pessoal, estando os restantes
satisfeitos;
80% Encontra-se muito satisfeito com as atividades de animação, ocupacionais e de
desenvolvimento pessoal, 13,33% encontra-se satisfeito e 6,67% encontra-se pouco
satisfeito;
60% Encontra-se muito satisfeito com as visitas, 33,33% encontra-se satisfeito e
6,67% encontra-se pouco satisfeito (menor satisfação relativa ao elevado número de
visitas aos fins de semana e feriados);
80% Encontra-se muito satisfeito com a Residência, 13,33% satisfeito e 6,67% pouco
satisfeito, havendo menor satisfação com o reduzido número de colaboradores para
os serviços oferecidos e, consequente, falta de rapidez de resposta aos pedidos.
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7.

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 executaram-se 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, HST, Centro Distrital da Segurança
Social,
Procedimento às devidas alterações no Regulamento Interno da Residência;
Abertura de inquéritos disciplinares a quatro funcionárias da Residência;
Pedido de orçamentos e adjudicação de material para a Residência;
Elaboração de todos os Plano e Relatórios de Atividades da Residência;
Preenchimento da Carta Social de 2015 da SocialGest com todos os dados relativos ao
ano passado;
Estudo e análise sobre biblioterapia;
Estudo e análise sobre escalas de avaliação;
Idas ao Tribunal da Lousã no âmbito de processos de interdição de residentes;
Orientação e avaliação de dois estágios curriculares em Serviço Social;
Elaboração de um manual de funções para todos os trabalhadores da Residência;
Orientação e avaliação de cinco estágios do curso vocacional de saúde da Escola
Ferrer Correia;
Orientação de um estágio profissional;
Orientação, supervisão e avaliação de um estágio do curso profissional de animação;
Orientação, supervisão e avaliação de três alunos integrados em Plano Individual de
Trabalho;
Orientação, supervisão e avaliação de um estágio para deficiência;
Representação da FADFP em projetos – Erasmus e Irises – e festas da Escola Ferrer
Correia;
Apresentação de uma aula na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da
Universidade de Coimbra sobre funções de serviço social e de direção técnica;
Pedido de alargamento do acordo com o Centro Distrital de Segurança Social;
Revisão de mensalidades relacionadas com o aumento do acordo de cooperação com
CDSS;
Organização conjunta da área da terceira idade de um congresso;
Supervisão da extensão do centro de dia de Miranda do Corvo na Residência;
Reunião com a equipa de inovação;
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•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Reunião com a equipa da área da população idosa sobre relatórios e planos de
atividades;
Acompanhamento de visitas à Fundação ADFP: Enf. Paulo Lopes, Dra. Isabel Garcia,
Ordem dos Enfermeiros, Instituto de Emprego e Formação Profissional, Prof. Helena
Amaro da Luz, Prof. Ricardo Pocinho; IEFP; equipa do Colégio de São Martinho;
Participação no Congresso Regional sobre Envelhecimento Ativo e Saudável,
organizado pela Agein@Coimbra;
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;
Candidatura ao concurso “paixão de cuidar”, da Tena;
Participação na sessão de julgamento sobre dívida de uma utente, já falecida, no
Julgado de Paz de Miranda do Corvo;
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;
Realização da avaliação de desempenho referente a 2015 dos colaboradores da
Residência;
Implementação de terapia assistida por animais na Residência;
Supervisão de um estudo do mestrado em gerontologia em quatro utentes da
Residência;
Definição da missão, visão e valores da Residência;
Participação na reunião sobre formação de ativos.

8. Balanço do funcionamento em 2016

De acordo com os resultados apresentados, a Residência Cristo Redentor
apresentou uma grande procura no ano transato, tendo estado a sua capacidade, nos
12 meses, acima dos 52 utentes. Com o aumento das vagas comparticipadas a sua
procura aumentou ainda mais, o que levou ao crescimento da lista de espera.
Há que aludir ao bom trabalho de equipa e às 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.
Importa referir que, dado o aumento do número de utentes e o seu grau de
dependência, sente-se uma necessidade crescente de aumentar o número efetivo de
trabalhadores dentro da Residência. Com a aposta numa equipa maior e mais sólida,
(sem recorrer a CEI, CAO, estágios e empresa de inserção, pois estas medidas tornam
a equipa inconstante), poderíamos atingir a excelência dos cuidados. À semelhança
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dos anos anteriores, houve um aumento dos gastos com voluntariado de prestação
de serviços pontuais, devido ao número excessivo de baixas e desistências de
colaboradoras da Residência em 2016.
No que concerne à equipa de enfermagem, considero que seria importante
aumentarem-se os contratos de trabalho, de maneira a manter esta equipa mais
coesa, pois estes estando como trabalhadores independentes, não prestam muito
tempo de serviço na Fundação.
Voltando ao 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 voltou-se a realizar o voluntariado dos jovens do Lar de
Infância e Juventude.
O nosso destaque vai, ainda, 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.
Para finalizar, 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, permitindo-lhe 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

141

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.
Missão: O Serviço de Apoio Domiciliário proporciona um conjunto de serviços
no domicílio, de acordo com um plano individualizado de cuidados, com vista a
garantir qualidade de vida e bem-estar ao utente, no seu ambiente familiar, evitando
ou adiando a institucionalização.
Visão: Ser uma Resposta social de referência na comunidade pela excelência
dos serviços que presta e pela implementação de novos modelos de intervenção de
forma a ir ao encontro das necessidades sentidas pela população sénior na promoção
do seu bem-estar bio, psico e social.
Valores: No desempenho das suas atividades o Serviço de Apoio Domiciliário
tem como valores:
Enfoque no utente – Escuta ativa e diagnóstico das necessidades, respeito
pelos seus valores, crenças, hábitos e costumes.
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Profissionalismo – Formação, qualificação e atitude adequadas no sentido da
missão.
Confiança transparência – 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, 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 glicemias;
Receituário de medicação crónica;
Apoio psicossocial;
Acompanhamento ao exterior;
Orientação e modificações no domicílio;
Disponibilização de ajudas técnicas.
3. Recursos Humanos
A equipa do serviço de Apoio Domiciliário é constituída por coordenadora da
área da população idosa, diretora técnica licenciada em serviço social, psicóloga,
animadora, ajudantes de ação direta, auxiliares de serviços gerais, motoristas e tem o
apoio dos serviços comuns tais como da área de transportes, lavandaria, cozinha,
aprovisionamento, contabilidade, tesouraria.
Dispomos de 4 voluntários com “prémio de bolso”.
4. Atividades relevantes em 2016
Este Relatório de Atividades reporta-se ao trabalho realizado no Serviço de
Apoio Domiciliário ao longo do ano de 2016, onde é de salientar aspetos relevantes e
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que refletem o investimento feito pela Instituição para a melhoria do serviço prestado
aos utentes.
Ações de inovação para “+ eficiência” e “+ qualidade”
- PROJETO INTEGRAAL
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 AmbientAssistedLiving (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.
O Projeto IntegrAAL foi aprovado pela Fundação Ciência e Tecnologiaem
novembro de 2014,o consórcio internacional iniciou o projeto a 02 de
janeiro/2015. Em Portugal ainda não houve financiamento para o projeto, os
contratos já foram assinados, no entanto continuamos a aguardar a transferência
das verbas. Esta situação tem colocado em risco o projeto. A FADFP aguarda o
financiamento de 40,000€ embora tenha já disponibilizado técnicos para o
desenvolvimento das ações do projeto.
Ao longo de todo o ano de 2016 a intervenção no âmbito das ações do
projeto integral centrou-se na contribuição/observação do funcionamento e
utilização do software designado por plataforma “nourish” que é a base do
projeto. Em julho o grupo de pré-piloto deu início ao uso da plataforma para
registo de serviços. Em setembro recebemos os questionários e realizámos a
tradução para português e iniciámos a sua administração. Fez-se o registo dos
utentes e atribuição dos serviços de cada um para proceder à planificação dos
mapas de serviço. Em dezembro foram entregues tablets às colaboradoras e dada
formação de carácter informal para a utilização da tecnologia e começaram a ser
feitos todos os registos de serviços prestados aos utentes na plataforma.
Apresentação do projeto na VI Conferência sobre envelhecimento
organizada pela FADFP.
A reunião de avaliação do projeto, cuja FADFP se fez representar pelo
Fisioterapeuta Vítor Batista, teve lugar em Bruxelas em 15 de junho de 2016. Dois
revisores, um representante CMU, dois PCN e pelo menos um membro de cada
parceiro do consórcio participou. A apresentação do estado do projeto foi feita por
cada parceiro do consórcio, seguido por uma demonstração do protótipo.
Demonstrou-se como a interface vai funcionar. As diferentes aplicações para os
grupos de utilizadores também fizeram parte desta demonstração, bem como uma
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seleção de alguns dispositivos compatíveis (distribuidor do comprimido, sensores
etc.). O projeto foi classificado com bom progresso, no entanto a principal
componente (s) do projeto (metodologia de investigação) precisaria de ações
corretivas. Foi referido que apesar da falta de financiamento aos parceiros
portugueses estes acompanhavam os outros parceiros nas ações desenvolvidas.
A reunião em Londres decorreu nos dias 29 e 30 de Novembro de 2016, com
a presença da Dr.ª Eliana Antunes em representação da FADFP e outros participantes
representantes das organizações que constituem o consórcio. Foram propostos alguns
ajustes na metodologia e planificação do projeto Algumas dessas alterações são
relativas aos critérios de inclusão dos utentes e à introdução de componente
qualitativa na investigação, estudo de caso. Foram agendadas reuniões virtuais e
encontros presenciais em Londres e Coimbra para 2017.
Até ao momento, foram realizadas 12 avaliações psicológicas aos idosos,
através do teste MMSE – Mini Mental, assim como, realização da primeira parte dos
questionários e Escala da Satisfação com a Qualidade de Vida. O preenchimento dos
questionários pelos Cuidadores Formais e Informais está em processamento. Foram
preparadas duas famílias para instalados de dois dispositivos relativos a
telemonitorização e pedido de ajuda em caso de acidente em casa de dois idosos.
No âmbito do apoio psicossocial foi dada continuidade à avaliação funcional
dos utentes, nomeadamente dos que beneficiam de higiene pessoal, de forma a
conseguir maior eficiência na gestão de recursos. Nessa sequência organizaram-se
três mapas de serviço, considerando um mapa de serviço para a prestação de serviços
a utentes mais dependentes por duas colaboradoras e dois mapas de serviço com uma
colaboradora para os utentes mais autónomos. Esta gestão permitiu com o mesmo
número de colaboradores prestar um maior número de serviços. Está a ser
implementada a avaliação cognitiva através do teste MMSE – Mini Mental e avaliação
da qualidade de vida com a Escala da OMS.
No âmbito da gestão de reclamações informais recebidas no âmbito das
visitas domiciliárias ou por contacto de utentes ou familiares, foram tomadas medidas
no sentido de as solucionar de forma a melhorar a satisfação com o serviço.
Durante grande parte do ano 2016 o projeto “VENCER A SOLIDÃO”
proporcionou aos utentes vivências 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”,
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comentários sobre noticias da atualidade), atividades lúdico-culturais (ex.
comemoração do dia da 3ª idade, festa de Natal, participação no campeonato de
boccia, diversas atividades de expressão plástica, comemoração das datas festivas,
comemoração do dia de aniversário, viagens e convívios entre utentes), ações
preventivas (ex. “Dia da Doença de Alzheimer”, “Dia mundial da alimentação”, “Dia
Mundial da diabetes”, “Prevenção de Quedas em idosos no domicílio), atividades da
vida quotidiana (ex. pagamentos de serviços, consultas médicas, ir ao cabeleireiro, ir
ao supermercado), atividades espirituais e religiosas (missas, viagem ao Santuário de
Fátima) e entrega de questionários para avaliação de satisfação dos utentes.
Foi elaborada a avaliação de desempenho dos colaboradores;
Foi integrada uma jovem estudante no âmbito de um estágio curricular de
técnica de gerontologia da escola Superior de saúde de Leiria, no período
compreendido entre fevereiro a junho.
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 67 utentes, 33 responderam ao
questionário, obtendo assim uma taxa de resposta de 49,25%. 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
necessidade. 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 33,4% e “Concordo”
obteve 66,6%.

Satisfação global dos utentes de SAD
Considerando todos os aspeto, estou
0
satisfeito/a com o SAD

66,6

De uma forma geral, todos os
0
colaboradores da equipa estão…

63,6

0%

NS/NA

33,4

DT

20%

40%

36,4
60%

80%

Percentagem de utentes

D
100%

ND/NC
C

A questão “Se tivesse possibilidade mudaria para outra instituição que
prestasse os mesmos serviços?” 100% responde que não mudaria para outra
instituição. Os mesmos 100% refere que recomendaria o SAD da FADFP.
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Se tivesse possibilidade mudaria para outra
instituição que prestasse os mesmos serviços
Não
Sim

Se me solicitarem, recomendo o SAD da
Fundação ADFP?
0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

5. Atividades para aumentar a humanização e bondade
No sentido de aumentar a humanização e bondade na prestação dos cuidados
foi dado ênfase na troca de informação sobre os utentes nas reuniões de equipa e
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 realizada uma festa na Instituição e oferecido um perfume aos
idosos como lembrança.
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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 renovadas as marmitas térmicas em uso para fornecimento de refeições
no domicílio.
Foram adquiridas fardas novas para as colaboradoras.
6. Caraterização dos utentes abrangidos pela resposta social em 2016
Em 2016 o serviço de apoio Domiciliário apoiou 89 utentes. A caracterização
dos utentes a seguir apresentados, refere-se aos utentes que beneficiaram deste
serviço e que estavam na resposta social no dia 31 de Dezembro.
No quadro seguinte podemos verificar que foram admitidos 34 utentes,
registaram-se 27 saídas e a media mensal de frequência foi de 66,5 tendo ficado
abaixo da frequência desejada que são os 67 utentes.
Mês

Admissões

ElaboraçãoContrato
prest. Serviços

Elaboração de plano
de
cuidados
individuais

Plano
de
desenvolvimento
individual

N.º de utentes
com saída

N.º
de
utentes
listg.
Seg.
Social

janeiro

3

3

3

0

2

63

fevereiro

3

3

3

0

2

64

março

6

6

3

0

4

67

abril

3

3

3

0

0

67

maio

0

0

0

0

5

67

junho

5

5

3

0

0

68

julho

1

1

1

0

3

68

agosto

3

3

3

0

2

67

setembro

2

2

2

0

2

67

outubro

1

1

1

0

2

66

novembro

3

3

3

0

3

67

dezembro

4

4

4

0

2

67

TOTAIS

34

34

34

0

27

Media
da
freq. mensal
66.5

Pela análise do gráfico 1, distribuição por género, verifica-se que dos 89
utentes apoiados no âmbito do SAD, temos uma predominância do género feminino.
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Esta situação na distribuição por género estará relacionada com a maior esperança
média de vida que é atribuída ao género feminino.
Gráfico 1 – Distribuição por género

Homens

Mulheres

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
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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, 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 embora com situações de
morbilidade.
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Gráfico 3 – Distribuição por nível de autonomia
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5
0
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dependentes
Mulheres

Dependentes

Homens

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, 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. Segue-se a União das freguesias de Rio de Vide e Semide,
Vila Nova e por fim a de Lamas.
Gráfico 4 – Distribuição dos utentes por freguesia
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No que se refere à análise ao gráfico 5, tipologia dos serviços prestados,
verifica-se que é o serviço de alimentação o que regista maior número de utentes
embora a representação gráfica o apresente distribuído diferenciado de acordo com
a frequência. O serviço de higiene da casa aparece de seguida. A higiene pessoal
também dividida por tipo de frequência apresenta um número considerável de
utentes.
Gráfico 5 – Tipologia dos serviços prestados

150

Animação e Socialização
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Durante o ano de 2016 verificaram-se 27 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 desistência do serviço devido a desagrado,
Entrada em Centro de Dia e morte. Não se verificaram saídas diretas para ERPI, isso
deve-se ao facto das UCC assumirem um papel na resposta de transição entre estas
duas respostas sociais.
Gráfico 6 – Motivo de saída do SAD
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No que se refere à fidelização à resposta social de serviço de apoio
domiciliário, verifica-se que o maior número de utentes frequenta o SAD entre 1 e
três anos. O período de frequência de 3 a 5 anos é logo a seguir o que regista maior
número de utentes. Verifique-se que 6 utentes beneficiam do serviço há mais de 10
anos.
Gráfico 7 – Fidelização à resposta social de Serviço de Apoio Domiciliário
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Utentes 2016
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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 especificas 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
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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 assistese 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.
Missão: O Centro de Dia assume uma intervenção inovadora baseada numa
filosofia de “Espaço Sénior”, potenciando diferentes serviços de acordo com as
necessidades de uma população sénior com características heterogéneas cujo
objetivo é a promoção da autonomia e da qualidade de vida promovendo o
envelhecimento bem sucedido e a integração social.
Visão: Ser uma Resposta social de referência na comunidade pela excelência dos
serviços que presta e pela implementação de novos modelos de intervenção de
forma a ir ao encontro das necessidades sentidas pela população sénior na
promoção do seu bem estar bio, psico e social.
Valores: No desempenho das suas atividades o Centro de Dia tem como valores:
Enfoque no utente – Escuta ativa e diagnóstico das necessidades, respeito pelos seus
valores, crenças, hábitos e costumes.
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Profissionalismo – Formação, qualificação e atitude adequadas no sentido da missão.
Confiança e transparência – 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.Objetivos e Serviços
No contexto da sua intervenção os Centros de Dia concretizam os seus
objetivos assegurando diversos serviços e atividades, tais como:
1.1. Satisfazer as necessidades básicas dos utentes;
2.1.1.) Transporte dos utentes;
2.1.2.) Alimentação (pequeno almoço, almoço, lanche nos dias úteis e também
pequeno almoço e jantar, quando solicitados, 7 dias por semana);
2.1.3.) 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);
2.1.4.) Tratamento de roupas;
2.1.5.) Acompanhamento ao nível da saúde (avaliação das glicemias, medição da
tensão arterial, assistência medicamentosa, cuidados de enfermagem sempre que se
justifique, ajudas técnicas, receituário de medicação crónica);
2.1.6.) 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);
2.1.7.) Apoio Psicossocial.
2. 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;
2.1.) Lúdico-recreativo (ex: jogos de sala, expressão plástica, atelier de pintura, etc);
2.2.) Cultural (ex: cinema, teatro, exposições, museus, grupos de Teatro e de
Cavaquinhos, Grupo Coral e Dança);
2.3.) Desportivo (ex: caminhadas, ginástica de manutenção, Ioga,TaiChi,etc );
2.4.) Espiritual e/ou religioso ;
2.5.)Intelectual/formativo (ex: aulas em regime não formal de inglês, informática,
literatura etc; participar em seminários, palestras, encontros de leitura);
2.6.) Quotidiano (ex: ir às compras, ver televisão, ouvir música);
2.7.) Social (ex: participar em passeios coletivos ou em atividades desenvolvidas por
outras organizações, festas do Concelho, interinstitucionais, inter-serviços, receber ou
fazer visitas).
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3. Recursos Humanos
3.1) A equipa do serviço de Centro de Dia é constituída por coordenadora de área dos
idosos, diretora técnica licenciada em serviço social, educadora social, animadora,
psicóloga, enfermeira, auxiliar de serviços gerais, ajudante de ação direta, ajudante
de ocupação, motoristas e tem o apoio dos serviços comuns tais como da área de
transportes, lavandaria, cozinha, aprovisionamento, contabilidade, tesouraria,
psicologia, fisioterapia,
3.1) Dispomos de 20 voluntários, sendo 1 com “prémio de bolso” e 17 voluntários em
regime de total gratuitidade.
4. Atividades relevantes em 2016
Este Relatório de Atividades do ano de 2016 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 glicemias 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 Natal foi realizada uma festa na Instituição e oferecido um perfume aos
idosos como lembrança de Natal.
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;
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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 2016
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.
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,
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 leva
a que o idoso se sinta bem e viva com maior qualidade de vida. A participação social
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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.
Atividades desportivas
Atividades

Participantes

Periocidade

Ginástica Localizada
Cardiofitness
Ioga
Gerontomotricidade
Tai chi
Hidroginástica
Pilates
Boccia

15
16
22
10
12
17
18
10

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

Participantes

Periocidade

9
9

1xsemana
1xsemana

12
5
12
13
20
17
12
13
2
28
16

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

Parcerias
CMMC*

*Câmara Municipal de Miranda
do Corvo

Atividades formativas
Atividades
História
História
Comparada
Religiões
Informática
Literatura
Inglês (conversação)
Inglês
Cidadania
Happy Café
Psicologia
Grupo de cavaquinhos
Oficina Ponto & Nó
Grupo Coral
Pintura

das

Parcerias

CMMC*

*Câmara Municipal de Miranda
do Corvo
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Celebrações religiosas
Atividades

Participantes

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

10
10
10
30
38
1

Periocidade

Parcerias
*

4x/ano

PSS
PSS*
PSS
PSS*
PSS*
PSS*

*Paróquia de São Salvador

Eventos Sociais
Atividade

Objetivo

Local

Participação
no
Concurso de Cultura
Geral em Vila Pouca
de Aguiar

Promover
a
socialização , e o
gosto pela cultura
geral

Conversas
Improváveis
com
Stephen Vincent

Celebração do dia
Internacional
da
música

Centro Infantil da
Fundação ADFP

Aula Magistral com
a Doutora Sónia
Mairos Ferreira

Conversa sobre a
temática
dos
refugiados e as
situações de guerra

FADFP

Palestra sobre o Dia
da Vítima

Contribuir
um
melhor
conhecimento
sobre as pessoas em
situação
de
vulnerabilidade
social

Hotel Parque Serra
da Lousã

Conversas
Improváveis com o
Músico
Stephen
Vincent

Experienciar
a
música como forma
de comunicação

Hotel Parque Serra
da Lousã

Participação
no
Festival de Coros da
Rutis em Viana do
Castelo

Apresentação
Coro

do

Viana do Castelo

Participação
no
Encontro de Coros
da Rutis em Oliveira
de Azémeis

Apresentação
Coro

do

Oliveira de Azeméis

Observações

A
equipa
da
Universidade Sénior
obteve o 3º lugar
neste concurso
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Visita Cultural ao
Piódão

Conhecer os novos
locais icónicos do
nosso país

Piódão

Conversas
Improváveis
com
Ricardo Pocinho

Conversa temática
sobre a sorte

FADFP

Apresentação
do
Livro de poesia de
António Amaral

Experienciar
a
poesia
como
produtora
de
emoções

Espaço
FADFP

Viagem à Polónia

Desenvolver
os
horizontes culturais
dos alunos

Viagem
Gala

Praia

da

Mente

Promover entre os
alunos o convívio e a
socialização

Sardinhada

Promover entre os
alunos o convívio e a
socialização e as
tradições do nosso
país

PBSL

Sardinhada de S.
João

Promover entre os
alunos o convívio e a
socialização e as
tradições do nosso
país

FADFP

Oceanário de Lisboa

Visitar a exposição
itinerante
do
Oceanário de Lisboa

Participação
do
Coro da USFADP no
dia da música no
Centro infantil

Atividade
intergeracional

Jogo de
Coimbra

Boccia

Incentivar
a
socialização entre
utentes das várias
instituições
participantes
através da prática
desportiva

Participação
do
Coro da USFADP na
Entrega da chama
da CNIS música no
Centro infantil

Participação
nas
atividades internas
da FADFP

Viagem ao Senhor
da Serra

Conhecer
o
património cultural
e
religioso
do
concelho
de
Miranda do Corvo

Atividade
organizada
CMMC

pela

Centro Infantil da
FADFP

FADFP
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Aula Magistral

Conhecer
o
património cultural
e
religioso
do
concelho
de
Miranda do Corvo

Templo Ecuménico

Vindima

Atividade
intergeracional que
mobiliza todos os
utentes da FADFP

FADFP

Concurso
Olimpíadas Sénior

Incentivar
a
socialização entre
utentes das várias
instituições
participantes
através da prática
desportiva

Centro Social
Telhadela

de

e

Incentivar
a
socialização entre
utentes das várias
instituições
participantes

Centro Social
Telhadela

de

Workshop
sobre
literacia financeira

Contribuir para um
melhor
esclarecimento da
literacia financeira

FADFP

Parceria
DECO

com

a

Workshop
sobre
práticas enganosas

Alertar os séniores
para as práticas
enganosas
transmitidas pelos
média etc.

FADFP

Parceria
DECO

com

a

Viagem a Miranda
do Douro

Conhecer os novos
locais icónicos do
nosso país

Miranda do Douro

Vamos ser felizes a
fazer uma mandala

Promover uma ação
para a felicidade
através
da
construção
com
flores
de
uma
mandala

Hotel Parque Serra
da Lousã

Sardinhada de S.
João

Promover
as
relações
intergeracionais
através
das
tradições
dos
Santos Populares

Viagem a Lisboa

Conhecer os novos
locais icónicos do
nosso país- Museu
MAAT

Concurso Miss
Mister Sénior

Viagem a Fátima

FADFP
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Magusto

Participar
nas
tradições
gastronómicas

Restaurante Museu
da Chanfana

Magusto

Participar
nas
tradições
gastronómicas,
conhecer as lendas
associadas
às
tradições orais do
nosso país

Atividade
em
colaboração com o
Bibliomóvel
da
FADFP

Viagem a nossa
Senhora da Pegada

Conhecer
o
património cultural
e religioso dos
concelhos limítrofes

Visita ao Templo
Jantar de Natal

Convívio
e
celebração do Natal
com os jovens do LIJ

Atividade
Intergeracional

Concerto de Natal
com
Stephen
Vincent

Experienciar
o
sentimento
da
época através da
música de filmes

Cinema de Miranda
do Corvo

Workshop
sobre
como fazer queijo

Relembrar
as
tradições
da
fabricação artesanal
de queijo

PBSL

Atividade
Intergeracional

Plano Semanal De Atividades
Dias

Segunda-Feira

Terça-Feira

Quarta-Feira

Quinta-Feira

Sexta-Feira

Horas

10.00h
11.00h

/

Estimulação das
AVD’S

Estimulação das
AVD’S

Estimulação das
AVD’S

Estimulação das
AVD’S

Estimulação das
AVD’S

11.15h
12.00h

/

Jogos
de
estimulação
cognitiva

Ginástica

Passeio à feira

Treino
escrita

Ginástica

12.00h
12.30h

/

Leitura

Atividades
Expressão
Plástica

Leitura

Jogos
de
estimulação
cognitiva

Atividades
Expressão
Plástica

12.30h
14.30h

/

Almoço

Almoço

Almoço

Almoço

Almoço

14.30h
15.15h

/

Memórias no
meu tempo

Trabalhos
Manuais

Leitura

Trabalhos
Manuais

Trabalhos
Manuais

de

de

de
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Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Sexta-feira

9h30m

9h

9h,30h

Hidroginástica

Hidroginástica

Ginástica

11h30h

10h15m

9h30m

Cavaquinho

Hidroginástica

Ioga
11h
História

14h00m
História
Comparada
Religiões

14h30m

14h

14h

14h30m

Pintura

Artes Decorativas

Literatura

Prática informática

das

PC,
Tablets,
Smartphones

14h45m

15h30m

15h

15h

Happy Café

Pintura

Italiano

Inglês1

15h20m

16h30m

16h15m

16h

Grupo Coral

Pintura

Psicologia

Inglês2

15.30h
16.30h

/

Lanche

Lanche

Lanche

Lanche

Lanche

16.30h
18.15h

/

Jogos de Mesa

Trabalhos
Manuais

Jogos
de
estimulação
cognitiva

Trabalhos
Manuais

Jogos de Mesa

5.Caracterização dos utentes integrados em Centro de Dia em 2016
Em 2016 o Centro de Dia apoiou 75 utentes. A caracterização dos utentes a
seguir apresentados, refere-se aos utentes que beneficiaram deste serviço e que
estavam na resposta social no dia 31 de Dezembro.
No quadro seguinte podemos verificar que foram admitidos 19 utentes,
registaram-se 21 saídas e a media mensal de frequência foi de 54,6 tendo ficado
abaixo da frequência desejada que são os 55 utentes.
Mês

Admissões

Elaboração
Contrato prest.
serviços

Elaboração
de
plano de cuidados
individuais

Plano
de
desenvolvime
nto individual

janeiro

0

0

0

0

fevereiro

0

0

0

0

N.º de utentes
com saída

N.º
de
utentes
listg.
seg
social
55

1

55
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março

0

0

0

0

1

54

Abril

1

1

1

0

0

55

Maio

0

0

0

0

5

55

junho

5

5

5

0

1

55

julho

1

1

1

0

3

55

Agosto

3

3

3

0

2

55

Setembro

1

1

1

0

1

54

Outubro

3

3

3

0

3

55

Novembro

2

2

2

0

4

54

dezembro

3

3

3

0

0

54

Totais

19

19

19

0

21

Media54,6

Pela análise do gráfico 1 relativo à distribuição por género, dos utentes que
frequentaram o Centro de Dia verifica-se que 41 são do género feminino e 13 do
género masculino. Predomina o género feminino, essa diferença significativa está
relacionada com a maior esperança média de vida do género feminino.
Gráfico 1 - Distribuição por género
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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 80-84anos. 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.
Gráfico 2- Distribuição por idade/género
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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 3- Distribuição dos utentes por nível de autonomia
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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 4- Distribuição dos utentes por Freguesia
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No que diz respeito à tipologia dos serviços/atividades e frequência pela
observação do gráfico 5 verifica-se que são os serviços de refeições e as atividades
socioculturais os mais frequentados. As atividades de aprendizagem também tem
uma frequência considerável. As atividades desportivas registam uma participação
com significado. O serviço de transporte e cuidados de saúde (enfermagem,
receituário de medicação crónica) foram os serviços menos requisitados.
Gráfico 5- Tipologia dos serviços/atividades e frequência
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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, tratamento de roupa, receituário de medicação crónica, transporte,
atividades de animação sócio cultural e recreativas.
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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.Recursos Humanos
•

•

Afetos ao Centro de Dia
Uma diretora técnica
Uma Educadora Social
Duas Auxiliares de Serviços Gerais
Serviços comuns com a Fundação
Cozinheiros
Tesoureiro
Contabilista
Professor de ginástica
Funcionários de Armazém
Lavandaria
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Canalizador/ eletricista
Lavandaria

5.Caracterização dos utentes
O Centro de Dia de Lamas tem nesta data 19 Utentes, tendo acordo de
cooperação com o Instituto de Solidariedade e Segurança Social de Coimbra, para 18
idosos.
Neste momento o Centro tem 17 Utentes do sexo feminino e 2 do sexo
masculino.
Os Utentes do sexo masculino são em numero inferior, porque são mais
resistentes à mudança, embora também a esperança média de vida do homem seja
inferior à da mulher.
Distribuição por sexo
; 0

Homens;
2

Mulhere
s; 17

Distribuição por idades
7

6
2

3
1
70-74 75-79 80-84 85-89 90-94

A nossa população é bastante envelhecida. Dos 19 utentes, 15 tem idade
superior a 80 anos.
Analisando os dados do gráfico verificamos que só 4 tem idade inferior a 80
anos e 2 tem 90 ou mais anos.
Distribuição por estado civil
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15

2

2
0

A maior parte dos nossos utentes são viúvos. Fazendo a leitura do gráfico
verificamos que no Centro há 2 Utentes solteiros, 2 casados e 15 viúvos, sendo que os
viúvos na sua maioria são do sexo feminino.
Proveniência

Lugares da Freguesia
11%

Lamas

21%
58%
10%

Casais de São
Clemente
Pousafoles

A maior fatia dos Utentes que frequenta o Centro de Dia tem como
proveniência a localidade de Lamas, tal como é observável no gráfico supra.
As localidades de Casais, Pousafoles e Lobazes apresentam uma distribuição
uniforme na constituição do grupo de Utentes que frequentam o Centro.
Autonomia
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Autonomo

Parcialmente dependente
0%
26%
74%

Ao analisar o gráfico podemos concluir que os utentes são na sua maioria
autónomos, (74% dos nossos Utentes ainda fazem as atividades de vida diários
sozinhos).
Também é percetível um número muito reduzido de Utentes parcialmente
dependentes.

Patologias clínicas
4

10

4

13

6

10

A maior parte dos Utentes sofre de problemas de visão.
Também existe um número muito significativo de Utentes com problemas de
audição, e um conjunto muito elevado de utentes hipertensos.
Grande parte dos Idosos também sofre de problemas cardíacos e diabetes.
Alguns idosos já começam a apresentar uma ligeira demência.

15

14

Serviços

15

7

19
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O Centro tem um vasto leque de serviços à disposição dos seus Utentes.
Os serviços mais requisitados pelos Utentes são as atividade de animação e as
refeições (almoço e lanche).
Também o transporte e administração da medicação, são serviços com um
peso fundamental na supressão das necessidades dos Utentes.
6. Atividades de animação sócio culturais
ü Comemoração do Dia de Reis;
ü Realização de vários passatempos alusivos ao dia de Reis;
ü Confeção de doce de abóbora;
ü Leitura do jornal diário;
ü Pintura de mandalas, desenhos anti-stress;
ü Leitura do Mirante;
ü Conversa diária sobre assuntos de âmbito social, por exemplo: eleições; queda de
neve; homem suicida-se no recinto do Santuário de Fátima; cheias em Coimbra no
parque verde e no Mosteiro de Santa Clara; Chuva e ventos fortes; furacão Alex passa
nos Açores; Almeida Santos morre após jantar de campanha com Maria de Belém;
Marcelo é o presidente da República; Chuvas fortes; trovoadas e queda de granizo;
homem morre na ria de Aveiro; cheias no cabouco; mãe com depressão mata duas
filhas; criança sozinha em casa cai do 21ª andar; queda de neve na zona centro;
atentados em Bruxelas; vaga de frio; feira medieval em Miranda do Corvo; Miranda
Capital da chanfana; queima das fitas; crise no Brasil; peregrinos a caminho de Fátima;
Lar encerra por maus tratos a idosos; mulher dá à luz 1º filho com 70 anos; avião
desaparece no ar; Benfica campeão; jovem morre em carrossel nas festas de
Matosinhos; Marchas de São João; Euro 2016; : morte de Camilo de Oliveira; ADFP
garante funcionamento do colégio de São Martinho; temperaturas chegam aos 40
graus; euro 2016; festas da Rainha Santa na cidade de Coimbra; Carlos Cruz libertado;
Campeão Euro 2016: tragédia em Nice; vaga de calor; António Guterres secretáriogeral da ONU; assalto violento em Aguiar da Beira; Fidel Castro morre aos 90 anos;
queda de neve na serra da Estrela; Chuva forte e vento; queda de avião mata equipa
de futebol Brasileiro; duas adolescentes de Montemor aparecem mortas junto à linha
do comboio; Cristiano Ronaldo ganha a 4ª bola de ouro; Mário Soares hospitalizado
em estado grave.

ü Passeios pedonais, pelas ruas da aldeia:
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Jogos (cartas, loto, dominó, 4 em linha, quem sabe sabe, glória...);
Idas ao mercado Municipal, todas as quartas feiras;
Aula de ginástica, duas vezes por semana;
Pintura de desenho alusivo ao inverno;
Ida diária ao ginásio;
Visita à capela e andor de São Sebastião em Miranda do Corvo;
Atelier de culinária, todas as sextas-feiras;
Manicura, uma vez por semana;
Avaliação de peso e tensão arterial, todas as quintas-feiras;
Pintura, recorte e colagem de máscara alusiva ao Carnaval;
Ida a Miranda ver o cortejo de Carnaval, das escolas do Concelho;
Ida à discoteca ( tarde dançante, concurso de trajes de carnaval, lanche);
Passatempos (diferenças, sopa de letras, palavras cruzadas...);
Pintura e decoração de latas para guardar chá;
Culinária (peras bêbedas);
Pintura, recorte e colagem de mensagem alusiva à Quaresma;
Pintura e decoração de jarra para oferecer às Utentes, no Dia da Mulher;
Lanche convívio Dia da Mulher;
Visita à capela da Senhora da Boa Morte para comtemplar o andor do Senhor
dos Passos;
ü Visita à Senhora do Encontro;
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü Ida à fonte dos amores em Miranda do Corvo:
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ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Pintura de ovos de Páscoa;
Recorte, colagem e montagem de flores para comemorar a primavera;
Passatempos alusivos à Páscoa;
Elaboração de caixinha para amêndoas;
Ida ao teatrão ver a peça “Dom Quixote”;
Lanche no parque de merendas do Senhor da Serra;
Jogo (caça ao ovo);
Culinária (salada de frutas);
Flores em croché;
Almoço com Dirigentes, Utentes e Funcionários.

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Tarde de magia intergeracional, para comemorar o aniversário do Centro;
Participação nas olimpíadas séniores do desporto em Oliveira do Hospital;
Realização de lembrança alusiva ao Dia da Mãe;
Visualização de cerimónias de Fátima;
Pintura de latas para colocar louro;
Passatempos (diferença, sopa de letras, encontra os erros...);
Culinária (batido de morangos, bolinhos de aveia);
Realização de raminhos alusivos ao dia da espiga;
Pintura de desenho alusivo ao dia da espiga;
Pintura de vasos em gesso para manjericos;
Recebemos a visita da marcha da EB1 de Lamas;
Culinária (batido de melão);
Pintura de desenhos, seguindo código de cores;
Ida à feira de artesanato em Coimbra;
Lanche em Alcabideque;
Almoço no parque de merendas de Semide;
Culinária (arroz doce);
Passeio à Lousã, visita à feira de São João, ida à igreja Matriz, visita a exposição de
croché e atividade em ginásio exterior:
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ü Pintura de diferentes peças em gesso;
ü Recorte e decoração de sardinhas alusivas aos Santos populares;
ü Culinária (batido de banana);

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Ida à piscina da quinta da Paiva;
Visita ao andor da Rainha Santa Isabel, na igreja de Santa Cruz em Coimbra;
Culinária (batido de fruta);
Jogos no exterior (bola, argolas, tiro ao alvo...);
Reza diária do terço;
Pintura de desenhos, seguindo o código;
Pintura de diferentes peças em gesso;
Dia do gelado;
Almoço no parque de merendas dos Casais de São Clemente;
Culinária (espetadas de fruta);
Dia da gelatina;
Dia da Sangria;
Oferta de cartão com mensagem alusiva ao dia dos Avós e lanche;
Passeio à praia fluvial da Fraga:
Aula de ginástica na piscina da quinta da Paiva com utentes do Cristo Redentor;
Ida ao cinema, ver o filme “Canção de Lisboa”;
Ida á Romaria do Divino Senhor da Serra;

ü Passeio á Senhora da Saúde;
ü Participação na festa das Vindimas de Lamas;

ü Ida à Pegada, em Foz de Arouce com Utentes da FADFP;
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ü
ü
ü
ü
ü

Passeio à Gala, Figueira da Foz com Utentes da sede;
Encontros mágicos em Coimbra;
Ida ao cinema, visualização do filme “Refrigerantes e Canções de Amor”;
Culinária, confeção de marmelada;
Passatempos (diferenças, mini palavras cruzadas);

ü Dia mundial do coração (sensibilização para hábitos saudáveis), realização de
caminhada;
ü Passeio a Fátima com utentes da sede da FADFP;
ü Dia mundial da alimentação (sensibilização para uma alimentação adequada, lanche
com pão de mistura, queijo fresco e sumo natural de pêssego);
ü Pintura de mandalas alusivas ao dia da Alimentação;
ü Decoração de garrafas de vidro com cordel;
ü Culinária, broinhas de batata;
ü Comemoração do dia Internacional da 3ª idade com Utentes da sede;
ü Pintura de garrafas de vidro;
ü Pintura de mandalas alusivas ao São Martinho;
ü Comemoração do Dia de São Martinho com meninos da EB1 de Lamas, apresentação
de quadras, canções e representação da lenda de São Martinho;
ü Decoração de pinhas alusiva ao Natal:

ü Enfeites para árvore de Natal;
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ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Decoração de árvore de Natal;
Realização de presépio;
Culinária tarte de leite condensado;
Participação no II encontro de Boccia senior, no Pavilhão dos Olivais em Coimbra;
Visualização do filme “O Taberneiro”;
Pintura de desenhos alusivos ao Natal;
Decoração de frascos de vidro alusivos ao Natal;
Visita à queijaria e confeção de queijo:

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Ensaios para a festa de Natal;
Recorte, colagem e montagem de presépio;
Festa de Natal;
Visita ao presépio dos Bombeiros Voluntários em Miranda do Corvo;
Visualização do filme “O carvoeiro”;
Visita ao Presépio da Pereira;
Participação no III encontro de Boccia;
Ida ao presépio de Penela e presépio do Espinhal.
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7. Avaliação da Satisfação dos Utentes
Foi distribuído no fim de 2016 um questionário de avaliação de satisfação dos
Utentes.
A amostra foi de 12 utentes porque, de um total de 18 utentes, 4 não
apresentaram capacidades para responder e 2 estavam ausentes.
Foram colocadas 17 questões sobre as Instalações, Equipamento e Sinalética;
19 questões sobre a Fiabilidade; 5 perguntas sobre a Competência técnica; 11 em
relação à Responsabilidade e Recetividade e 8 questões sobre o Atendimento e
Comunicação.
•

De acordo com os gráficos apresentados podemos afirmar que em relação ás
instalações, equipamentos e sinalética o global dos utentes está satisfeito, dado
terem respondido C=Concordo e CT=Concordo totalmente na maior parte das
questões colocadas:

Instalações, Equipamento e
Sinalética
Concordo
Totalmente
27%

Discordo
Totalmente
5%
Ás vezes
5%

Concordo
63%

•

Em relação à Fiabilidade, foram colocadas questões em relação à participação do
Utente nas atividades realizadas, na participação do plano individual, na elaboração
da ementa, entre outras.
A maioria dos Utentes respondeu que se encontra bastante satisfeita:
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Fiabilidade
2% 3%

10%

19%

66%

Discorda Totalmente
Ás vezes

•

Discorda Totalmente
Concorda

Em relação às competências dos colaboradores os resultados foram muito
satisfatórios. Os Utentes mostraram-se muito agradados com o seu desempenho:

Competências Técnicas
Concorda

Concorda Totalmente

Não Sabe

3%
33%

64%

•

Foram realizadas 11 questões em relação à Responsabilidade e Recetividade.
Também em relação a estas questões as respostas foram na sua maioria positivas.
Grande parte dos Utentes respondeu que “concorda” ou “concorda totalmente”.

Responsabilidade e Recetividade
Discorda

Ás vezes

Concorda

Concorda Totalmente

32%

2%

2%

64%

•

Em relação ao Atendimento a maior parte dos utentes respondeu que “concorda”,
concluindo-se que está muito satisfeita:
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• Foram ainda colocadas as seguintes questões aos utentes:
Ø “ SE me solicitarem, recomendo o Centro de Dia de Lamas da Fundação ADFP?”

- A esta questão 100% dos utentes, ou seja, todos os utentes responderam que
sim.
Ø “Se tivesse possibilidade mudaria para outra instituição que prestasse os mesmos
serviços?”

- A esta questão todos os utentes responderam que não.
Ø “Quando me inscrevi no Centro de Dia de Lamas da Fundação ADFP, fi-lo porque :”

Inscrevi-me no Centro de Dia de Lamas porque:

O conjunto
de serviços
oferecidos
correspondi
a ás minhas
necessidad…

Foi-me
recomendad
o
33%

8.Conclusão
ü
ü
ü
ü

Foram realizadas praticamente todas as atividades propostas, embora não tenhamos
realizado alguns passeios, por não haver transporte;
Todos os colaboradores realizaram várias formações, ao longo do ano, para assim
melhorar o atendimento ao utente;
Ao longo do ano surgiram algumas avarias em eletrodomésticos cuja solução não se
revelou célere.
Manteve-se uma desejável interação com algumas valências da Fundação, com a EB1 de
Lamas, com a Junta de Freguesia de Lamas, com a carrinha ativa da Câmara Municipal e
com a Biblioteca Móvel;
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ü

As propostas de melhoria em 2017 prendem-se com um incremento de atividades
conjuntas com outras valências exteriores à FADFP, por exemplo: Carnaval, jogos,
pequenas caminhadas, almoços ao ar livre, passeios.

I.3.Família e Comunidade
1.3.1. Programa de Emergência Alimentar – Cantinas Socias
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 com a Câmara Municipal de Miranda do Corvo com a
Fundação ADFP. 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
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refeição é feito o encaminhamento para formação profissional, CAO, voluntariado e
para inscrição na área do emprego.
Durante o ano de 2016 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, Seg. 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 2016 foram atribuídas 27783 refeições, uma média mensal
de 2315,25 refeições, verificando-se uma redução 1587 refeições relativamente ao
ano de 2015, este com uma média mensal de 2447,5. Durante o ano de 2016 foram
apoiados 51 agregados.
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 2016 foram abrangidos por este programa 51 agregados (58 em
2014; 65 em 2015).
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, 51 agregados apoiados em 2016. Nesta
freguesia o número de agregados diminuiu relativamente ao ano de 2015 mantendose no entanto maior número de beneficiários. 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.
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1. Gráfico I- distribuição dos agregados por freguesia
Pela análise do gráfico II, verifica-se que em relação à idade, o maior
número dos titulares tem entre 41 e 50 anos com 16 titulares (4 do género masculino
e 12 do género feminino). Também na faixa etária dos 31 aos 40 verifica-se uma
frequência considerável logo com 15 beneficiários (6 do género masculino e 9 do
género feminino). O maior número de titulares é do género feminino o que está
relacionado com o facto de que em situação de crise são as mulheres que mais
recorrem ao atendimento social.

2. Gráfico II - Distribuição dos titulares do processo por Idade e género
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Relativamente ao tipo de agregado familiar pela análise dos dados do
Gráfico III, verificamos que a maioria dos agregados abrangidos por este programa é
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unipessoal. Segue-se o agregado do tipo nuclear com filhos e em terceiro o agregado
monoparental feminino.
3. Gráfico III - Tipo de agregado familiar
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No que se refere á tipologia de carência económica do agregado verifica-se
que a maioria dos agregados estão na situação de “Família/indivíduos com baixos
salários e encargos habitacionais fixos” ao qual se segue a categoria de "Famílias
monoparentais com salários reduzidos, encargos habitacionais fixos e despesas fixas
com filhos".
4. Gráfico IV- Tipologia de carência económica do agregado familiar
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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;
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- 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)
No que se refere à situação económica e profissional dos titulares das cantinas
sociais, e de acordo com a representação gráfica que se segue no Gráfico V, é a
categoria de desempregado 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.

5. Gráfico V- Situação económica-profissional dos utentes
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Conclusão
Durante o ano de 2016 verificou-se uma redução de 1587 refeições
relativamente ao ano de 2015, o que está relacionado com a diminuição das taxas de
desemprego. Dos agregados apoiados podemos concluir que os agregados
unipessoais surgem como um grupo significativo em situação de carência económica.
Os agregados com filhos e 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 ou a tempo parcial que se mostra
insuficiente para fazer face às despesas com bens essenciais.
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1.3.2. Contratos Locais de Desenvolvimento Social 3G (CLDS 3G)
“Trilhos do Futuro”
1. Enquadramento
O Programa CLDS 3G, tem a finalidade de promover a inclusão social dos
cidadãos através de ações, a executar em parceria, que permitem contribuir para o
aumento da empregabilidade, o combate das situações críticas de pobreza,
especialmente, o combate das situações críticas de pobreza, especialmente a infantil,
e da exclusão social em territórios vulneráveis, envelhecidos ou fortemente atingidos
por calamidades. Tem igualmente especial atenção na concretização de medidas que
promovam a inclusão ativa das pessoas com deficiência e incapacidade.
O CLDS 3G Miranda do Corvo “Trilhos do Futuro”, constitui um instrumento
centrado nos problemas locais atuais e pretende apresentar um movimento de
mudança e desenvolvimento, evidenciando medidas consentâneas com os eixos de
intervenção, como também com as ações obrigatórias contempladas na portaria que
o regulamenta, Portaria n.º 179-B/2015 de 17 de junho.

Âmbito Territorial
O Programa CLDS 3G aplica-se a todo o território nacional continental. Os
territórios a abranger pelo CLDS 3G são definidos por despacho do membro do
184

Governo responsável pela área da Segurança Social, sob proposta do Instituto da
Segurança Social (ISS, I.P.), tendo em conta os objetivos dos CLDS 3G.
As ações desenvolvidas e a desenvolver pelo CLDS 3G integram os seguintes
eixos de intervenção:
Eixo 1: Emprego, formação e qualificação;
Eixo 2: Intervenção familiar e parental, preventiva da pobreza infantil;
Eixo 3: Capacidade da comunidade e das instituições.
Cada eixo de intervenção é concretizado através de ações obrigatórias, em
função da caraterização do território a abranger pelos CLDS 3G, podendo ser excluídas
ações integradas em alguns eixos, desde que sejam abrangidas por outros programas
que desenvolvam ações idênticas ou se destinam ao mesmo público-alvo.
Duração do Projeto:
Dez de maio de 2016 até nove de maio de 2019
Entidade Promotora:
Município de Miranda do Corvo
Entidade Coordenadora:
Fundação ADFP – Associação, Desenvolvimento e Formação Profissional
Equipa Técnica
Coordenador
Gestor
Jurista
Psicóloga
Animadora
Administrativa
Entidade Executora (Eixo 2, Ações não obrigatórias, Área dos Idosos):
Santa Casa da Misericórdia de Semide
Equipa Técnica
Historiador
Psicóloga
Território de Intervenção:
Concelho de Miranda do Corvo
Freguesias Abrangidas:
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Miranda do Corvo;
União de Freguesias de Semide e Rio de Vide;
Vila Nova;
Lamas.
Caracterização dos Território:
Território especialmente afetado pelo desemprego
Destinatários:
º População Residente no Concelho de Miranda do Corvo;
º População Desempregada;
º População Ativa, Crianças e Jovens;
º Beneficiários de RSI;
º Pais/Famílias;
º População portadora de Deficiência e/ou Dependentes e seus Cuidadores
Familiares;
º Empresários;
º População Idosa e/ou Isolada;
º Dirigentes e Quadros associativos.
Objetivos:
º Promover a inclusão social dos cidadãos, de forma multissectorial e integrada,
através de ações, a executar em parceria, que permitam contribuir para o
aumento da empregabilidade, para o combate a situações críticas de pobreza,
particularmente infantil, da exclusão social de territórios vulneráveis;
º Prevenir situações de isolamento e exclusão social, nomeadamente associada
a agregados familiares vulneráveis com crianças e idosos, mediante o recurso
a medidas de inclusão ativa dessas populações na sociedade;
º Promover o desenvolvimento de instrumentos capacitadores das instituições
da economia social promovendo a implementação de serviços partilhados que
permitam uma maior racionalidade de recursos e eficácia de gestão;
º Promover a concretização de medidas que promovam a inclusão ativa das
pessoas com deficiência e incapacidade, bem como a capacitação das
instituições;
º Promover a criação de circuitos de produção, divulgação e comercialização de
produtos locais e ou regionais de modo a potenciar o território e a
empregabilidade.
As Ações desenvolvidas e a desenvolver centram-se em 3 pilares, Pessoa,
Família e Comunidade, respetivamente associados a três eixos chave da intervenção:
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Eixo 1 – Emprego, Formação e Qualificação
Eixo 2 – Intervenção Familiar e Parental preventiva da Pobreza Infantil
Eixo 3 – Capacitação da Comunidade e das Instituições
Ações
O CLDS 3G iniciou a 10 de maio de 2016.
Desde o início do ano que o gestor e o jurista estiveram a exercer funções em
regime de voluntariado no âmbito do programa mas também em outros serviços de
acordo com as necessidades da Fundação.
Até ao dia 25 de outubro a maioria dos elementos da equipa colaboraram nas
outras áreas de intervenção da coordenadora.
Eixo 1 – Emprego, Formação e Qualificação
Elaboração de informações para o POISE em resposta ás solicitações;
Elaborações de conteúdos para atualização do Blog e Facebook dos Trilhos do
Futuro;
Elaboração de novos Folhetos e Cartazes de divulgação;
Elaboração e envio de Notas de Imprensa (Exemplo: Inicio dos Trilhos do
Futuro, Férias Ativas, entre outras);
Elaboração do Plano de Ações do Trilhos do Futuro para enviar aos parceiros;
Retificação do Plano Financeiro, para que o mesmo estivesse de acordo com a
data de inicio do projeto;
Envio de informações para a Santa Casa da Misericórdia de Semide relativas ao
projeto;
Participação no 4.º Encontro da Economia Social “Novos Desafios/Novas
Oportunidades”, promovido pela CerciPenela;
Compilação e envio de informações à Publiseg para a construção de material a
expor na Expo-Miranda 2016;
Participação na Expo-Miranda 2016;
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Reunião com a empresa Mutação, com objetivo da concretização de um
protocolo, para a realização de futuras formações;
Elaboração de ofícios para o envio as entidades (ex.: Clube dos Empresários,
CEARTE, entre outros);
Levantamento das necessidades de formação, e envio para o CEARTE de forma
a organizar futuramente cursos de formação;
Participação ma Sessão de divulgação do Programa +Património +Turismo na
CCDR Centro;
Participação de Sessão Sobre o Portugal 2020 (Turismo);
Dinamização de Atividades na Escola Ferrer Correia e Centro Educativo;
Reunião no Instituto de Segurança Social de Coimbra, com as técnicas
responsáveis pelo programa CLDS 3G;
Participação no 2º encontro dos CLDS 3G da região centro;
Reunião com o CEARTE, com o objetivo de desenvolver parceria de
colaboração;
Organização de Sessões com a temática, sobre Literacia Financeira em parceria
com a DECO (realizadas em Miranda do Corvo e Semide);
Atendimento quinzenal na Santa Casa da Misericórdia de Semide;
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Reunião com o Prof. Graça Fernandes, (Escola Ferrer Correia), com o objetivo
de dinamizar sessões com a temática da Empregabilidade;
Dinamização de Sessões com a Temática da Empregabilidade na Escola Ferrer
Correia;
Reunião na Segurança Social, em conjunto com a Santa Casa da Misericórdia
de Semide, com o objetivo de esclarecer dúvidas do Programa CLDS 3G;
Participação na Formação Gestão de Projetos dinamizada pelo IAPMEI;
Disponibilização de informação e empreendedores e empresas;
60 Atendimentos no apoio ao emprego, ajudando na procura e na elaboração
do curriculum;
Acompanhamento de 40 utentes;
Elaboração e Submissão de uma Candidatura ao Investe Jovem para uma
jovem empreendedora;
Elaboração e Submissão de 2 candidatura a Estagio Emprego para 2
empresários.
Participação nas reuniões do NLI, do CLAS e do núcleo executivo;
Organização de workshops dirigidos à população alvo com o objetivo de
prestar a informação que lhes permita garantir os seus direitos enquanto
consumidores de bens e serviços que lhe são especialmente destinados. Estas
atividades foram realizadas em colaboração com a DECO:
1. Saber comprar: conselhos e cuidados a ter nas compras
2. Alerta: Práticas Enganosas e Agressivas

Eixo 2 – Intervenção Familiar e Parental preventiva da Pobreza Infantil
Preparação dos Workshops a promover nas Férias Ativas de Verão dos Trilhos
do Futuro;
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Reunião com a Diretora da Escola Ferrer Correia, Prof. Graciete com o objetivo
do desenvolvimento de atividades;
Dinamização de Atividades na Escola Ferrer Correia e Centro Educativo;
Reunião no Instituto de Segurança Social de Coimbra, com as técnicas
responsáveis pelo programa CLDS 3G;
Ida a Lisboa, com o objetivo de ir buscar bens oferecidos pelo Banco de Bens
Doados;
Organização e participação no Concerto de Natal Solidário;
Envio da informação às entidades parceiras do reinício do projeto Trilhos do
Futuro – CLDS 3G;
Envio da informação aos pais dos menores em acompanhamento no projeto
anterior, sobre o reinício do projeto Trilhos do Futuro – CLDS 3G;
Elaboração e envio de emails para pedido de donativos (livros, brinquedos,
material didático, jogos., etc.) para várias entidades de todo o país com o objetivo de
beneficiar as crianças e famílias vulneráveis do Concelho de Miranda do Corvo;
Participação nas reuniões das entidades parceiras: Agrupamento de Escolas
Miranda do Corvo; com técnicas da CPCJ nas instalações da ação social;
Receção de 5 sinalizações das entidades parceiras com os objetivos de:
avaliação psicológica, acompanhamento e integração em voluntariado no período de
férias escolares
Preparação stand do projeto Trilhos do Futuro para a Expo-Miranda com o
objetivo de promover e divulgar os objetivos e intervenções do Projeto na
comunidade;
Criação de um projeto para trabalhar com as crianças das escolas relacionado
com o tema central do projeto “ As Emoções”;
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Planificação, pesquisa bibliográfica e elaboração do projeto “ P.S: Pensar e
Sentir”;
Criação da mascote “Trilitos”;
Estabelecimento de contacto com o Agrupamento de Escolas com o objetivo
de divulgar o Projeto “P.S Pensar e Sentir”;
Planificação da Implementação do Projeto nas escolas – 7 sessões realizadas
de 15 em 15 dias;

Realização de várias reuniões de equipa com o objetivo de discussão do Plano
de Ação e planificação de atividades com o objetivo de atingir metas, objetivos e
formas intervenção;
Foram feitas 15 sinalizações - 5 casos
sinalizados pela CPCJ (3 para avaliação
psicológica e acompanhamento e 2 jovens
para integração em atividades no período de
férias), 3 adolescentes sinalizados pela escola,
1 caso sinalizado pela Segurança Social e 6 a
pedido dos progenitores;
Foram realizados 107 atendimentos
individuais;
Colaboração na integração Projeto Refugiados
Apoio Jurídico:
Pedido de Apoio judiciário, Cível – 10, Família e Menores – 8,Incumprimento
de responsabilidades parentais – 12, Crime – 27, Divórcios – 5, Outras – 1
Dívidas, Renegociação de créditos entidades bancárias e outras – 8, Apreensão
de matrículas por dívidas IUC – 2, Consulta de dívidas fisco e Banco de Portugal – 2,
Segurança Social – 7, Autoridade Tributária – 3, Incumprimento de plano de
pagamentos – 3, Encerramento de Empresa – 1, Outras entidades – 7
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Penhoras, Ofícios Tribunal – 2, Insolvências – 3
Interdições, Ações de interdição – 3
Reclamações, Reabertura de processo de RSI – 1, Indeferimento de apoio
jurídico – 3, Reabertura de processo de Incapacidade por invalidez – 1
Contraordenações, Oposição de aplicação de multa ambiental – 1, Oposição
de aplicação de multa fiscal – 1, Oposição de aplicação de multa Autoridade Nacional
de Segurança Rodoviária – 2, Outras situações – 1
Inventário e Partilhas – 6
Ação de venda de bens alheios – 2
Heranças, Termo a comunhão de bens comuns – 3
Trabalho, Despedimento ilícito – 2, Acidentes de trabalho – 5, Créditos
laborais – 2
Requerimento social de inserção – 2
Regulação de Responsabilidades Parentais - 8
Arrendamento, Registo de Contratos e emissão de recibos – 4, Acão de
despejo – 2
Contacto com imobiliária e inquilinos por falta de pagamento de rendas - 1
15 – Seguradoras, Reclamação por não pagamento de indemnização – 2
Juntas Médicas – 1
Requerimento de prestações por morte – 1
Requerimento de pensão a instituição estrangeira – 1
Ofícios Vários (a entidades públicas) – 8
Utentes acompanhados - 109
Total de diligências efetuadas – 160

Contatos com os dentistas do concelho para elaborar um projeto de ajuda às
crianças em situação de vulnerabilidade social.
Contatos com o Banco de Bens doados da Entreajuda para angariação de bens
para entregar às famílias carenciadas do concelho.
Angariação de livros para oferecer às crianças no Natal
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Realização de contatos para a organização de Workshops sobre temáticas nas
áreas da igualdade de género no ano de 2017, educação e projetos de vida e exclusão
social.
Organização de uma ação de Formação em Semide sobre “Envelhecimento
Ativo”

Eixo 3 – Capacitação da Comunidade e das Instituições
Reunião parceiros (Associação Abútrica, CEARTE, Rancho da Cortes, Mutação,
BCP, entre outros);
Contatos com população imigrante do concelho para iniciar aulas de português
para estrangeiros.
Participação na Reunião de Coordenação dos Projetos Bandeira da Economia
Cívica no Fundão;
Preparação e envio de uma pequena descrição para o Diário de Coimbra sobre
o Projeto Bandeira “Família Publica”;
Elaboração e divulgação do Cartaz da Economia Cívica para apresentação do
projeto bandeira de Miranda do Corvo – “Família Publica”;
Colaboração na elaboração da candidatura internacional CERV, na elaboração
da parte financeira do projeto;
Participação na Reunião da Economia Cívica de dia 4 de julho, onde foi
apresentado o projeto família publica;
Participação na Reunião da Economia Cívica (Lisboa), no dia 26 de julho;
Elaboração de um ficheiro da Imputação aos diversos projetos, dos
Colaboradores da Fundação ADFP;
Análise do Programa Inovação Social para futuras candidaturas;
Participação em Reunião da Economia Cívica (Lisboa), no dia 20 de setembro;
Reunião da Economia Cívica, com os Baldios de Vila Nova e Centro de Biomassa
de Miranda do Corvo, no âmbito do projeto Família Publica;
Elaboração do Plano Financeiro e Atividades para a candidatura do Projeto
Família Publica, a apresentar no âmbito da Economia Cívica;
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1.3.3. Residência Cruz Branca
I – Nota Introdutória
O Centro de Apoio à Vida e à Mulher, Residência Cruz Branca, surgiu em 1998,
da necessidade de ser criada uma resposta para 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 novas 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, destina-se 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;
II – Objetivos
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;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

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.

III - 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
• 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 as necessidades específicas de cada
um, foram desenvolvidas as seguintes atividades:
- 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;
Entre outras.
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Agregados que ingressaram na resposta social em 2016:
Parentesco

Problemática

Entidade que enviou

Entrada

Mãe - 29 anos
Filha – meses

Ausência de Suporte Familiar

Segurança Social

Fevereiro 2016

Mãe - 33 anos
Filho – 6 anos

Carência Económica
Ausência de Suporte Familiar

Hospital Sobral Cid

Março 2016

Violência Doméstica
Ausência de Suporte Familiar
Carência Económica
Ausência de Suporte Familiar

Segurança Social

Junho 2016

Segurança Social

Setembro 2016

Carência Económica
Ausência de Suporte Familiar

Comissão Proteção Crianças e
Jovens

Outubro 2016

Mãe – 25 anos
Filha – meses
Mãe – 28 anos
Filha – 7 anos
Mãe – 32 anos
Filha - 8 anos
Filha - 15 anos

Agregados que saíram da resposta social em 2016:
Parentesco

Problemática

Projeto de Vida

Mãe - 22 anos
Filho– 2 anos

Carência Económica
Ausência de Suporte Familiar

Abandono

Mãe – 30 anos
Filha – 2 anos
Filho – 1 ano

Violência Doméstica
Ausência de Suporte Familiar

Retorno à família Nuclear

Carência Económica
Ausência de Suporte Familiar

Retorno à família Nuclear

Filha – 15 anos
Filho – 12 anos

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 de acordo
com o que consta da seguinte tabela:
Função
Coordenadora
Diretora Técnica
Psicóloga
Monitoras

IV – Dados estatísticos
Ao longo de 2016, a Residência Cruz Branca acolheu 11 mulheres e 16 crianças.
Média de
mulheres
30 anos

Idades

das

Média de Filhos

1 filhos

Média de Idades dos Filhos

Problemáticas Prevalentes

5 anos

Ausência suporte familiar
Violência Doméstica

Distribuição das crianças por nível escolar
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Creche

Pré-Escola

1º Ciclo

2º Ciclo

3º Ciclo

Distribuição por Atividade Ocupacional
Atividade Ocupacional
Voluntária na Instituição
Funcionária na Instituição
Curso de Formação Profissional
Estudante
Funcionária num Restaurante

Nº de Mulheres
1
1
7
1
1

V – Atividades desenvolvidas
Com o objetivo de promover a coesão grupal, de fomentar a integração na
comunidade e estimular a prática de exercício físico:
Realizaram caminhadas/passeios pela Vila;
As crianças praticaram desporto: futsal no Viveiro, natação.
Procurando despertar o interesse para as artes e espetáculos e incutir valores
culturais:
Assistiram a espetáculos nas Noites de Verão (música, teatro, dança);
Visitaram a Expo-Miranda e assistiram aos espetáculos;
Participaram nas leituras/dinâmicas na Biblioteca Municipal;
Assistiram a sessões de cinema no Cinema da FADFP de Miranda do Corvo.
No treino de competências pessoais e sociais:
Confecionaram refeições;
Organizaram e limparam a casa e os quartos (limpeza geral; fazer as camas lavadas;
arrumação dos roupeiros);
Realizaram tarefas relativas ao pequeno-almoço (pôr a mesa; aquecer o leite/café;
tirar a mesa; lavar a louça; limpar a sala)
Com o objetivo de promover o convívio e integração social na comunidade:
Participaram no Cortejo de Carnaval;
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Nas comemorações do Dia da Liberdade;
Foram à praia;
Foram às Piscinas Municipais semanalmente no Verão;
Realizaram um Magusto;
Realizaram uma visita ao presépio de Penela.
Foram ainda realizadas sessões formação e sensibilização em áreas como:
Cuidados básicos de higiene;
A auto-estima e auto-conceito;
Educação parental.
Proporcionar momentos de afeto, amor e alegria:
Comemorações dos aniversários das crianças e das mães;
Festa de passagem de ano;
Para promover valores humanos como amor, liberdade, respeito e os afetos
positivos, assinalaram-se as seguintes datas comemorativas:
Dia Internacional da Mulher;
Dia da Liberdade;
Dia da Mãe;
Dia da Criança;
Dia da Violência Doméstica;
Aniversário da Instituição;
VI – Considerações finais
Durante este ano a Residência Cruz Branca, procurou adequar os meios
humanos, materiais e financeiros disponíveis, à garantia do bom funcionamento da
resposta social, do bem-estar 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.

II.

Políticas Sociais de Saúde e Reabilitação

2.1. Capacitação e Reabilitação
Valências Ocupacionais
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As Valências Ocupacionais a funcionar, na Fundação ADFP, além do C.A.O.,
com 45 utentes, em Acordo de Cooperação, são o Núcleo de Terapia Ocupacional
(N.T.O), com 47 utentes e o Centro de Atendimento, Acompanhamento e Animação
de Pessoas com Deficiência (C.A.A.A.P.D), com 30 utentes.
Todas elas procuram a Ocupação Terapêutica vocacionada para grupos-alvo,
embora diferenciados nas suas aptidões e capacidades, mas que não deixam de
apresentar em comum a necessidade de uma Ocupação/Trabalho que lhes permita
contrariar a sua patologia, mas sobretudo recuperar a dignidade perdida, e o sentido
de utilidade à Instituição, produzindo-se ao mesmo tempo uma melhoria da sua
autoestima.
a) Centro de Atividades Ocupacionais - C.A.O.

O Centro de Atividades Ocupacionais (C.A.O) centra a sua ação na ocupação
terapêutica de pessoas portadoras de deficiência e/ou incapacidade, promovendo a
sua dignificação, cientes de que o "trabalho" tem uma componente curativa,
elevadora da autoestima, e por sua vez estimuladora da integração e socialização da
pessoa.
O Centro de Atividades Ocupacionais, com 45 utentes, em Acordo de
Cooperação, e 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 socialmente útil, 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 aplicá-lo, é um exemplo de boas práticas.
Este prémio de integração encontra-se 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 subsistência, ou um reforço da sua reduzida reforma, ou de
qualquer outra prestação por si auferida
Consideramos que o Centro de Atividades Ocupacionais se constituiu desde o
seu início como uma resposta social caracterizada pela pro-atividade, em detrimento
de uma visão e abordagem meramente assistencialista, o que nos diferencia
positivamente relativamente a instituições congéneres.
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Em 2016, a Fundação ADFP despendeu 70,052.31€ em Bolsas de Integração em utentes
integrados nas várias valências ocupacionais da instituição.
Em 2016, os utentes do Centro de Atividades Ocupacionais, encontraram-se
distribuídos por cerca de vinte e três áreas de ocupação, centradas no Museu Vivo de
Artes e Ofícios, integrados de acordo com as suas aptidões, expectativas, capacidades
e necessidades.

Distribuição dos Utentes por Área de Ocupação
8
7
6
5
4
3
2
1
0

No decurso de 2016, iniciou-se a produção de Queijos e Enchidos “Terra
Solidária”, na Queijaria e Fumeiro da Fundação ADFP, a qual integra uma utente do
Centro de Atividades Ocupacionais, constituindo-se, assim, como mais uma área de
ocupação.
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
e informática.
É de realçar, ainda, o acompanhamento por especialidades médicas e de
enfermagem nomeadamente da fisiatria, medicina geral, psiquiatria, ginecologia e
enfermagem geral e psiquiátrica.

No decurso de 2016, terminou o Apoio Pedagógico e a Educação Visual e Tecnológica em virtude
do não destacamento da Professora de Ensino Especial, cuja colaboração tivemos durante vários
anos.
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No que se reporta ainda à sustentabilidade da resposta, ou melhor ao seu
autofinanciamento, são de realçar as receitas obtidas através das lojas de artesanato.

Caracterização da população do Centro de Atividades Ocupacionais:

Distribuição dos Utentes por Sexo
35
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Mulheres

Na distribuição da população do C.A.O., verifica-se a prevalência do sexo
masculino sobre o feminino, como revela o Gráfico da Distribuição de Utentes por
Sexo.

b) Núcleo de Terapia Ocupacional – NTO

O Núcleo de Terapia Ocupacional (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, não abrangidos pelo Acordo de Cooperação com a Segurança Social de
Centro de Atividades Ocupacionais.
Esta resposta, embora sem um Acordo de Cooperação assinado, rege-se 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, os
quais têm em comum o facto de residirem na Fundação ADFP.
Nesta Instituição residem aproximadamente 450 pessoas, de diferentes faixas
etárias, sendo um dos objetivos da Fundação ocupar estas mesmas pessoas, de acordo
com as suas aptidões, expectativas, necessidades e capacidades.
Tendo consciência do estigma que representa a institucionalização,
procurando que a ocupação se desenvolva num contexto exterior à residência.
Pretende-se, assim, aproximar a realidade dos utentes à de um cidadão comum, cuja
rotina diária inclui o trajeto casa-trabalho e vice-versa.
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As áreas de ocupação são as mesmas 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.

Caracterização dos utentes do Núcleo de Terapia Ocupacional:

Utentes NTO distribuídos por sexo
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À semelhança do Centro de Atividades Ocupacionais, na distribuição da
população do Núcleo Terapêutico Ocupacional, verifica-se a prevalência do sexo
masculino sobre o feminino, como revela o Gráfico da distribuição, por sexo, no N.T.O.
c)

Centro de Atendimento, Acompanhamento e Animação de Pessoas com
Deficiência (CAAAPD)

A Fundação ADFP tem em funcionamento um Centro de Atendimento,
Acompanhamento e Animação de Pessoas com Deficiência (CAAAPD), atualmente em
processo de reconversão para Centro de Atendimento, Acompanhamento e
Reabilitação Social para Pessoas com Deficiência e Incapacidade (CAARPD).
Em junho de 2016, a Fundação ADFP obteve parecer favorável ao processo de
licenciamento do equipamento existente no Centro Social Senhor da Serra para
funcionamento do futuro CAARPD.
A Portaria n.º 60/2015 de 2 março estabelece as condições de organização e
funcionamento do CAARPD, sendo este um serviço especializado, que assegura o
atendimento, acompanhamento e o processo de reabilitação social a pessoas com
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deficiência e incapacidade e disponibiliza serviços de capacitação e suporte às suas
famílias ou cuidadores informais.
Neste momento, a Fundação aguarda instruções, da parte da Segurança Social,
com os procedimentos a realizar para dar continuidade ao processo, que esperamos
realizar em 2017.
Na valência CAAAPD, são realizadas as mais variadas atividades tendo em
conta as dificuldades de cada utente, das quais destacamos:

Treino de Competências
Treino de auto-cuidado: Utentes: todos; Frequência: diário.
Procuramos manter os utentes mais dependentes sempre hidratados, limpos
e com boa apresentação.
Treino de competências sociais e pessoais: Utentes: todos; Frequência: diário.
Contacto empático com os utentes, apoio e ajuda.
Treino de competências - higiene: Utentes: todos; Frequência: diário
Supervisão e apoio na higiene pessoal.
Atividades de Mobilidade Física
Fisioterapia: Frequência: diárias Horário: das 16h30 às 17h30.
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.
Ginástica: Frequência: bissemanal Horário: 15h30 às 16h30.
Objetivo: combater o sedentarismo e o stress; prevenção de doenças; proporcionar
bem-estar físico, mental e social; convívio social; coordenação da mobilidade corporal
Atividades de Concentração e Memória
Estas atividades visam desenvolver a capacidade de concentração/atenção e
memória. Os utentes elaboram sopas de letras, palavras cruzadas, labirintos, textos
temáticos sobre datas importantes, saídas ao exterior em que participaram, etc.
Atividade papel e lápis - palavras cruzadas, sopa de letras e fichas (consoante
o tema da semana): Utentes: 9; Frequência: 2ªs feiras e 4ªs feiras - sala 1º andar.
Atividade intelectual - produção de texto (consoante o tema da semana):
Utentes: 9; Frequência: 4ªs feiras; Horário: 14h30 às 15h30 – sala 1º andar.
Hora do conto: Utentes: todos; Frequência:
- 2ªs feiras (Coragem); Horário: 14h00 às 14h30 – sala 1º andar.
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- 3ªs feiras (Coragem); Horário: 14h00 às 14h30 – sala 1º andar.
- 6ªs feiras (Coragem); Horário: 14h00 às 14h30 – sala 1º andar.
Trabalhos Manuais
Trabalhos Manuais: Utentes: 8; Frequência: Diário - sala 1º andar
Neste tipo de atividades inserem-se os mais diferentes tipos de trabalho tendo
em conta a experiência, capacidades e aptidões de cada utente. De salientar, sempre
que possível, estes utentes são incentivados a fazer novas experiências para que o seu
trabalho não seja rotineiro e cansativo. Estes trabalhos são de carácter produtivo,
tendo como finalidade a venda na loja do PBSL, e em quermesses realizadas no hall
da Instituição. As atividades vão desde pintura, recorte, colagem em telas com EVA e
outros materiais recicláveis, pintura de telas, trabalhos de costura, com tecidos e
feltro (porta-chaves, separadores de livros, móbiles, almofadas, malas, carteiras,
bolsas para telemóveis e documentos), trabalhos em EVA, molduras decoradas com
EVA, pintura abstracta, découpage em garrafas e caixas, pintura de caixas de madeira,
trabalhos elaborados com jornal.
Os utentes demonstram bastante adesão e zelo ao realizar este tipo de
trabalhos.
Saídas ao Exterior:
Neste tipo de atividade pretende-se que os utentes saiam do seu ambiente
diário, tenham contato com a natureza e o mundo que os rodeia, aumentem as suas
aptidões sociais, ensinando-os por vezes a como se comportarem em determinados
lugares, a estabelecer contato com pessoas desconhecidas de maneira adequada e a
usufruir de tudo o que a sociedade lhes pode oferecer, bem como, proporcionar
convívio por parte dos utentes para com outras pessoas.
Exemplos de saídas ao exterior:
Equitação terapêutica: Utentes: 13; Frequência: 5ªs feiras; Horário: 14h15 às 15h40
Ida ao mercado: utentes 9; Frequência: 4ªs feiras; Horário: 11h às 12h
Saídas ao exterior (ida ao Fórum e Exploratório Ciência Viva em Coimbra): Utentes:
8; Frequência: mensal; Horário: 10h às 16h40
Saídas ao exterior (ida ao PBSL plantar 2 árvores): Utentes:8; Frequência: anual; Data:
23 de Março; Horário: 10h00 às 12h30
Visita à exposição do 25 de Abril efetuada no museu "Espaço (d)a Mente: Utentes:8;
Frequência: 29 de Abril
Ida à Praia Fluvial Casal de Ermio: utentes 20; Frequência:
Ida ao Vaivém Oceanário: utentes: 9; Frequência: Esporádica (26 de Outubro)
Ida ao Templo Ecuménico: utentes: 8; Frequência: Esporádica (27 de Outubro)
Desfile de Halloween: utentes: todos; Frequência: Anual (1 de Novembro)
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Comemoração do Dia Mundial da Saúde Mental: 10 de Outubro
Caminhada até ao PBSL - manhã
Festa no Salão de Festas com música e lanche - tarde
Magusto na Quinta da Paiva: utentes: 12; Frequência: Esporádica (11 de Novembro)
Dia Mundial da Tolerância: utentes: 10; Frequência: Esporádica (16 de Novembro)
Outras atividades
Ações de sensibilização
Ação Sensibilização – Um Bom Banho Refrescante: utentes: 13; Frequência: 15 de
Fevereiro; Horário: 14h00/15h30. (Melanie Magalhães) – sala 1º andar.
Ação Sensibilização – Higiene oral: utentes: 15; Frequência: 25 de Fevereiro; Horário:
10h30/12h30. (Melanie Magalhães) – sala 1º andar.
Ação Sensibilização – Vestuário e Gestão Domestica: utentes: 15; Frequência: 3 de
Março; Horário: 14h00/15h30. (Melanie Magalhães) – sala 1º andar.
Ação Sensibilização – Cuidados de higiene masculina: utentes: 18; Frequência: ;
Horário: 14h00/15h30. (Dr. Hugo Vaz) – sala 1º andar.
Ação de sensibilização - Alimentação: Utentes: 21; Frequência: Esporádica (11 de
Outubro)
Outras comemorações
Festas de aniversário: Frequência: mensal (inicio de cada mês) Horário: das 15h30 –
16h.
Comemoração do Dia da Mulher: utentes: todas as mulheres foram maquilhadas e
tiveram um dia especial, os homens distribuíram flores pelas mulheres da Fundação;
Frequência: 8 de Março. (Melanie Magalhães)
Plantação de flores para colocação na varanda do 1º andar: utentes: 4; Frequência:
22 de Março; Horário: 10h30 às 12h30
Sardinhada no jardim em frente à Residencial Coragem: Utentes: todos; Frequência:
23 de Junho.
De salientar que alguns utentes ajudaram na decoração, na arrumação e na
manufaturação da sardinhada. Com esta atividade pretendia-se o convívio
intergeracional, e um almoço diferente de forma a comemorar os Santos Populares.
Participação em concursos e eventos sociais
Elaboração do espantalho para o concurso "O Espantalho Hortelão": Utentes: 7;
Frequência: de 24 a 30 de Maio.
Participação no concurso sobre o 25 de Abril: Utentes:15; Frequência: de 18 a 22 de
Abril.
Participação no Desfile de Moda pela Inclusão realizado no Hotel Duecetanea em
Penela: Utentes:3; Frequência: 17 de Junho; Horário: 14h às 00h45
Participação no Mercadinho de Natal: Frequência: Esporádica (10 e 11 de Dezembro)
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Exposições com os trabalhos dos utentes
"A nossa Saúde Mental": Utentes: 21; Frequência: Esporádica (12 de Outubro)

Atividades desenvolvidas com os utentes da sala do R/C:
- Atividades de motricidade fina, sobretudo jogos didáticos, de forma a manter
os utentes ocupados.
- Fazer cumprir horários de fisioterapia, ginástica, relaxamento,
acompanhando os utentes aos locais da atividade.
- Devido à tipologia dos utentes que se encontram nesta sala, as atividades a
realizar com eles são bastante diferentes, incidindo ao nível da motricidade fina e
destreza manual, bem como, estimulação sensorial e cognitiva. Inclui atividades de
rasgar, colagem, Quilling, amassar papel crepe, pintura com as mãos e dedos de forma
a estimular a destreza manual e os sentidos.
- Identificação de sintomatologias em que seja necessária a atuação da equipe
de enfermagem.
- Hidratação e cuidados com a apresentação dos mesmos.
Estimulação Cognitiva

Mês

Jan

N.º Atendimentos 30

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

34

18

28

21

33

33

30

28

41

33

41

206

Estimulação Psicomotora

Mês

Jan

N.º Atendimentos 3

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

2

1

4

3

10

3

10

8

6

8

6

1. Atividades Realizadas no âmbito das Áreas Ocupacionais

No ano de 2016, no âmbito das valências do Centro de Atividades Ocupacionais,
Núcleo de Terapia Ocupacional e Centro de Atendimento, Acompanhamento e
Animação de Pessoas com Deficiência foram realizadas atividades de modo a respeitar
e valorizar as necessidades e expectativas de cada utente, as quais passamos a
apresentar:
ü Desfile pela Inclusão

Promovida pela instituição congénere do concelho vizinho de Penela, I.P.S.S."Quinta das Pontes", decorreu no Hotel Duecitânia, no dia 17 de junho de 2016, o
"Desfile pela Inclusão", no qual participaram 2 utentes do Centro de Atividades
Ocupacionais e uma formanda da Fundação ADFP. Para este desfile, contámos com
uma coleção feita especialmente para este evento pelos alunos do curso de Design de
Moda da Universidade da Beira Interior e com a participação especial de roupas
cedidas pelo estilista internacional, vencedor de um Globo de Ouro, Luís Buchinho.
Esta iniciativa revestiu-se de particular interesse para as intervenientes, que
vivenciaram momentos inesquecíveis, figurando por algumas horas como modelos, o
que lhes elevou a autoestima.
ü Workshop Projeto Artéria

No dia 28/06/2016, participámos num Workshop, promovido pela Companhia
de Teatro O Teatrão no sentido de colaborarmos com este grupo no Projeto Cultural
que este grupo se prepara para desenvolver na Rua da Sofia. O projeto para a Rua da
Sofia faz parte do Projeto Artéria, uma proposta de trabalho do Teatrão que pretende,
através da atividade artística e cultural, desenvolver os espaços das cidades e dos
territórios de várias cidades da região centro, entre elas a cidade de Coimbra. Esta
iniciativa pretende criar um projeto de intervenção artística que transforme a Rua da
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Sofia. Para isso, pretendem organizar localmente os serviços, o comércio, os agentes
culturais e os moradores que existem nesta rua para descobrir as estórias e as
memórias desta Rua.
ü Feira Popular

No dia 8 de Julho de 2016, a Fundação ADFP esteve presente na Feira Popular
de Coimbra, a convite da Previdência Portuguesa, marcando presença no stand desta
mesma entidade. A Fundação ADFP esteve representada com algumas das peças que
melhor caracterizam as oficinas do Museu Vivo de Artes e Ofícios Tradicionais.
ü II Encontro Internacional de Educação Especial

No âmbito do Prometo PROATIVOS, iniciativa da Escoda Superior de Educação
de Coimbra, em parceria com a Pró - Inclusão (Associação Nacional de Docentes de
Educação Especial), Agrupamento de Escolas de Miranda do Corvo e Associação de
Pais do Agrupamento de Miranda do Corvo, que visa a Promoção de Ações
Facilitadoras de Inclusão e Divulgação de Boas práticas na Educação Especial, realizouse em Coimbra nos dias 14 e 15 de Julho o "II Encontro Internacional de Educação
Especial: Contributos para a intervenção". A Fundação ADFP participou, através da
realização de uma banca de atividades, dinamizada pela Docente destacada, pelo
Ministério da Educação, na Fundação ADFP, para a área da Educação Especial e por
uma utente do Centro de Atividades Ocupacionais.
ü No âmbito do Dia da Saúde Mental, no dia 10 de outubro, realizaram-se
atividades para a promoção e desenvolvimento do espírito de equipa, nas
quais participaram utentes de C.A.O., N.T.O. e da Residência Coragem e
Residência Esperança;
ü Workshop sobre a alimentação - no âmbito da semana da alimentação, no dia
11 de outubro, decorreu um Workshop, na Fundação ADFP, promovido pela
delegação de Coimbra da DECO, no qual participaram utentes das várias
valências ocupacionais;
ü Fruto de uma parceria entre uma entidade particular e a ADFP, teve início o
fabrico de produtos da cosmética d’ Natureza – Saboaria da Serra da Lousã e
colocação dos mesmos à venda na Loja PBSL;
ü Estágio de jovens franceses no CAAAPD, que decorreu entre os dias 24/10 a
04/11;
ü Visita ao camião do Oceanário pelos utentes do CAAAPD no dia 27 de outubro
ü Magusto na Quinta da Paiva, no dia 11/11/16, com a participação dos utentes
das várias valências ocupacionais, monitores e formandos da ADFP;
ü Em novembro, realizámos o Catálogo de Natal da Fundação ADFP, o qual
integra os produtos Terra Solidária e Cosméticos D’Natureza e respetiva
promoção junto dos empresários locais a 17 de novembro;
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ü No dia 05 de dezembro, ocorreu o almoço convívio para comemoração do Dia
do Voluntariado no Restaurante Museu da Chanfana, antecedido por algumas
atividades alusivas ao mesmo no PBSL;
ü Por último, nos dias 10 e 11 de dezembro, participamos, com produtos do
Museu Vivo de Artes e Ofícios (vime, olaria e queijaria) e outros realizados
pelos utentes do CAAAPD, no Mercadinho de Natal.
2. Museu Vivo de Artes e Ofícios Tradicionais

O Museu Vivo de Artes e Ofícios Tradicionais visa preservar e manter os ofícios
tradicionais da região. Muitas das pessoas que trabalham diariamente neste museu
são utentes do C.A.O e N.T.O., com variadas patologias, desde a deficiência física e
motora à doença e deficiência mental.
O Museu Vivo trabalha com o objetivo de tornar o seu projeto sustentável e com
alguma visibilidade dentro da Fundação ADFP 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. Um desses artigos são as canastras, que são produzidas em
Miranda do Corvo pela nossa oficina de vime e cestaria, sendo vendidas na Nazaré.
Para além da produção diária, que posteriormente é vendida nas Lojas de
Artesanato, é de salientar a importância dos workshop´s 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
Em 2016, além das atividades já desenvolvidas anteriormente, como a Tecelagem,
Mobiliário em Vime, Cestaria, Empalhamento de Garrafas, Sisal, Olaria, Fusão de Vidro e Conserto
de Calçado, teve início a produção de queijos e enchidos, produzidos segundo os métodos
artesanais, na Queijaria e Fumeiro, integrada no Parque Biológico Serra da Lousã. A venda destes
produtos, de marca Terra Solidária, é feita na Loja do PBSL e teve início em Outubro de 2016.
primárias e infantários.
Valores referentes aos artigos produzidos no Museu Vivo de Artes e Ofícios,
vendidos nas Lojas de Artesanato
Loja de Miranda do Corvo
Olaria e Vime
e
Conserto
Tecelagem
Vidro
cestaria
de calçado
Queijaria
jan-16

597,99€

433,05€

73,00€

994,85€

fev-16

156,6€

446,49€

46,00€

828,95€

mar-16

183,3€

573,98€

137,30€

654,50€

Sabonetes
Cosmética Cabazes
D'
de
Natal
Natureza
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abr-16

1071,58
€

363,4€

mai-16

335,74€

417,50€

150,65€

985,00€

595,78€

165,50€

850,00€
856,80€

jun-16

471,48€

97,99€

728,00€

jul-16

687,94€

435,23€

30,50€

ago-16

563,09€

972,19€

193,95€

673,10€

set-16

326,40€

537,31€

167,50€

684,90€

out-16

432,30€

273,83€

96,50€

747,20€

109,20€

nov-16

314,01€

370,42€

87,50€

933,30€

419,52€

dez-16

271,18€
5411,61
€

446,57€

40,00€

827,15€

513,71€

77,30€

108,52€

5865,75€

1286,39€

9763,75€

1042,43€

77,30€

108,52€ 23555,75€

TOTAL

Relativamente à loja do PBSL, em Miranda do Corvo, sublinhamos o resultado
obtido nas áreas de conserto de calçado, vime e cestaria e olaria e vidro, atingindo a
atividade de consertos de calçado resultados muito positivos.
Loja de Coimbra
Salientamos, por último, o início da produção de queijos e enchidos da Queijaria e
Fumeiro e respetiva venda, cujos resultados tendem a aumentar, na Loja PBSL, em Miranda do
Corvo e, também, a produção, e respetiva introdução na Loja do PBSL – Miranda do Corvo, dos
Cosméticos d’ Natureza, cuja venda já está contemplada na tabela dos Valores referentes aos
artigos vendidos nas Lojas de Artesanato.

Olaria e Vidro

Vime
e
Tecelagem
cestaria

jan-16

26,00

71,00

fev-16

15,50

24,00

55,00

mar-16

14,50

83,50

28,40

abr-16

49,50

84,47

2,50

mai-16

38,00

125,38

45,00

jun-16

16,00

115,89

60,00

jul-16

1,5

9,90

55,00

161,00

514,14

245,90

ago-16
set-16
out-16
nov-16
dez-16
TOTAL

921,04
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No que diz respeito à Loja de Coimbra, os produtos das atividades de vime e
cestaria e tecelagem são as que registam vendas mais elevadas, ainda que sejam
muito inferiores àqueles obtidos na Loja do PBSL, em Miranda o Corvo.
Em setembro de 2016, a Loja de Artesanato de Coimbra encerrou.

3. Lojas de Artesanato

Na prossecução dos seus objetivos, a Fundação ADFP possuiu duas lojas
comerciais, uma integrando o edifício do Museu Vivo de Artes e Ofícios, em Miranda
do Corvo, e outra na cidade de Coimbra, que encerrou em setembro de 2016,
comercializando produtos de produção própria e outros representativos de Regiões
envolventes numa permuta salutar de saberes e tradições. O espaço em Coimbra
sediado 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.
No entanto, no dia 28/06/2016, foi colocada uma tela na fachada do prédio, da
responsabilidade do Município de Coimbra, para reabilitação do edifício, cobrindo o
painel publicitário, assim como a montra da loja. Esta situação reduziu ao mínimo a
visibilidade da loja, repercutindo-se, necessariamente, nas vendas. Desde então as
vendas reduziram drasticamente, inviabilizando a sustentabilidade deste projeto
social e a não prossecução dos objetivos propostos. Esta situação culminou com o
encerramento da loja no dia 09/09/2016.
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. e N.T.O.

Valores referentes ao total de caixa mensal auferido na Loja do Parque Biológico da
Serra da Lousã em Miranda do Corvo e Loja de Coimbra
Loja
PBSL Loja
PBSL
Miranda Corvo Coimbra
TOTAL
jan-16

2.363,87 €

372,53 €

fev-16

2.215,28 €

518,96 €

mar-16

3.070,40 €

386,17 €

abr-16

4.071,82 €

839,04 €
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mai-16

3.462,55 €

812,87 €

jun-16

3.785,64 €

685,36 €

jul-16

3.802,87 €

182,20 €

ago-16

5.788,44 €

250,29 €

set-16

3.291,65 €

out-16

3.114,98 €

nov-16

3.285,88 €

dez-16

3.707,34 €

Total

41.960,72 €

4.047,42 €

46.008,14 €

No decurso de 2016, continuou a verificar-se na Loja de Coimbra fracas receitas,
o que se pode explicar pela falta de perfil do colaborador, relativamente à sua
antecessora, e também às características particulares da loja: montras de fraca
exposição, apesar, de uma situação privilegiada. Esta situação agravou-se
recentemente com a reabilitação urbana da zona, já referida anteriormente, e que
contribuiu para o agravamento desta situação, culminando com o encerramento da
loja.
Valores referentes ao total de caixa anual auferido na Loja do Parque Biológico da
Serra da Lousã em Miranda do Corvo e Coimbra de 2013 a 2016

Título de Gráfico
50000
40000
30000
20000
10000
0
2013

2014

Loja PBSL Miranda do Corvo

2015

2016

Loja PBSL Coimbra

Nota: em 2013, a loja de Coimbra reflete as vendas a partir de julho
Como sempre, tentámos a melhoria destes resultados e a busca de novas
estratégias como a angariação de novos artigos de artesanato regional, algumas
inovações no âmbito do merchandising, de acordo com o público-alvo que nos visita.

5. Produtos PBSL
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Área Agro- Alimentar
Na área agroalimentar, realçamos o início da produção de queijos (seco e
fresco) e chouriços (tradicional e vinho d’ alhos), de marca Terra Solidária, na Queijaria
e Fumeiro, e respetiva venda na loja do PBSL, de Miranda do Corvo, desde outubro de
2016.
Não podemos descurar, ainda, a produção de cerca de 100 kg de mel, em 2016,
sendo ligeiramente superior à produção de 2015, que correspondeu a 80 kg.
Área Cosmética
Nesta área, fruto de uma parceria entre a Fundação ADFP e uma entidade
privada, d’ Natureza - Saboaria da Serra da Lousã, iniciou-se a produção de
cosméticos, elaborados com matérias-primas locais da Serra da Lousã. Estes produtos
encontram-se à venda, na loja do PBSL, desde dezembro de 2016.
Os produtos são:
- Sabonete de Mel de Urze;
- Sabonete de Medronho e Zimbro;
- Bálsamo Labial de Mel de Urze;
- Bálsamo Labial de Hortelã e Pimenta;
- Sais & Chá de Banho Rosmaninho e Alfazema;
- Manteiga Corporal.

Refeitório do Parque Biológico da Serra da Lousã
O refeitório do Parque Biológico da Serra da Lousã serve, aproximadamente,
20 refeições diárias. O seu funcionamento é assegurado por uma utente de C.A.O.,
que presta os serviços de apoio e manutenção do refeitório e casas de banho do
Parque Biológico da Serra da Lousã. Esta estrutura é apoiada, frequentemente, por
outros 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).

2.1.2. Residência Coragem
Introdução
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Com este relatório pretende-se fazer uma análise e avaliação final das
atividades desenvolvidas durante o ano de 2016, 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, de forma a 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 capacidadades de
cada utente, adaptá-las 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
específico e tentando sempre adaptar o utente às diversas situações que são
propostas.
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,
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.

214

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 Igualdade.

1. Caracterização dos utentes em função do género: Da análise da distribuição
abaixo apresentada verifica-se que 32 dos 44 residentes são do genero
masculino.
Género

Total

Masculino

32

Feminino

12

2. Caracterização dos utentes em função da idade: No que se refere à
caracterização dos utentes face a idade verificamos que a média de idades dos
utentes é de 47,09 anos.

3. Caracterização por Patologia Diagnosticada: Verifica-se que os utentes têm
associadas outras patologias, contudo atendeu-se à perturbação primária. Assim, os
44 residentes, apresentam diagnósticos muito diferentes, sendo que um grupo de 12
possuem doença mental.
Patologias

Feminino

Musculino

Deficiência Mental

3

8

Alcoolismo Crónico

-

1

Paralisia Cerebral

1

1
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Multideficiência

1

8

Deficiência Motora

-

4

Doença Mental

2

10

Doença degenerativa

4

-

Deficiência Física

1

-

4. Número de Internamentos ao longo de 2016: Nesta valência, durante 2016,
houveram os seguintes internamentos:

Nº
Utentes
1

1

1

Patologia

Período de Internamento

Insuficiência respiratória –
Serviço de Pneumologia

De 08/03/2016 a 15/03/2016

Pielonefrite aguda – Serviço de
Infeciosas

De 06/06/2016 a 14/06/2016

Cirurgia ao joelho não efectuada –
Serviço de Ortopedia

De 10/12/2016 a 11/12/2016

5. Reabilitação Ocupacional: Dos 44 residentes, 22 encontram-se integrados em
atividades criativas, 20 em atividades produtivas. Estes números refletem a crescente
dependencia dos residentes da R Coragem.
Atividades
Actividades Produtivas
Actividades Externas
Formação Profissional
Actividades Criativas

Nº Utentes
20
1
1
22

A ocupção dos utentes mais dependentes é feita pela equipa da valência CAAPRD, que
funciona na sala de convívio do r/c, 1.º andar e gabinete médico da Residencial
Coragem.
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Alguns residentes da R Coragem frequentam as atividades do Forum sócioocupacional, a funcionar na sala de convívio do 1º andar da Residencia Respeito.
Equipa Multidisciplinar
A fim de prestar o apoio e acompanhamento psicossocial necessário temos:
11 Funcionários na Residencial (sendo 9 a contrato, 1 Cei+ e 1 contrato de
substituição);
6 Enfermeiros 24h/24h
1 Médico de Clínica Geral – semanalmente;
1 Médica Ginecologista – mensalmente;
1 Médico Psiquiatra – semanalmente;
1 Secretário Clínico;
1 Coordenadora (Psicóloga)
1 Antropóloga (Directora Técnica);
Voluntários pontuais;
Apoios da: Fisioterapia, e Educação Física;

Serviços Médicos e de Enfermagem Efetuados Durante o Ano 2016
Actividades
Enfermagem
Pensos
Medicação
Administração de injectáveis
Alimentação por sonda
Avaliação de Glicemia Capilar
Administração de Insulina
Avaliação de Sinais Vitais
Tratamentos
Medicina e Reabilitação
Clínica Geral

Anual
1 738
68 140
232
3943
4084
660
1495
99 540
Consultas
Análises Clínicas
Outros exames
Receitas Médicas

Consultas de Psiquiatria
Consultas de Fisiatria
Tratamentos de fisioterapia
Consultas de Nutrição
Consultas de Ginecologia
Outros
Consultas externas CHUC - CHPC
Urgências
Internamentos Hospitalares
Internamentos em Psiquiatria
Consultas de Médico de Chamada

361
127
3
1605
103
56
358
35
101
22
5
2
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Consultas de Estomatologia
Vacinação:
Óbitos

16
48

Transferencias para Rio de Vide

-

2

Atividades a destacar
- Atividades lúdicas e culturais: Organizadas pelo CAAAPD/ FSO na sala e exterior;
- Consultas e tratamentos de Fisioterapia;
- Educação Física em sala;
- Artes plásticas/trabalhos manuais – pretende ocupar os utentes com 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;
- 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, depilação e pontualmente pintura do mesmo, corte de unhas, pretendendo
promover a autoestima, autoconfiança, competências, fomentar a importância de
uma auto-imagem bem cuidada;
- 09/10/2016- Organização do programa para as comemorações do dia mundial da
saúde mental: as comemorações tiveram inicio com uma caminhada que partiu da
sede da Fundação até ao P.B.S.L., seguida uma visita pelo Parque biológico,
acompanhados das funcionárias e tecnicas de cada valência. À tarde decorreu um
baile animado pelo professoar Nelson Paulo seguido de um lanche convívio com todos
os utentes da saude mental.
- 06/11/2016: Comemoração do aniversário da Fundação ADFP
- 11/11/2016: Participação dos utentes no magusto
- 02/12/2016: Elaboração das decorações de Natal do Lar Residencial: As decorações
foram feitas pela animadora Eugénia Colaço e utentes, quer na apanha do musgo,
quer na execução da árvore de Natal, presépio e restantes decorações;
- 17/12/2016 – Participação na festa de Natal e da Família no Salão de Festas da
Fundação ADFP. Os utentes de cada residência prepararam uma atuação que
apresentaram, programa de música e de seguida foi feito um lanche partilhado com
as famílias.
Nota Final:
Como forma de dar resposta ao impacto da doença, nomeadamente às
dificuldades de integração na comunidade vividas pelas pessoas com deficiência e/ou
doença mental, os utentes são integrados nas várias atividades existentes e
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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 respectivas famílias. Ao serem
atribuídas funções, deveres e responsabilidades, pretende-se que as pessoas se
sintam em casa, no trabalho e numa família.
O funcionamento da enfermagem 24h na Residencial Coragem trouxe mais
valias ao nível da prestação de cuidados a todos os residentes sobretudo aos que se
encontram em situação de grande dependencia. Esta melhoria no serviço também
possibilitou dar resposta a outros utentes com graves problemas de saúde, apoiando
mais as famílias. Neste grupo com carateristicas de maior dependencia, os cuidados
que proporcionamos, são sobretudo de conforto e bem-estar.

2.1.5. 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

Faturação 2016
40000
30000
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10000
0

No decorrer do ano de 2016 colaboraram na fisioterapia cerca de 6 fisioterapeutas, 3
auxiliares de fisioterapia, 2 secretários e alguns utentes de CAO. Os valores de faturação
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referem-se aos tratamentos efetuados na Clinica e Lares da Fundação ADFP. Não englobando
os tratamentos dos dois fisioterapeutas que colaboram diariamente na Unidade de Cuidados
Continuados.
No mês de Janeiro houve uma faturação de cerca de 30 000€ uma vez que em Dezembro
de 2015 com a mudança das vinhetas houve devolução de algumas credenciais, tendo esse
valor transitado para Janeiro.
B. Serviços prestados
- Eletroterapia;
- Termoterapia;
- Crioterapia;
- Massagem;
- Mobilização;
- Técnicas específicas de fisioterapia;
- Classe de Pilates;
- Classe de hidroterapia;
C. Equipamentos
- Aparelho de ultrassons
- Aparelho de correntes galvânicas;
- Aparelho TENS;
- Aparelho de Ondas Curtas;
- Aparelho de Microondas;
- Aparelhos combinados;
- Nebulizador;
- Hidrocolector;
- Parafinas;
- Misturadora e Estufa de parafangos;
- Passadeira;
- Bicicletas;
- Pedaleiras;
- Barras paralelas;
- Bolas, pesos, halteres entre outros materiais;

2. Terapia da Fala
Durante o ano de 2016 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 2016, houve um aumento de horas de tratamentos na Unidade de
Cuidados Continuados.
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De referir ainda que durante o ano de 2016, as aulas de pilates foram desenvolvidas
num espaço modernizado e mais adaptado à modalidade, teve igualmente inicio a
hidroterapia orientada pelos fisioterapeutas.

2.1.6. 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
com deficiência, utentes da Formação Profissional e do Fórum Socio-ocupacional e
por fim, idosos residentes e da Universidade Sénior. Também é utilizado pelos utentes
de fisioterapia na ótica da reabilitação física.
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 se traduzem em volume de utilizações.
Desde o início da época de 2016/2017, com inicio em Outubro, a oferta
consiste na orientação de trabalho de musculação e de cardiofitness, em aulas de
grupos que consistem em circuitos variados, de uma classe de trampolins e de uma
classe de ginástica localizada, orientada por uma monitora externa.
Apesar da diversidade da oferta, não tem existido grande procura e ocupação
do espaço, apesar de terem sido feitas estratégias de divulgação mais forte. Além do
facebook, distribuíram-se cartazes e flyers porta a porta, por Miranda.
Mantém-se o problema do controlo das entradas. Durante o dia há utilizadores
que conseguem frequentar o espaço sem pagar. O monitor CAO responsável não
revela competência para o fazer, sendo importante encontrar uma pessoa que o
substitua.
Durante o ano foram efetuadas algumas reuniões com o presidente do
Conselho de Administração no sentido de permitir a contratação de um estágio
profissional, que não foi aprovada, no sentido de 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, Bombeiros, Agrupamento de Escolas, Empresas,
Fundação Portuguesa de Cardiologia, entre outros. Propôs-se também uma oferta de
5€ em livre-trânsito a todos os funcionários. Continua a não existir ainda nenhuma
resposta definitiva para estas questões.
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Em relação ao espaço físico, aguardamos que o aprovisionamento receba as
máquinas avariadas e sem conserto. As ventoinhas de refrigeração estão todas
avariadas. Espera-se também pelo conserto ou substituição.
O espaço continua com aspeto envelhecido. Foram feitos diversos pedidos
para pintar as máquinas, até agora sem resposta. Desde a passagem ao TDT o ginásio
ficou sem TV, é importante repor o serviço melhorando o ambiente.
Educação Física
Na valência de Educação Física, o professor tem colaborado com todas as
valências e articulado com todos os técnicos e coordenadores das diversas áreas.
Crianças e Jovens
Centro Infantil
Com o Centro Infantil promoveram-se aulas de psicomotricidades para as
crianças entre os 0 e 2 anos e de Expressão e Educação Físico-Motora para os alunos
entre 3 e 5 anos.
Continua a não existir o material necessário, mas tem-se realizado o trabalho
programado, indo de encontro às recomendações do Ministério da Educação para o
Pré-Escolar.
As aulas de natação decorreram conforme o planeado.
A prática de equitação, que se programou mensalmente para todos os alunos
com 5 anos, interrompeu-se devido a questões de transporte. Ainda não foi retomada.

Atividades de Tempos Livres
No 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.
Lar de Infância e Juventude
No LIJ tem existido uma colaboração bastante efetiva, verificou-se ao nível da
participação dos alunos nas atividades do CATL, na colocação dos utentes nos clubes
desportivos e ainda em apoio pontual solicitado pela coordenadora ou as técnicas
responsáveis. Houve ainda colaboração dos utentes nas atividades organizadas pelo
Ginásio ou de Educação Física.
Deficiência e Doença Mental
Residência Coragem, Fórum Sociocupacional
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As atividades 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.
Procurou-se aumentar o tempo de prática do FSO com uma aula à segundafeira, no Senhor da Serra, tem-se revelado difícil, já que na maioria das vezes, os
utentes já se encontram prontos para almoçar no tempo de aula. Nos restantes dias
têm ao mesmo tempo dos utentes da Coragem.
Residência Esperança, Residência Igualdade
Devido às características dos utentes as principais atividades são caminhadas
e jogos muito simplificados. É muito difícil manter a organização destas sessões pois
o grupo desorganiza-se rapidamente. Para combater, é oferecida uma recompensa
(ida ao café).
Na esperança, continua a verificar-se dificuldade de articulação com os
monitores responsáveis pelas valências e perde-se tempo de organização
desnecessariamente. Tem existido dificuldades na mobilização de alunos para a
atividade.
Centro de Atividades Ocupacionais
Existem dois horários contemplados para as sessões com o CAO, são poucos
os utentes que comparecem nas atividades. Tem-se alertado os responsáveis, a
situação melhorou, mas ainda não está a funcionar perfeitamente.
Terceira Idade
Residência Sabedoria, Residência Gratidão, Lar Cristo Redentor, Centro Social de
Lamas, Cuidados Continuados
Com esta faixa, as atividades tem decorrido em absoluta normalidade. Para
alargar o leque de oferta aos utentes, integrámos o programa de Bóccia sénior,
dinamizado pela APCC, com resultados muito satisfatórios de participação. Criou-se
um horário específico para treino, à 2ª feira à tarde,
Aumentou-se o número de horas da Unidade de Cuidados Continuados da
Residência Gratidão.

1.2. Saúde Mental e Integração Comunitária
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1.2.1. Projeto Diferente/Igualmente
1.2.2. Fórum Sócio – Ocupacional
1. Introdução

O Fórum Sócio-Ocupacional integra o projeto DiferenteMente IgualMENTE.
Esta resposta social (Despacho Conjunto n.º407/98 Diário da República, 2ª
Série, n.º138, de 18de Junho) tem como objetivo a reabilitação ocupacional e
autonomia das pessoas com doença mental.
A reabilitação implica ser-se ativo e participante na sua própria vida. As tarefas
ocupacionais diárias, asseguradas por uma equipa multidisciplinar, permitem que a
pessoa com doença mental esteja integrada na sociedade numa estrutura flexível às
suas características pessoais.
É importante combater as dificuldades provocadas pelas suas doenças e
estimular as suas competências, desenvolver a socialização, apoiar a satisfação das
necessidades básicas individuais do quotidiano e, sempre que possível, promover a
reinserção profissional, integração em programas de formação profissional (normal
ou protegido) e emprego (normal ou protegido).
Ao criar este Fórum Sócio Ocupacional em 2001 em parceria com o Hospital
Sobral Cid, a Fundação ADFP foi pioneira na inclusão de pessoas com doença mental
e no combate ao estigma de doente psiquiátrico.
Durante o ano de 2016 realizaram-se as seguintes atividades:
Elaboração do Jornal de Parede - semanalmente "Expandir"
- Leitura em voz alta e à vez por cada utente;
- Compreensão do texto com a ajuda de perguntas orais;
- Resumo escrito do texto;
As temáticas abordadas pelo jornal de parede encontram-se mais
especificadas nos relatórios trimestrais.
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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
- Unir pontos
- Completar rostos
- Dominó
Hora do Conto
Esta atividade realizou-se várias vezes durante o ano, na biblioteca da
Fundação e na sala de atividades do 1º andar da Residência Respeito. Esta atividade
foi realizada em conjunto com os da saúde mental (Residência Esperança).
Visionamento de filmes, documentários, fotografias em DVD
Os contos e o visionamento de filmes, documentários encontram-se mais
especificadas nos relatórios trimestrais.
Educação Física
Durante o ano os utentes tiveram poucas aulas de ginástica, o professor faltou.
Atividades da Vida Diária:
Limpeza e Organização do espaço
Os utentes semanalmente limpam e organizam com o meu auxílio a sala das
atividades no Senhor da Serra e a sala do 1º andar da Residência Respeito.
Culinária:
Reiniciamos a atividade de confecionar refeições uma vez por semana no mês
de Abril, na cozinha da Residência Respeito. Normalmente participam 6 a 8 utentes, 3
cozinham e os restantes fazem a limpeza da cozinha no fim de almoçarem.
Os utentes participam sempre com muito entusiasmo. Algumas das ementas
das refeições confecionadas:
Equipa da Cozinha

Refeição

Valério
Dário

Arroz de chocos
Salada de alface Gelatina

Equipa da Limpeza da
cozinha
Rute
Carlos Pimentel
João Patrício
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Arminda Sousa
Fernando Fonseca
Carlos Pimentel

Teresa Correia
João Patrício
Luís Adriano

Carne de vaca com
cenoura,
ervilhas
e
esparguete
Salada de alface com
tomate
Salada de fruta
Batatas
fritas
com
salsichas
e
ovos
estrelados.
Salada de alface
Morangos com açúcar

Dário
Valério
Luís Adriano

Rute
Dário
Fernando Fonseca

Expressão Plástica/Atividades Manuais:
Elaboração de desenhos e pintura dos mesmos com
lápis de cor e outros materiais alusivos aos dias mais
importantes durante o ano;
Trabalhos em trapinho (tapetes e almofadas);
Elaboração de capas para o jornal de parede e colagem de imagens adequadas aos
temas;
Trabalhos em lã; almofadas, pompons;
Realização de vários cartazes com várias técnicas para comemorar datas
importantes;
Desmantelamento de caixas de fruta em madeira para construção de uma
estante decorativa para a sala de ocupação do F.S.O;
Trabalhos com massa de moldar para construção de espanta espíritos;
Pintura de um chaveiro e placas de identificação em madeira com tintas
acrílicas para a Residência Respeito;
Execução de um cartaz para aniversários. Residência Respeito;
Auxílio de pintura de paus em madeira para colocação de tulipas feitas pelas
idosas do lar da Residência Sabedoria;
Elaboração de um espantalho para participação no concurso do “Espantalho
Hortelão” no Parque Biológico da serra da Lousã;
Pintura de paletes para construção de um jardim suspenso;
Elaboração e decoração de caixas em cartão com a técnica do guardanapo e
com tecido;
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Visitas Culturais / Recreativas e Participação em Atividades no exterior: Ao longo do
ano de 2016 vasto e variadas foram as visitas e passeios dos utentes que frequentam
o FSO. Todos os meses realizamos visitas, caminhadas ou outras atividades no exterior
(também depende do estado do tempo).
Algumas das saídas realizadas:
Caminhada até à feira e mercado de Vila de Miranda do Corvo - semanalmente.
Passeio de carrinha até as Varandas do Ceira - Foz de Arouce (ver a cheia do rio) - 11
de janeiro.
Caminhada pela vila de Miranda - 15 de Janeiro.
Caminhada e visita à capelinha onde esteve o S. Mártir Sebastião e à igreja Matriz.
Depois fomos visitar a exposição de pintura de Manuel Felipe na biblioteca Miguel
Torga - 22 de Janeiro.
Os utentes assistiram em conjunto com os da saúde mental a um momento de magia,
proporcionado pelo mágico Sr. José na Residência Esperança - 26 de Janeiro.
Caminhada pelas ruas da aldeia do Senhor da Serra - 28 de Janeiro.
Visita à exposição de escultura "Corpo e Espírito" de Pedro Figueiredo na Casa das
Artes - 29 de Janeiro.
Assistiram ao desfile de carnaval das escolas do conselho de Miranda do Corvo no dia
5 de Fevereiro.
Passeio ao Parque Biológico no dia 3 de Março em comemoração do dia Internacional
da vida selvagem.
No dia 24 de Maio fizemos uma visita cultural ao Buçaco e ao Luso.
Dia 8 de Julho fizemos um lanche (que confecionamos de manhã), no parque de
merendas da Quinta da Paiva.
227

Dia 17 de Agosto, visita ao Santuário do Divino Senhor da Serra e romaria.
Dia 10 de Outubro, fizemos uma caminhada até ao Parque Biológico da Quinta da
Paiva, comemoramos o do dia da Saúde Mental. Visitámos também a Queijaria e o
Fumeiro.
Dia 11 de Novembro participaram no magusto realizado no Parque Biológico.
Dia 16 de Novembro participaram no cordão humano realizado no Templo Ecuménico.
Celebração do dia da Tolerância.
No dia 5 de Dezembro fomos ao Musgo para os utentes da Residências Coragem
elaborarem um presépio.
Dia 15 de Dezembro fomos visitar o presépio dos Bombeiros municipais de Miranda
do Corvo.
Dia 19 de Dezembro visitámos o presépio da Pereira Miranda do Corvo
Dia 20 de Dezembro fomos visitar o presépio a Coimbra dos Bombeiros Municipais do
Vale das Flores.

Outras Atividades:
Tabelas de faltas, atividades, fichas de assiduidade dos utentes, desenhos, temas de
jornal de parede e jogos de concentração para os utentes;
Sumários do CAO mensal;
Entrega dos cheques referentes aos subsídios de transporte aos utentes do Fórum
Sócio – Ocupacional;
Arranjos de costura na máquina da Residência Coragem;
Assisti a uma formação " A Sexualidade nos Idosos" no dia 27 de Janeiro dada pela
Dr.ª Cristina.
Participação no Workshops de Gestão de stress nas instalações da Fundação.
Os utentes participaram no dia 11 de Outubro no workshop “Sabe o que está a
comer?” realizado pela Dr.ª Melanie Magalhães;
No dia 20 de Outubro estive presente numa formação sobre envelhecimento – VI
Ciclo de Conferências da Fundação ADFP, no Hotel Parque Serra da Lousã.
Limpeza do espaço exterior e arejamento da Residência Bondade;
Auxilio na marcação de roupa dos utentes da Residência Respeito.
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Continuo a fazer atividades duas vezes por semana vezes no F.S.O. Senhor da Serra.
Considerações Finais
O Fórum Sócio-Ocupacional é uma estrutura que oferece um programa de
reabilitação para pessoas com doença mental, com dificuldades de inserção social,
familiar e/ou profissional.
No decorrer de 2016 destacamos a entrada em funcionamento nas instalações
na Residência Respeito.
2.2.3. Residência Esperança e Residência 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 extraacordo.
Com vista à integração social dos residentes e à sua felicidade, promovemos
condições de bem-estar 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 destacandose 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. População-Alvo
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Os residentes são indivíduos do sexo masculino, com idades compreendidas
entre os 24 e os 87 anos, com doença mental grave, dependentes ou muito
dependentes em todas as atividades de vida diárias.

a.

Caracterização dos utentes em função do género

Atualmente acolhemos 68 indivíduos todos do sexo masculino.
Género

Total

Masculino

68

Total

68

Devido a limitações orçamentais e de opção estratégica, o CHUC tem optado
por não preencher as vagas existentes, recusando apoiar familiares e doentes que
precisam da resposta destas duas valências.
b.

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 60 e os 79 anos.

c.

Escalão Etário

Total

Percentagem

20 – 29 Anos

2

2,9%

30 – 39 Anos

6

8,8%

40 – 49 Anos

7

10,3%

50 – 59 Anos

13

19,1%

60 – 69 Anos

15

22,2%

70 – 79 Anos

16

23,5%

80 - 89 Anos

9

13,2%

Caracterização das saídas em 2016
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Em 2016 ocorreram 4 saídas por óbito, ocorrendo o maior nº no escalão 60-69
anos.

d.

Escalão Etário

Total

20 – 29 Anos

0

30 – 39 Anos

0

40 – 49 Anos

0

50 – 59 Anos

1

60 – 69 Anos

2

70 – 79 Anos

1

80 – 89 Anos

0

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

Os 68 residentes estão distribuídos por três residências da Fundação ADFP de
acordo com as suas necessidades e limitações (R. Esperança, Igualdade e Coragem).
São estruturas residenciais adaptadas ao estado de saúde geral e nível de
dependência mental, física ou motora.
A Residência Esperança é constituída por 6 apartamentos para pessoas mais
autónomas. A Residência Igualdade recebe pessoas com maior nível de dependência,
que necessitam de cuidados e vigilância permanentes. A Residência Coragem acolhe
pessoas com doença mental e física.

e.

Residências

Res.
Esperança

Res. Igualdade

Res.
Coragem

Nº de utentes

39
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7

Caracterização por patologia diagnosticada

Através do gráfico seguinte podemos verificar que os diagnósticos
predominantes são esquizofrenia e debilidade mental com 31 e 27 residentes
respetivamente. Dos restantes, 9 sofrem de Psicose e 1 tem outras perturbações.
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Verifica-se comorbilidade com outras patologias em alguns residentes, no
entanto para efeitos de estatística contabilizou-se a perturbação primária.

f.

Internamentos

No decorrer de 2016 houve 13 internamentos (menos 4 do que no ano
anterior) em diversas especialidades hospitalares, sendo de realçar a elevada idade e
comorbilidade dos doentes. Salientamos que em psiquiatria houve apenas um
internamento (1º trimestre).

9
8
7

Internamento

6
5
4
3
2
1
0
1° Trim.

g.

2° Trim.

3° Trim.

4° Trim.

Visitas
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2.7.1 Visitas dos familiares/significativos
Pela análise do quadro verifica-se que a maioria dos utentes não recebe visitas. Refirase que são doentes institucionalizados, alguns há décadas, que há muito deixaram de ter
contacto com pessoas significativas, familiares ou amigos.
Periodicidade

Com visitas

Nº Utentes

Pouco frequente

Frequente

Muito frequente

16

15

2

35

Total

Sem Visitas

68

2.7.2 Férias e Épocas Festivas
Férias

Páscoa

Verão

Natal/Ano Novo

Ao longo do ano

Nº Utentes

6

8

7

4

h.

Reabilitação Ocupacional

Uma grande percentagem de utentes (40%) 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 29% dos
residentes, 24% frequentam as aulas de educação física e 7% estão inseridos no
Centro de Atividades Ocupacionais.

Centro de Atividades
Ocupacionais

7%
40%

Atividades em sala

29%
24%

Educação Física
Atividades Residuais

3.

Equipa Multidisciplinar

Coordenadora
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Diretora Técnica/Psicóloga Clínica
Assistente Social
Médico Clínica Geral
Médico Psiquiatra
14 Enfermeiros (RE – 2 tempo inteiro e 4 tempo parcial; RI – 3 tempo inteiro e
5 tempo parcial)
11 Funcionários
1 Funcionário a tempo parcial
2 Auxiliares de limpeza (uma a tempo parcial)
2 Funcionários Noturnos a tempo inteiro + 1 Funcionário a tempo parcial (em
ambas as residências)
Monitores/Animadores
4.

Atividades de carácter semanal

Educação Física
Centro de atividades Ocupacionais/ Formação Profissional
5.

Atividades de Saúde
Em 2016 foram contabilizadas as seguintes atividades de saúde na Residência
Esperança e na Residência Igualdade:

Residência Esperança - atividades de Saúde 2016
Enfermagem
Pensos
Medicação
Administração de injetáveis
Medicina e Reabilitação
Consultas
Análises Clínicas
Clínica Geral
Outros Exames
Receitas Médicas
Consultas de Psiquiatria
Consultas de Fisiatria
Consultas de Nutrição
Tratamentos de Fisioterapia
Outros
Consultas externas CHUC
Urgências
Internamentos Hospitalares
Internamentos em Psiquiatria

Residência Igualdade - atividades de Saúde 2016
Enfermagem
Pensos

1693
60776
345
287
91
16
2632
269
3
4
13
38
18
9
1

4566
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Medicação
Administração de injetáveis
Medicina e Reabilitação
Clínica Geral
Consultas de Psiquiatria
Consultas de Fisiatria
Consultas de Nutrição
Tratamentos de Fisioterapia
Outros
Consultas externas CHUC
Urgências
Internamentos Hospitalares
Internamentos em Psiquiatria

6.

129977
178
Consultas
Análises Clínicas
Outros Exames
Receitas Médicas

318
53
6
582
304
6
41
115
24
26
3
0

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)
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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 hospitais.
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 fogem à norma, pensam e comportam-se de
maneira diferente. É fundamental promover a tolerância da comunidade e o respeito
na aceitação de pessoas diferentes.
O público-alvo são pessoas portadoras de doença mental grave. A instituição
integra pessoas com doença mental 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.
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 sóciofamiliar. A reabilitação ocupacional destes utentes passa pela inclusão em atividades
ocupacionais criativas, produtivas e de formação profissional.
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 sócio-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
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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.
a. 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

Total
13
8
21

b. Caracterização dos utentes por género em função da idade

Relativamente às idades, os residentes da Residência Tolerância apresentam
em média 48.20 anos de idade.
c. Caracterização das admissões/ saídas

No decorrer de 2016 ocorreu uma saída e uma admissão na Unidade de Vida
Apoiada.
d. Distribuição da amostra total por infra-estrutura/necessidade de apoio

Os 10 utentes que se encontram em equipamento protegido, na Residencial
Coragem não reúnem as competências necessárias para viver autonomamente no
exterior da instituição. Os restantes 11 utentes residem em apartamentos da
Residência Tolerância.

Feminino
Masculino
Total

Residência
Tolerância
3
8
11

Residencial
Coragem
3
1
4

Residência
Respeito
2
4
6

e. Caracterização por patologia diagnosticada

Partindo da observação do quadro verificamos que a maioria dos utentes possui
um diagnóstico de esquizofrenia, subtipo paranoide. Enquanto, 19% têm um
diagnóstico de perturbação bipolar e 10% têm perturbações esquizoafectiva.
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Patologias
Esquizofrenia

P. Bipolar

P. Esquizoafectiva

10%
19%
71%

Alguns dos utentes da UVA têm comorbilidade com outras patologias.
f.

Recaídas com recurso a internamento

No decorrer de 2016 dos 21 utentes da valência houve um internamento por
destabilização da patologia psiquiátrica.
g. Visita aos familiares/ Fins-de-semana no exterior

Periodicidade

Semanal

Quinzenal

Mensal

Nº Utentes

1

3

2

Férias e Épocas Sem
Festivas
Visitas
8
5

Com
visita
2

No ano transato dos 21 utentes, 5 não receberam visitas da família. Verificou-se que
houve uma diminuição das idas a casa com maior regularidade podendo ser as
dificuldades económicas uma explicação para este espaçamento temporal.
h. Reabilitação Ocupacional

Um grande número de utentes da UVA estão integrados em CAO.
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Ocupação
12
10
8
6
4
2
0

Ocupação

4. Equipa Multidisciplinar

A equipa da Unidade de Vida Apoiada é constituída por uma diretora técnica,
uma antropóloga, um enfermeiro e duas monitoras. Beneficiando de serviços comuns
da Fundação: lavandaria, motorista, biblioteca, cozinha, refeitório, fisioterapia,
transportes, etc.
Esta equipa garante o apoio necessário e o acompanhamento psicossocial dos
utentes desta valência.
5. Atividades de carácter semanal

Educação Física ou Fisioterapia
Sala de Espírito Livre
Apoio pedagógico
E.V.T.
CAO ou FP
Fórum Sócio-Ocupacional
6. Considerações Finais

Incentivamos e pretendemos ser facilitadores para o espaço dos afetos e do amor.
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.
Investimos na promoção da integração de pessoas com doença mental na
comunidade.
O recovery ou a recuperação passa pela inclusão em atividades ocupacionais
criativas, produtivas e de formação profissional. A evidência científica confirma que
as atividades ocupacionais reduzem a sintomatologia negativa.
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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.

III. Políticas Sociais de Educação e Formação Profissional
3.1. Breve Enquadramento: Educação, Formação Profissional e Emprego/Integração

3.2. Políticas Sociais de Educação

Medida 3.01 – PO ISE - Qualificação de Pessoas com Deficiências e Incapacidades
Em 2016, o Programa Operacional e Potencial e Humano foi extinto a partir de
31 de Março de 2016, desta forma, a partir de 01 de Abril de 2016 a formação
encontra-se enquadrada e financiada pelo Programa Operacional de Inclusão Social e
Emprego.
Foi elabora um Candidatura para 3 anos, com uma dotação financeira a rondar
os 1469 371,77€, envolvendo a afetação de 23 pessoas (6 formadores internos, 7
formadores externos, 10 técnicos e funcionários) e envolvendo mais de 8 dezenas de
formandos, resultaram:
5 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) foram integrados 47
novos formandos.
Visando sempre o objetivo principal da integração profissional da PCDI,
destacam se em 2016 os resultados relacionados com a integração em mercado de
trabalho. De facto, foram cumpridas as metas de empregabilidade
Total de formandos integrados (1)
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Formandos Admitidos em 2016
32

35
30
25
20

15

15
10

5

2

5
0

10

7

Empregada/o de
andares

9

6

2

1

0
Carpinteiro Limpos

Assistente
Administrativo/a

Operador/a
Agricola

Mulheres

5
0

Operador/a
Jardinagem

0

Assistente Familiar
e Apoio à
Comunidade

Total

Homens

Desvios
47
Concretizado em 2016
36
Plano de 2016
0

5

10

15

20

25

30

35

Total

Assistente Familiar e Apoio à Comunidade

Operador/a Jardinagem

Operador/a Agricola

Assistente Administrativo/a

Carpinteiro Limpos

40

45

50

Empregada/o de andares

Em 2016 foram admitidos 47 novos formandos, ao longo do ano, nas várias
ações que tiveram continuidade e ações que iniciaram, ultrapassando o n.º de
formandos previstos no plano 2016. 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.
Total de formandos integrados (1)

241

Tipo de formandos 2016

23
Inactivos
Desempregados

47

total
24

No plano de 2016 estava previsto admissão de 36 novos formandos – 24
desempregados e 12 inativos (formandos à procura de 1º emprego), e formandos de
continuidade como podemos verificar através deste gráfico foram admitidos mais
formandos do que o calculado, tendo mais incidência nos desempregados.

Total de formandos que frequentaram a formação no ano 2015

Formandos que frequentaram 2016 a formação profissional
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Empregada/o de andares

8

7

7

7

7

14

13

13

12

12

11

Carpinteiro Limpos

2

2

2

2

2

7

6

7

8

7

7

7

Assistente Administrativo/a

5

5

5

5

5

16

16

15

13

13

13

13

Operador/a Agricola

7

6

6

4

3

11

11

11

10

9

9

9

Operador/a Jardinagem

7

7

7

7

7

14

12

13

11

12

11

11

Assistente Familiar e Apoio à Comunidade

Outubro Novembro Dezembro
10

9

9

9

9

9

9

9

9

8

7

7

7

38

36

36

34

33

71

67

68

62

60

58

57

Em Janeiro a Formação começou com uma taxa de ocupação muito abaixo do
previsto, devido ao atraso de candidatura, o que não permitiu novas admissões. No
entanto em Junho, como se pode verificar tivemos uma ocupação que ultrapassou o
previsto em candidatura, este também foi o ano em que se verificou um menor
número de saídas não previstas.
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Tipos de deficiência/Incapacidade
1

Deficiência Visual
Outras Deficiências

4

Deficiência Mental

4

Deficiências mecânicas e motoras dos
membros

6
1

Alcoolismo/Adições

42

Outras deficiências psicológicas
25

Deficência Intelectual
0
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35
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45

Relativamente ao tipo de deficiência dos formandos que frequentaram a formação
profissional em 2016, podemos concluir que há uma grande predominância nas
"outras deficiências Psicológicas" seguindo-se a deficiência intelectual.

Escolaridade de 2016
40

36

35
30
25
20

18

18

15

11

10
5
0
4.ª Classe

6.ºano

9.ºano

12.º

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
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Formandos integrados em FPCT 2016
2,5

2

2

2
1,5

1

1

1
0,5
0
Câmara Municipal de Hotel Parque Serra
Miranda do Corvo
da Lousã

Mirante

Homens

Parque Biológico
Serra da Lousã

Mulheres

Em Formação em Contexto de Trabalho foram integrados 7 formandos das
várias ações formativas, sendo que a Câmara Municipal de Miranda do Corvo e Hotel
Parque Biológico da Serra da Lousã foram as entidades que mais colaboraram na
colocação dos formandos
Total de formandos que frequentaram, desistências, e concluíram

Formação 2016
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Empregada/o de
andares

Carpinteiro
Limpos

Assistente
Administrativo/a

Operador/a
Agricola

Operador/a
Jardinagem

Assistente
Familiar e Apoio à
Comunidade

Frequentar

10

7

13

9

11

7

Concluíram

2

1

2

0

2

0

Desistentes

5

2

1

8

1

2

Total

17

10

16

17

14

9

Frequentar

Concluíram

Desistentes

Total
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Formação 2016
57
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7

10
0
Frequentar

Concluíram

Desistentes

Das saídas verificadas em 2016, apenas 7correspondem a conclusões de
cursos, ou seja, saídas previstas. As restantes 19 saídas que não estavam previstas
deveram se a motivos de desistência ou excesso do limite de faltas injustificadas e
ainda a uma saída por licença de maternidade. Os fatores que conduzem a estas saídas
são normalmente de origem externa e prendem se maioritariamente com questões
de natureza económica (procura de trabalho para obtenção de rendimentos
superiores, insatisfação e desmotivação) Nos últimos anos, estas questões têm
conduzido a um aumento do abandono dos cursos de formação profissional.

Formandos integrados profissionalmente em
2016
2
1
0

Fundação ADFP

Contrato
de
Emprego

Estágio

Empresa
de
Inserção

CEI +

1

1

1

1

Junta de Freguesia de
Pousaflores - Anisão
Hipermercado Intermaché
outros

CAO

1
1
1

No dia 6 de Dezembro realizou-se a cerimónia de entrega de 7 diplomas de
dupla certificação, que comprovam que os destinatários se encontram neste
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momento capacitados, académica e profissionalmente, para acesso ao mercado de
trabalho.
Cerca de 90% dos formandos que concluíram o seu percurso formativo ao longo do
ano 2016 foram integrados profissionalmente
1) 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.
2) Reuniões de Equipa
3) 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
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Após uma avaliação dos formadores internos e externos, verificamos que têm
uma classificação ligeiramente diferente, com 59% dos inquiridos a responderem que
o desempenho é muito bom, relativamente aos formadores internos 50% dos
inquiridos responderem que o desempenho é muito bom, relativamente aos
formadores externos. Havendo ainda 5% dos inquiridos a avaliar de forma negativa.
Avaliação Geral dos formadores externos e internos na perspetiva dos formandos

247

Avaliação de formadores Internos na
perspectiva da Equipa de Formação
5%
9%

9%
9%

68%

Muito Insuficiente

Insuficiente

Suficiente

Bom

Muito bom

Após a avaliação feita pela equipa, verificamos que os formadores externos
têm uma classificação superior com 81% dos inquiridos a responderem que o
desempenho é Muito Bom, quando comparado com os formadores internos que
contam com 9% dos inquiridos a considerar muito bom. A opinião dos restantes
inquiridos é aceitável havendo no entanto algumas respostas variadas, sendo que 14%
dos inquiridos considerou a prestação insuficiente, no que se refere aos formadores
internos.
Distribuição de pagamentos mensais
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Bolsas e Subsídios
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Bolsas e Subsídios 8 678,346 811,426 757,727 245,987 104,5017 300,014 103,919 260,711 387,415 524,915 261,315 261,3

Em 2016 foram pagos 144.697,78 €em Bolsas de Formação, elegíveis na
Medida, valor superior ao ano 2015, tendo em conta que tivemos maior número de
formandos a frequentar os cursos de formação profissional. Também é de salientar
que os meses de Junho e Agosto 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.
Ainda, no ano 2016 assinamos protocolo cooperação com o Agrupamento de
Escolas de Miranda do Corvo para 11 alunos com necessidades especiais. Este
protocolo visa apoiar a preparação do aluno para a vida pós-escolar, para a sua
inclusão social, através da realização de experiências em contextos da comunidade,
como definido no Plano Individual de Transição (PIT).
Foram distribuídos da seguinte forma:
Agrupamento de Escolas de Miranda do Corvo
Nome:
Paulino Monteiro
Igor Pocinho
Fátima Santos
António Rodrigues
José Santos
Rafael Carmo
Pedro Rosado
Telmo
Luís Almeida
Bruno Fernandes
Rodrigo António

Área
Cestaria
Carpintaria
Infantário
Carpintaria
Olaria
Lar Cristo Redentor
Residência Coragem
Cristo Redentor
Jardinagem
Jardinagem
Jardinagem

Atividades Realizadas Não “Regulares”
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•

•
•

Introduzir os dados dos formandos e volume de horas na plataforma SIIFSE para
encerramento de contas 2015;

Pesquisa de Instituições de acolhimento de Jovens/Adultos para a divulgação da
oferta formativa
Participação e mobilização dos formandos para os Workshops "Semana do
Ambiente"
Dia Mundial da Árvore/Workshop "Rede natura e o aproveitamento dos recursos
florestais"
Dia Mundial da Água/Workshop "As profissões da água no ciclo urbano"

Organização dos dossiers técnico-pedagógicos de 2016
Participação na - Sessão de Esclarecimento - 8 de Março 2016 - Centro de Emprego
e Formação de Santarém
• Colaboração na elaboração da Candidatura ao programa PO ISE
• Preparação nas sessões de divulgação
• Preenchimento do requerimento para o apoio financeiro extraordinário
Apoio na elaboração do pedido de reembolso (reunir documentação para justificar
custos).
•
•

•
•
•

2 Sessões de Divulgação Miranda do Corvo e Lousã para angariação de formandos
Participação com os utentes da formação profissional no Flash Movie organizado pelo
Centro Infantil;
Auxiliar os 5 formandos guinieenses na aquisição de documentação importante à sua
permanência em Portugal;
- Número Identificação Fiscal
- Atestado da Junta de Freguesia
- Número Identificação da Segurança Social

- N.º de Utente na Segurança Social
•

Reunião quinzenal com a equipa de saúde mental do CHPC para analisar/debater os
diversos casos de formandos acompanhados pelas duas equipas

Formandas/os:

Sandra Gonçalves;
Bruno Pelengana;
Anabela Rodrigues
António Serra
• Auxiliar os 5 formandos guinieenses na aquisição de documentação importante à
sua permanência em Portugal;
- Loja do cidadão (adquirir o título de residência)
• Visita e Almoço com a Delegação do IEFP
• Reunião com os Guineenses
• Reunir com os vários fornecedores para comprar fardamento para os formandos
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Avaliação das concretizações de 2016
Plano de 2016

Realizados

Admissão de 39 formandos

Realizado, e até superado o
número de formandos admitidos,
mas com uma ligeira alteração no
número
de
desempregados
admitidos.

27 desempregados
12 Inativos

Por realizar

Foram admitidos 47 formandos.

Candidatos à formação prática em
contexto de trabalho.

Todos os formandos foram para
estágio
expeto
um,
por
desistência.

Integração de formandos
mercado de trabalho

Dos 7 que terminaram o percurso
formativo apenas 1 não foi
integrado no mercado de trabalho

em

Motivar os formandos de modo a
manter a taxa de desistentes
abaixo dos 10%

Houveram 19 saídas que não
estavam previstas deveram se a
motivos de desistência ou excesso
do limite de faltas injustificadas e
ainda a uma saída por licença de
maternidade. Os fatores que
conduzem a estas saídas são
normalmente de origem externa e
prendem se maioritariamente com
questões de natureza económica.

Criação de um espaço

Ainda não foi possível

A transformação da sala 7 numa
sala de TIC
Vagas Preferenciais de Alojamento
para formandos
Desenvolvimento
de
novas
ações/cursos
de
formação
profissional direcionadas para
adultos desempregados

Não foi possível de se concretizar

Foi feita uma primeira reunião
com as técnicas do Centro de
emprego do Pinhal Interior Norte
com as responsáveis das valências
do IEFP, no sentido de procurar
qualificar as funcionárias das
várias valências.

3.2.1. Projeto Mentes Brilhantes
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O Projeto Mentes Brilhantes nasceu da vontade de promover o acesso dos
alunos do concelho de Miranda do Corvo a programas de estudos avançados, ou seja,
a um ensino intensivo de conceitos em áreas delimitadas do conhecimento, numa
lógica de potenciação de competências.
O projeto Mentes Brilhantes, iniciou-se no ano letivo de 2014/2015
apresentando resultados muito positivos. Após reuniões com parceiros, iniciou-se a
expansão do Mentes Brilhantes no ano letivo de 2015/2016, para as 8 escolas do
concelho de Miranda do Corvo (CEMC, Vila Nova, Pereira, Moinhos, Senhor da Serra,
Rio de Vide, Semide e Lamas). No presente ano letivo de 2016/2017, mantemos
novamente o projeto em todas as escolas do concelho. No total dos 3 anos, o projeto
já abrangeu mais de duas centenas de crianças.
A metodologia do Mentes Brilhantes envolve sessões de 1h30/2h com cada
turma, cada uma composta por 10 alunos no máximo, lecionandos conceitos de
ciências avançados para o grau académico em que estes alunos se inserem (4º ano) e
também uma componente de leitura associada a temas de ciência. Devido à
impossibilidade de criar um laboratório em cada uma das oito escolas, as monitoras
que já acompanham o projeto desde a sua génese, deslocam-se às escolas com um
“Kit de Ciências” com o material necessário para cada sessão do Mentes Brilhantes,
criando um ambiente científico e laboratorial no espaço escolar.
Durante os períodos de pausa letiva, são realizadas atividades em várias áreas
do saber (cultura, informática, dança, música, ciências, teatro, desporto, outras) para
promover a multi-estimulação das crianças e permitir observar e descobrir as áreas
fortes e os talentos associados. Nas férias de Natal e da Páscoa são realizadas
atividades diárias de 2 a 3 dias com atividades variadas e, no Verão são realizados os
campos de férias, com duração de uma semana com dormida. Todas estas atividades
têm como objetivo estimular comportamentos variados nas crianças, desde a
responsabilidade como a deteção das áreas em que são mais fortes e para as quais
devem ser redirecionados. Aqui insere-se a segunda parte do projeto – a deteção e a
potenciação de talentos.
Após análise dos pontos fortes das crianças, o psicólogo do projeto entra em
contacto com os encarregados de educação das crianças e realiza uma avaliação
psicológica à criança para avaliar qual o coeficiente de inteligência associado e quais
as áreas que deverão ser exploradas e estimuladas nessa criança. Esta avaliação é um
trabalho importante para a criança e para os seus encarregados que podem assim
direcionar as atividades e potenciar a área em que a criança se sente mais apta e,
consequentemente brilhante. É nossa ambição avaliar todas as crianças envolvidas no
projeto Mentes Brilhantes, mas, para já, apenas são avaliadas as crianças selecionadas
pelas monitoras em conjunto com os docentes responsáveis, sendo esta seleção
realizada com base no comportamento, na participação ativa no projeto e na
comunidade.
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De modo a estimular as crianças a participar e a serem ativos na comunidade, foi
criado o “Quadro Brilhante” que privilegia não apenas os melhores alunos
academicamente, mas também as crianças que se envolvem em atividades
extracurriculares, que participem ativamente na comunidade e que sejam cidadãos
corretos. Para este prémio, contamos com o apoio da Caixa de Crédito Agrícola para
premiar estes alunos com um cheque de 250€, entregue na cerimónia de
encerramento do ano letivo do Mentes Brilhantes.
O projeto Mentes Brilhantes tem sido alvo de vários prémios, inclusive vários
primeiros lugares. Os prémios de maior destaque são o prémio EDP Visão “Todos
queremos um bairro melhor”, menção honrosa no prémio “Maria José Nogueira
Pinto” e o 1º lugar no prémio da Fundação Manuel António da Mota.
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Atividades

Janeiro - Inicio das sessões do 2º período do Mentes Brilhantes – Temas: Química em Ciências
Experimentais; Evolução em Livro e Leitura. Monitoras: Joana Serôdio, Margarida Soares.
Janeiro - Inicio dos trabalhos de psicologia com o psicólogo Hugo Vaz. Primeiras avaliações.
Janeiro-Fevereiro - Apresentação do projeto Mentes Brilhantes a várias Câmaras Municipais da região
Centro e à CIM de Coimbra para posterior candidatura a fundos comunitários 2020.
Fevereiro – Inicio de preparação do projeto “Família Pública” do qual o Mentes Brilhantes fará parte. Este
projeto é desenvolvido ao longo do ano, com diversas reuniões com os parceiros, em Miranda do Corvo
e no Fundão.
Março - Atividade de Páscoa Brilhantes para cerca de 50 alunos do 4.º ano das várias escolas abrangidas
pelo projeto e ainda antigos alunos, agora no 5º ano. Atividades: CSI Brilhante, Mentes Lusitanas (temas
de cultura (4º ano) e doenças (5º ano), recurso à informática), Dança, “Não ouço, não vejo, não ando!”.
Março – No âmbito das atividades da Páscoa - Palestra “Cientista Polar – porque é que os Ursos Polares
não comem Pinguins?” com o cientista José Seco. José Seco é um doutorando em ciências do mar da
Universidade de Aveiro/Universidade de Cambridge que conta com duas viagens à Antártida e veio
partilhar a sua experiência com os nossos alunos.
Fevereiro-Março: Reuniões com vários parceiros, professores e encarregados de educação no âmbito da
atividade de psicologia:
- Número de avaliações psicológicas: 20
- Número de relatórios psicológicos: 12
- Número de reuniões de encarregados de educação: 2
- Número de reuniões com professores: 10
Março – Reunião de apresentação de resultados do 2º trimestre do parceiro IEC
Abril - Inicio das sessões do 3º período do Mentes Brilhantes – Temas: Biologia em Ciências
Experimentais; História da Ciência em Livro e Leitura. Monitoras: Joana Serôdio, Margarida Soares.
Maio - Elaboração do regulamento e seleção dos alunos para a atribuição dos 10 alunos por cada ano
letivo do “Quadro Brilhante”.
Abril-Maio: Reuniões com vários parceiros, professores e encarregados de educação no âmbito da
atividade de psicologia:
- Número de avaliações psicológicas: 21
- Número de relatórios psicológicos: 29
- Número de reuniões de encarregados de educação: 19
- Número de reuniões com professores: 10
- Número de reuniões institucionais: 3
Junho – Reunião de apresentação de resultados do 3º trimestre no parceiro IEC.

•
•
•

•

Junho – Reunião avaliação do projeto com a equipa do Mentes Brilhantes.
Junho – Reunião de avaliação do projeto com os docentes das várias escolas.
Junho – Sessão de encerramento do ano letivo do Mentes Brilhantes, no Hotel Serra da Lousã com a
presença de todos os parceiros do projeto. Estiveram presentes todos os alunos que englobam o Mentes
Brilhantes desde o pré-escolar até ao 4º ano do ano letivo 2015/2016 e alguns alunos do ano letivo
2014/2015, acompanhados pelos respetivos encarregados de educação. A cerimónia contou assim com
mais de duas centenas de pessoas. Foram atribuídos, em conjunto com o parceiro Caixa de Crédito
Agrícola, cheques no valor de 250€ aos 10 melhores alunos de cada ano (2014/2015 e 2015/2016).
Junho/Julho – Realização de 3 semanas de campos de férias com a duração de 7 dias e 6 noites, com cerca
de 70 crianças inscritas em várias atividades de multi-estimulação, responsabilidade, organização,
competências sociais, ao longo da semana. Para estas atividades contámos com a presença de dois
monitores voluntários – Diogo Cancela, Will Sózinho – que asseguraram a semana toda, realizaram e
monitorizaram as atividades em conjunto com as duas monitoras do projeto. De modo a permitir aos
inscritos a participação em diversas atividades foram criadas parcerias com valências da fundação ADFP e
Parque Biológico (aulas de equitação, alimentação dos animais, workshop de queijaria/fumeiro (uma
experiência de sucesso e a manter para os próximos anos), jogos desportivos – ginásio) mas também com
entidades da vila de Miranda do Corvo como a “Guarda Nacional Republicana” através de uma ação de
responsabilidade civil em que os participantes vestiram a pele de um policia durante a manhã,
consciencializando os condutores para os perigos da condução. A parceria com os “Baldios de Vila Nova”
foi novamente estabelecida, permitindo a dormida no observatório astronómico na serra da Vila Nova,
uma experiência única para todos. Com o crescido entusiasmo com os novos desportos radicais como as
corridas em trilhos, foi estabelecida uma parceria com os “Trilhos dos Abutres” para efetuar uma atividade
de trilhos que também se conclui ser um sucesso e uma aposta a manter no futuro.

Tabela 1 – Tabela com todas as atividades realizadas nos campos de férias. As atividades repetiramse em cada uma das três semanas.
Domingo

2.ªfeira

3.ªfeira

4.ªfeira

5.ªfeira

6.ªfeira

Sábado

Acordar
Ginástica
Pequenoalmoço

Acordar
Ginástica
Pequenoalmoço

Acordar
Ginástica
Pequenoalmoço

Acordar
Ginástica
Pequenoalmoço

Acordar
Ginástica

Acordar
Ginástica

Pequeno-almoço

Pequeno-almoço

GNR
Operação
STOP
10h-12h

Parque
Dar
Milho
Dar comida
Equitação
Olaria

Baldios

Ciência
no
Parque
+
Neurociência
MB

Torneio
Desportos
Coletivos /Trilho
dos Abutres

ARRUMAR

Almoço

Almoço

Almoço

Almoço

Almoço

Almoço

Almoço Pais

Montar Tendas

Workshop
Teatro

Baldios

Orientação
pela Vila

workshop
Dança

Queijaria

Entrega
diploma
participação

Receção
Informações
Reconhecimento
do
espaço
Divisão
de
Equipas
Regras

Piscina

livre

Rio

de
de

Higiene

Higiene

Higiene

Higiene

Higiene

Higiene

X

Jantar
Brasileira
(carne
com
feijão preto)

Jantar
Americano
(cachorro
quente)

Jantar
Italiano
(massa)

Omeletes

Jantar Português
(Bacalhau assado)

Cinema
na Quinta

Astronomia

Noite
"Magia"

Cinema
na Quinta

SARAU

Deitar

Deitar

Deitar

Deitar

Deitar

Conhecer
pessoas

as

Deitar

•

•
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•

•

•

•
•

Setembro/Outubro 2016 – Início de preparação do ano letivo de 2016/2017. Reunião com os professores
das 9 turmas das 8 escolas do concelho de Miranda do Corvo (Vila Nova, Pereira, Moinhos, Senhor da Serra,
Semide, Rio de Vide, Lamas e CEMC).
Outubro - Arranque do projeto Mentes Brilhantes com dois cursos: Ciências Experimentais e Livro e Leitura,
lecionados pelas monitoras Margarida Soares e Joana Serôdio, num total de 90 alunos.
Novembro – Inicio da atividade de psicologia, pelo psicólogo Hugo Vaz.
Novembro – Apresentação do projeto na Câmara Municipal de Mira.
Novembro – Reunião com os encarregados de educação, a convite dos professores, para apresentação do
projeto e dos envolvidos, em cada uma das escolas abrangidas pelo projeto.
Novembro/Dezembro - Seleção por parte das monitoras em conjunto com as professoras, dos primeiros
alunos a serem avaliados pelo psicólogo, tendo em consideração parâmetros como comportamento,
participação, motivação do aluno.
Dezembro – Atividade “Natal Brilhante” com cerca de 40 alunos, divididos por 2 dias de atividades como:
ciências – “Candeeiro de Lava”, pintura – “Postal de Natal”, cultura geral e informática – “A União Europeia”
e psicologia.
Dezembro – Inserido na atividade de Natal, foi realizada uma palestra em parceria com a Associação
Académica de Coimbra/OAF com o tema “Sou jogador pela académica, sou estudante por mim”; estiveram
presentes os jogadores de futebol profissional Tozé Marreco e Nuno Piloto que falaram sobre a sua
experiência enquanto jogadores e estudantes universitários. O objetivo desta palestra foi transmitir a
mensagem de que cada um dos futuros jovens pode e deve correr atrás dos seus sonhos, mas devem
manter os pés assentes e não descurar dos estudos académicos. Estiveram presentes mais de uma centena
de crianças e adultos, muitos em representação dos clubes de futebol da vila.
Dezembro – Reunião intercalar de avaliação do 1º trimestre de 2016/2017 com o parceiro IEC. Recolha do
material didático para o novo trimestre.
Dezembro – Preparação do 2º período a iniciar a 10 de Janeiro de 2017.
§

Resultados

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 lecionada e, este
questionário foi novamente efetuado na última sessão do trimestre, com as mesmas 10 perguntas
relativas às sessões.
2015/2016

Durante o ano letivo de 2015/2016, os 125 alunos corresponderam de forma muito positiva ao
projeto. Sendo o primeiro ano 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. Foram realizados esforços para melhorar esta situação e, foi posta em cima da mesa a
hipótese de criar condições de transporte para os alunos das escolas exteriores até ao laboratório do
CEMC, no entanto, os professores e parceiros associados não consideraram viável essa situação pelo
que, durante todo o ano letivo de 2015/2016 as duas monitoras deslocaram-se às 8 escolas do
concelho diariamente, com o material necessário para efetuar as sessões do Mentes Brilhantes.
Os dados dos questionários revelaram sempre valores superiores a 70-80% para todas as escolas,
sendo que em cada turma há sempre variação entre alunos. Concluiu-se que, alunos que apresentem
resultados mais baixos nas notas escolares, não apresentavam necessariamente maus resultados nos
questionários do projeto. Esta conclusão leva ao reconhecimento do interesse dos alunos nas várias
sessões e temas do projeto.
Aquando da avaliação final do projeto em Junho, foi visível a boa recetividade de todos os envolvidos no
projeto, desde parceiros, professores, auxiliares, encarregados de educação e alunos. Esta aceitação verificouse na afluência de convidados na entrega de prémios e diplomas realizada no Hotel Parque Serra da Lousã,
com mais de duas centenas de presentes.
Nesta sessão foram entregues prémios pelo parceiro Caixa de Crédito Agrícola, em formato de cheque com
valor de 250€ aos 10 alunos mais promissores deste ano letivo. Devido a esta parceria ter sido estabelecida
pós término do ano letivo 2014/2015, e não ter sido possível encontrar uma data viável a todos os envolvidos,
foram entregues nesta cerimónia os prémios aos 10 alunos desse ano letivo. Estes prémios refletem o esforço
realizado por estes alunos não apenas nas notas escolares e no projeto, mas também o seu empenho na

comunidade, o seu contexto social, comportamentos e responsabilidades. É sem dúvida uma mais valia do
projeto e tem por objetivo estimular o espírito social e de cooperação desde cedo.

2016/2017
No 1º trimestre do ano letivo de 2016/2017, a pedido do parceiro por motivos de investigação
cientifica de modo a perceber qual a influência do questionário individual de cada sessão, foi apenas
Horário
9h00
11h00
11h3013h00
14h0015h00
15h0016h00
16h3017h30

Segunda
–

Lamas
Vila Nova

Horário

Terça

9h0010h30
11h3013h00

Senhor
Serra

Horário
da

Semide

9h0010h45
11h1513h00

Quarta
CE B1
CE B2

CE A1
CE A2

14h0016h00

Rio de Vide

14h0018h00

CE A LL

Horário

Quinta

9h3013h00
14h0016h00

Pereira

16h3017h30

Moinhos

passado o questionário de inicio e final de trimestre.
Os resultados foram, mais uma vez, muito positivos com valores acima dos 70% em todas as
escolas.
Tabela 2 – Distribuição das 9 turmas ao longo da semana.
•

Parcerias

Desde o inicio do projeto Mentes Brilhantes que as várias entidades responsáveis da vila de
Miranda do Corvo perceberam a importância do projeto e quiseram associar-se a ele. Deste modo,
os grandes parceiros do Mentes Brilhantes são:
-

Agrupamento de Escolas de Miranda do Corvo (AEMC)
Associação de Pais (APAIS)
Autarquia de Miranda do Corvo (CMMC)
Instituto Educação e da Cidadania (IEC)
Caixa de Crédito Agrícola (CCA)

Em 2015/2016, os protocolos foram revistos e continuaram a ser mantidos para o ano de
2016/2017 com as alterações adquiridas no ano transato:
No protoloco estabelecido com o IEC, devido ao número de alunos ter aumentado, 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€.
§

Comunicação social

No decorrer do ano de 2016, 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.
§

Custos

ü 2014/2015

Custos

Apoios

RH

13.500€

CMMC

15.000€

Protocolos

2.000€

Prémio M.A. Mota

50.000€

Fotocópias
Carro
Total

210€
150€
16.625€

Total

65.000€

Saldo ano letivo 2015/2016

65000€-16625€

Custos

48375€

Apoios

Laboratório
11.075,00 €
RH
8.861,37 €
ProtocolosCustos 1º trimestre1.000,00
€
2016/2017
Carro
500,00 €
RH
Água, Luz, Protocolos
Papel
360,00 €
Batas
305,04 €
Material Laboratório
Fotocópias
300,00 €
Fotocópias
Papelaria Carro
296,79 €

CA
22.000,00 €
CMMC
9.000,00 €
EDP Visão
5.000,00 €
Apoios
Delta CMMC
1.500,00 €
4100€
Efapel
2000€
Prémio M.A.Mota 1.000,00 €
M.ª J. Nogueira
1.000,00 €
795€
Lucro Campos de Férias
Mundar
495,00 €
60€
50€ Venda de Batas
240,00 €

Livros
Total 1º trimestre
Montra Loja
Carimbo
Total

Móveis Total
Guimar
7005€
apoios
Páscoa Brilhante
Campo de Férias
Total

221,03 €
123,00 €
30,00 €
23.072,23€

2015/2016

15000€
48375€
1500€

150,00 € 64875€
95,49 €
669,99 €
41.150,48€

Psicologia

A Psicologia
tem como objetivo descobrir talentos, detetar aptidões, valorizar atitudes e estimular nas crianças a
melhoria contínua dos seus desempenhos académicos (saber conhecer e saber fazer) e sociais (saber
conviver e saber ser).
A avaliação psicológica está inserida numa corrente de psicologia positiva, através do
protocolo criado para o efeito visa a descoberta dos potenciais inatos das crianças, para em
colaboração com os professores e pais redirecioná-las para as suas áreas fortes, vocacionais ou de
interesse. Não se pretende apenas incentivar aos bons resultados académicos, mas também
estimular as crianças a realizar ações meritórias em favor da comunidade. O desenvolvimento de

uma cultura de cidadania, capaz de fomentar os valores da dignidade da pessoa humana, da
democracia e do exercício responsável da liberdade individual são competências que pretendemos
incutir. Objetamos em última análise maximizar a autonomia de cada um para que tenham sucesso
no seu percurso de vida.
A metodologia que utilizamos é a análise de caso, ou seja avaliamos a situação específica de
cada criança, direcionando a intervenção para as suas necessidades. Realizamos reuniões com
professores e pais, com o objetivo de delinear estratégias para melhorar o desempenho escolar, o
comportamento e sobretudo para redirecionar a criança para as suas áreas de vocação e
consequentemente para potenciar os talentos detetados. Na abordagem aos pais não descuramos a
questão do treino de competências pessoais e socias, não podemos esquecer que nesta fase de
desenvolvimento, as crianças começam a adquirir competências que visam uma futura autonomia
para a vida ativa.
Protocolo de Avaliação
Segundo Simões, a Escala de Inteligência Weschler (WISC-III), é nos nossos dias, a principal
referência, a melhor e mais utilizada medida da inteligência de crianças e adolescentes. Esta escala é
composta por 13 sub-testes, (embora neste protocolo não se administra a prova Labirintos) que
avaliam o QI Verbal (provas direcionadas para as competências linguísticas e matemáticas) e o QI de
realização (provas mais direcionadas para a parte criativa e de manipulação). Por isso, foi incluída no
protocolo de avaliação das Mentes Brilhantes. A par desta, o protocolo tem incluída as Matrizes
Coloridas e Progressivas de Raven avaliam o desenvolvimento intelectual das crianças. São
constituídas por três séries de doze itens: A, Ab e B. Estes itens estão dispostos por ordem crescente
de dificuldade, o que faz com que cada série seja mais complexa que a anterior.
De acordo com a Teoria Piagetiana do desenvolvimento intelectual, as séries das MPCR
remetem para processos gráficos (Séries A e Ab) e para processos operacionais (Série B). As MPCR
são conceptualizadas como um “teste de resolução de problemas”: os itens constituem tarefas de
resolução de problemas, que requerem o uso de estratégias de raciocínio eficazes, que obrigam o
sujeito a descobrir regras e a aplicar operações mentais. Cada item pode constituir um problema cuja
resposta se desenvolve através de um processo de compreensão finalizando com um processo de
solução, a BISAS/T, escala para avaliar as habilidades naturais e as áreas de deteção de talentos e por
ultimo um modelo criado para recolha geral de informações e aptidões. A par desta avaliação,
incluímos ainda o código secreto, instrumento que avalia as funções executivas, como o
planeamento, a estratégia, estimulando a criança para a ação prática, pelo saber fazer.

Avaliações Psicológicas
No segundo e terceiro períodos escolares do ano letivo de 2015/16, foram avaliados um total
de 37 crianças num universo de 40 selecionadas, segundo os critérios de avaliação psicológica, lidos
aos professores e encarregados de educação, que anexo. Destas, 3 não foram avaliados por vários
motivos: i) recusa dos encarregados de educação (1); ii) recusas do responsável por instituição, onde
as crianças residem (1); iii) criança avaliada e acompanhada por outras estruturas de apoio, no âmbito
do decreto-lei nº 3/2008, Necessidades Educativas Especiais (1).
Números Finais de Psicologia
Instrumentos de avaliação
WISC_III

37

Matrizes de raven

37

BISAS/T

37

Código Secreto

30

Total

141

Relatórios
Avaliação Psicológica

37

Total

37

Reuniões
Reuniões PAIS

28

Reuniões PROFESSORES

23

Total

51

Atividades de multi-estimulação
Neurociências “campos de férias”

3

Não vejo; não ando; não ouço “páscoa Brilhante”

2

Total

5

Resultados da WISC_III
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Os resultados da WISC-III refletem o potencial cognitivo existente nas 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 16 crianças com um
QI muito superior, 6 com QI superior, 9 com QI médio superior e 6 com QI médio. Sendo que
nenhuma apresenta um QI médio inferior ou QI inferior, fruto da seleção prévia feita pelos
Professores e pelas monitoras das Mentes Brilhantes.
Resultados das Matrizes de Raven
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Os números recolhidos através das Matrizes de Raven, indicam e reforçam a avaliação feita
pela WISC-III, na medida em que 17 crianças têm uma capacidade intelectualmente superior,
percentil 95; 10 capacidade superior (percentil 90); 8 capacidade média superior (percentil 75); e 2
têm capacidade média (percentil 50).

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.
Ficha deteção de aptidões e talentos
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Este gráfico apresenta as atividades de âmbito social, cultural e desportivo que os 37
avaliados praticam ou queriam praticar. O indicador gostaria de praticar parece interessante pois
apresenta um equilíbrio (50%) em termos de percentagem entre as atividades praticadas e as que
realmente querem praticar.
É com esta perspetiva que partimos para as reuniões com os pais, e lhes falamos de
redirecionar as crianças para as atividades que naturalmente querem praticar. De forma natural e
inata as crianças têm tendência para se direcionar para as suas aptidões. É nesta fase que os pais
devem estar de escuta ativa para poder dar suporte aos dons que entretanto as crianças começam a
manifestar. De o fizerem poderão dessa forma potenciar os talentos que entretanto emergiram.

TALENTOS
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magia
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desenhada
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De realçar que foram detetadas áreas de talento em diversas atividades, conforme gráfico
acima. Como por exemplo: o canto, a música (instrumentos como órgão, o piano), a magia, a pintura,
o desenho (banda desenhada) e até um cientista que já assume esse papel em casa, onde desenvolve
as experiências que faz nas Mentes Brilhantes. De referir que os desportos coletivos, como o futebol
ou futsal são aqueles onde se vê despontar mais talento nas crianças, contudo os desportos
individuais, como a natação começam a ganhar terreno, este fato pode estar associado ao maior
dinamismo destas atividades na comunidade de Miranda do Corvo.
Reflexão atividades estimulação- talentos
Acreditamos que quanto mais e diferenciadas atividades as crianças tiverem oportunidade de
praticar, mais serão os talentos detetados, muitos deles não despontam devido ao simples fato de
nunca terem sido estimulados.
Dados comparativos Matrizes de Raven
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No que diz respeito aos valores apurados na avaliação antes e depois da aplicação do
programa das Mentes Brilhantes, demos conta que as crianças aumentam a sua capacidade cognitiva,
por exemplo: no percentil 95, passamos de 11 para em 2015, par 14 em 2016. No percentil 90 temos
números equilibrados, no percentil 75, aumentamos de 2 para 4, e no percentil 50 de 3 crianças, 2
aumentaram as suas capacidades.
Esta é uma amostra muito pouco significativa, estes resultados têm pouca validade, contudo
pretendemos aumentar a amostra e perceber de que forma o Programa “Mentes Brilhantes” através
dos seus cursos, aumenta a capacidade cognitiva das crianças.
Atividades de carácter regular
- Administrar o protocolo de avaliação psicológica “Mentes Brilhantes”;
- Elaborar os relatórios com os resultados da avaliação psicológica;
- Agendar e reunir com Professores e Encarregados de Educação das crianças;
- Aconselhar e ajustar as atividades extracurriculares dos educandos, direcionar para as áreas
de talento;
- Planear em equipa as atividades das pausas letivas e de final de ano letivo das “Mentes
Brilhantes”;
Atividades de carater pontual
Atividade
Reunião

Propósito
Prof. Gabriel – início da Avaliação Psicológica

Local
Centro Educativo

Reunião
Reunião
Reunião
Reunião
Reunião
Reunião
Reunião
Reunião
Reunião

Reunião de equipa MB
Apresentação do MB - Carta de intenções
Esclarecimento de dúvidas APAIS
Esclarecimentos Dúvidas Enc. Educação
Carta de intenções/ Matemática Brilhante
Apresentação do MB- Carta e intenções
Prof. Gabriel – Regulamento “Quadro Brilhante”
Apresentação do MB - Carta e intenções
Inicio das atividades de Psicologia

Reunião
Apresentação
Reunião
Reunião
Reunião

Início das atividades de Psicologia
Apresentação do “Mentes Brilhantes”
Regulamento do “Quadro Brilhante”
Prof.ª Paula Sousa “ Quadro Brilhante”
Profª Ana Almeida “ Código Secreto” melhoria do
protocolo de Avaliação Psicológica.
Grupo de trabalho para elaborar o projeto “Família
Pública”;

Reunião

Sede ADFP
CM Tábua
Centro Educativo Mª Corvo
EB Ferrer Correia
CM Coimbra
CM Montemor-o-Velho
Centro Educativo M. Corvo
CM Arganil
EB Pereira; EB Vila Nova; EB Lamas;
EB Moinhos; EB Ferrer Correia; EB
Semide; EB Rio Vide
Centro Educativo Mª do Corvo
CIM de Coimbra
APAIS e AEMC
AEMC
Faculdade de Psicologia CEUC
Centro de Biomassa Energia

Atividades dinamizadas
ü Preparar e realizar a cerimónia de encerramento do “Mentes Brilhantes” no Hotel Parque Serra da
Lousa.
ü Preparar e dinamizar a ação “não vejo, não ouço e não ando!” incluída nas atividades de férias da
“Páscoa Brilhante”.

Com o objetivo de sensibilizar e despertar a consciência cívica, a empatia, ao se colocarem no
lugar do outro, as crianças experienciaram as dificuldades de terem um handicap para toda a vida.
Acreditamos assim, através da estimulação dos valores humanos, que estas crianças estarão mais
despertas para as questões relacionadas com as pessoas que são portadoras de deficiência, ajudando
na sua inclusão em detrimento da exclusão marginalidade de que muitas vezes são alvo nas
sociedades modernas.
ü Preparar e dinamizar atividade de Neurociências no Campo de Férias de 19 a 25 de junho 2016.

Com o objetivo principal de estimular a curiosidade das crianças pelo órgão mais fascinante
do corpo humano, o Cérebro. Esta sessão não foge a regra da metodologia das Mentes brilhante, e é
composta por uma parte de assimilação de conceitos. Sendo que na prática as crianças aprendem a

áreas do cérebro e as funções correspondentes a cada área. Assim como fatos da evolução do ser
Humano e algumas curiosidades.
Jogo Código Secreto
Com o objetivo de estimular e incentivar à utilização das funções executivas, planeamento, tomada
de decisão o jogo código secreto surge nas atividades do Mentes Brilhantes para estimular as
capacidades cognitivas das crianças.
ü Preparar a atividade “Sou Jogador pela Académica, sou Estudante por mim”.

Palestra organizada pelo projeto Mentes Brilhantes no
âmbito das atividades das férias de Natal, com a presença dos
jogadores Tozé Marreco e Nuno Piloto da equipa principal da
Associação Académica de Coimbra/OAF. Os dois jogadores
vieram falar sobre o seu percurso profissional mas também do
seu percurso enquanto estudantes e motivar os mais novos a
seguir as suas pisadas!
Com o objetivo principal de sensibilizar as criançs para
conciliar os estudos com uma carreira desportiva. Como
sabemos, a carreira de um futebolista ou doutro atleta de alta
competição, dura entre a 12 a 15 anos, por isso deve-se pensar
em ter um plano B, para a vida, quer se atinja o profissionalismo
ou não. As crianças devem estar consciente e preparadas para
esta realidade.
Reflexão Final
O Mentes Brilhantes assume a crença de que todos nós temos um potencial de capacidades
que podem e devem ser descobertos. Nesta lógica, pretendemos, 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 realizado nestes dois anos de atividade do projeto, pelo feed back da
comunidade educacional e pela opinião geral da comunidade, estes objetivos estão a ser
amplamente cumpridos.
Matemática Brilhante
§

Introdução

A disciplina da Matemática integra o projeto “Mentes Brilhantes”, partilhando os seus objetivos
imediatos e a sua metodologia informadora, 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.
§

População-Alvo
ü Ano 2015/2016
Curso de Estudos Avançados em Matemática – 31 crianças de 5 anos do Centro Infantil de Miranda do
Corvo

§

Atividades

• 1 de Fevereiro de 2016 - Início do curso 2 de Matemática no Centro Infantil de Miranda do Corvo.
• 12 de Fevereiro de 2016 – Reunião com o Dr. Jaime Ramos.
• 15 de Fevereiro de 2016 – Reunião com a equipa Mentes Brilhantes.
• 19 de Fevereiro de 2016 – Reunião com os parceiros no âmbito do projeto Família Publica.
• 29 de Fevereiro de 2016 – Reunião com os parceiros no âmbito do projeto Família Publica.
• 10 de março 2016 – Reunião com Hugo Vaz.

• 4 de abril 2016 - Início do curso 3 de Matemática no Centro Infantil de Miranda do Corvo.
§ Resultados

Em algumas sessões 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:

§

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.

3.3.

Políticas Sociais de Emprego e Inserção Profissional

Emprego / Integração
A área de Emprego/Integração é de extrema importância 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.
A par da Gestão Financeira, da Gestão Comercial e da Gestão da Produção, a Gestão de
Recursos Humanos é fundamental.
As funcionalidades mais relevantes desta área são:
Planeamento de Recursos Humanos
Recrutamento
Seleção
Integração dos Recursos Humanos
Objetivos
• Combater o desemprego, contribuindo, de forma sustentada e dando cumprimento às políticas cativas
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
Apesar da diversificação de atividades e atratividade da Fundação ADFP, como entidade
empregadora associada à procura de novo emprego e novas oportunidades no mercado de trabalho,
o volume de Inscrições de Emprego presenciais em 2016 diminuiu relativamente ao ano anterior.
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.
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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, até Setembro de 2016, 104 inscrições presenciais de
emprego.

Contratos Emprego -Inserção, Contrato Emprego -Inserção + e Contrato Emprego Inserção para
Pessoas com Deficiências e Incapacidades
As medidas Contrato Emprego-Inserção, Contrato Emprego-Inserção+ e Contrato EmpregoInserção 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 2016, 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.

CEI CEI+ CEI Deficiência
Candidaturas

21

Entradas

14

Saídas

21

Em execução

35

Contratações Pós- CEIs

5

Após terminarem a atividade socialmente útil desenvolvida em CEI, CEI+ ou CEI Deficiência, foi
privilegiada a integração profissional de alguns destes trabalhadores, sempre que possível, e após a
avaliação seu desempenho, em articulação com o responsável da respetiva Área.
Entre contratos transitados do ano anterior e novas candidaturas, 2016 contou com a
inserção de um total de 60 beneficiários:
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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.
Em termos de entradas e saídas, até ao fim do penúltimo trimestre de 2016, contámos com
18 integrações e 21 finalizações por términus da medida.
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O gráfico abaixo reflete o encaminhamento dos CEI, CEI+ e CEI Deficiência finalizados.

De destacar que foi possível integrar 33% das pessoas que concluíram projetos através desta medida.
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Até Setembro 2016, após a realização de CEI, foi possível integrar 5 desempregados beneficiários
de subsídio de desempregado, em mercado de trabalho, integrar 2 em Estágio Emprego e 2 na Empresa
de Inserção.

Tivemos um total de 60 projetos (CEI, CEI+ e CEI Deficiência) em 2016. Dos 21 projetos
finalizados, foram possíveis 9 integrações em outras medidas de emprego, correspondendo a 33%
de integrações.

Empresas de Inserção
Na Fundação ADFP estiveram em funcionamento 3 Empresas de Inserção: Centro InfantoJuvenil; Unidade de Apoio Continuados a Adultos e /ou Idosos Dependentes e Jardinagem/AgroPecuária.

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, na sequência do
fim da medida, ficou apenas com uma trabalhadora, das 5 que tinha.

Empresa de Inserção - Centro Infanto Juvenil
Trabalhadores Processo Inserção
Entradas
0
Saídas
4
Manutenção
1
Totais
5

A Empresa de Inserção Centro Infantojuvenil era composta por 4 Ajudantes de Ação Educativa e 1
Auxiliar de Serviços Gerais.
Durante o ano de 2016, não existiram novos Contratos da Fase de Formação devido ao
encerramento da Medida.
Manteve-se apenas 1 trabalhadora.
Esta Empresa de Inserção teve o seu encerramento a 30.11.2016, data de fim do contrato da
última trabalhadora.
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 2016, 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
0
Saídas
4
Manutenção
3
Totais
7

A Empresa de Inserção Unidade de Cuidados Continuados a Idosos e/ou Adultos Dependentes
– Residência Assistida era originariamente composta por 4 Ajudantes de Ação Direta, 7 Empregados
de Quarto/Enfermaria, 5 Auxiliares de Serviços Gerais e 1 Operador de Tratamento Texto, num total
de 17 trabalhadores.
Durante o ano de 2016, não existiram novos Contratos da Fase de Formação devido ao
encerramento da Medida.
Mantiveram-se apenas 3 trabalhadoras.
Esta Empresa de Inserção terá o seu encerramento a 22.01.2017, data de fim do contrato da
última trabalhadora.

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 2016, manteve o seu regular funcionamento.
Empresa de Inserção - Jardinagem/Agro-Pecuária
Trabalhadores Processo Inserção
Entradas
4
Saídas
4
Manutenção
4
Totais
8

A Empresa de Inserção Jardinagem/Agro-Pecuária é composta por 5 Auxiliares de Serviços
Gerais, 1 Jardineiro e 2 Trabalhadores Agrícolas.

Empresa Inserção
Jardinagem/Agro-Pecuária
Novos Contratos Formação

Novos Contratos Trabalho

Transitados

25%
63%

12%

Na referida Empresa de Inserção, ao longo de 2016, existiram 12% de novos Contratos de
Trabalho, 25% novos Contratos de Formação e 63% 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 (4) e enviado para o Centro de Emprego da Lousã, tendo todos eles sido aprovados.

Durante o ano de 2016, foram integrados em Empresa de Inserção
4 novos trabalhadores na Fase de Formação e 2 em Contrato de Trabalho.

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.
Até ao penúltimo trimestre de 2016, foi possível através do Prémio de Integração da Empresa
de Inserção contratar Sem Termo 6 trabalhadores que terminaram o seu processo de inserção.

Prémio de Integração - Contrato Sem
Termo Empresa Inserção 2016
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Trabalhadores…

Até Setembro de 2016, foram integrados através do Prémio de Integração
da Empresa de Inserção 6 trabalhadores em Contrato Sem Termo.

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 penúltima 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 2016, foi possível a integração de mais 3 trabalhadores, na nova área de
Rececionista/Guia, passando para 35 o número de trabalhadores do Enclave.
Os 35 trabalhadores acuais 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:
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Com as novas integrações, a distribuição dos trabalhadores de Enclave por sexo, é a seguinte: 17
Mulheres e 18 Homens.

Trabalhadores Enclave 2016

17

18
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As pessoas apoiadas em Enclave, distribuem-se da seguinte forma, no que diz respeito ao tipo de
deficiência:

Trabalhadores Enclave - Tipo
Deficiência
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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.
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No que diz respeito às Habilitações Literárias por Sexo, a distribuição dos colaboradores de
Enclave, faz-se da forma demonstrada no gráfico seguinte:
Trabalhadores Enclave - Habilitações
Literárias/Sexo
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Licenciatura

Existe algum equilíbrio entre o número de pessoas que possui o 4º ano (9), o 6º ano (8), o 12º
ano (9), e disparidade relativamente ao número de licenciados (1).

Em 2016, abrangemos 35 trabalhadores, verificando-se um aumento de 3 trabalhadores
relativamente ao ano anterior.

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 2016, a Medida Estímulo Emprego foi 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 efectuadas para o efeito.
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O gráfico acima montra a totalidade de pessoas apoiados ao longo do ano por esta Medida
(34). De salientar os 25 Contratos Sem Termo realizados.
Especificamente em 2016, foram elaboradas 11 candidaturas e iniciados 23 Contratos. Os
Contratos Não Concretizados deveram-se a: 3 desistiram da integração e 1 a entidade desistiu da sua
Contratação.

Tipos de Contrato - Estímulo Emprego
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Candidatados

Não concretizados

Os trabalhadores integrados, em 2016, ao abrigo desta Medida agrupam-se em 2
características: Jovens Desempregados (6) e Desempregados de Longa Duração (7). Havendo um
maior número de integrações de Mulheres do que de Homens.
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A tipologia dos Contratos realizados está espelhada no gráfico infra. Dos 13 Contratos
realizados, 8 são Contratos Sem Termo e 5 são Contrato a Termo.

Estímulo Emprego 2016
Homens

6
2

Mulheres

3
2

9
4

Contratos SEM
Contratos
TERMO A TERMOTotal

Em 2016, colocamos 13 trabalhadores, apoiados pela Medida Estímulo Emprego.

MEC – Medida de Conversão do Estimulo Emprego
Em caso de conversão de contrato de trabalho a termo certo, anteriormente abrangido pela
Medida Estímulo Emprego, em contrato de trabalho sem termo, por acordo celebrado entre
empregador e trabalhador, o empregador tem direito à prorrogação do apoio.
No ano de 2016, foi possível converter em Sem Termo, 5 Contratos.
Medida Conversão Contrato a Termo em
Contrato Sem Termo 2016
Pessoas Apoiadas
5
5
0
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Emprego Jovem Activo
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.
Foi elaborada 1 candidatura, que prevê a integração de 1 jovem recém-licenciado e 2 jovens
sem a escolaridade obrigatória.
Emprego Jovem Activo

Candidatura

Jovem Recém-Licenciado

Jovens
Sem
Obrigatória

1 Licenciado

2 Trabalhadores
Pessoais

Escolaridade

dos

Serviços

Estado da Candidatura

Sem integrações por falta de
candidatos

É, claramente, uma medida sem sucesso, uma vez que os critérios exigidos aos candidatos,
dificultaram a seleção.
Neste caso, o projeto não se iniciou porque não teve integrações, por falta de 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 2016, foram realizadas candidaturas de forma a integrar 2 pessoas.
2 Pessoas foram integradas e 2 ainda aguardam integração.

Medida Reativar - 2016
4
3
2
1

2

2

2

4

0
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Todas as pessoas que passaram por esta medida são Mulheres.
Sendo uma medida relativamente recente, e com características muito específicas ao nível dos
candidatos a selecionar, tem ainda pouca expressão.
Em 2016, foi possível integrar 2 pessoas nestas Medida.

Dispensa de Contribuições para a Segurança Social

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 5 colaboradores, das mais diversas áreas, todos
em Contrato Sem Termo.
Dispensa de Contribuições para a Segurança Social
2016
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Trabalhadores Apoiados

No âmbito destes apoios à conntratação de género,60% dos Contratados são Mulheres e
40% são Homens.

Dispensa de Contribuições para a Segurança Social 2016
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A distribuição dos contratados, pelas características: jovens à procura do 1º Emprego e
Desempregados de Longa Duração, faz-se da seguinte forma:
Dispensa de Contribuições para a
Segurança Social 2016

DLDs
60%

Jovens 1º
Emprego
40%

No ano de 2016, foram integrados 5 trabalhadores através desta medida, nomeadamente 2 jovens à
procura do primeiro emprego e 3 desempregados de Longa Duração, todos em Contrato Sem Termo.

Até ao fim do 3º trimestre de 2016, a Fundação ADFP realizou mais de 3 dezenas de
integrações, apoiando 38 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 24% de Contratos Sem Termo e 76% de
Contratos a Termo.

Contratos de Trabalho - 2016
Contratos Sem
Termo

24%

76%

Contratos a Termo

HSL - Hotel Parque Serra da Lousã
Receção de Currículos Vitae
Ao longo de 2016 foram rececionados 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.

HSL - CVs Recebidos 2016
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Em termos globais, foram rececionados nos primeiros 3 trimestres de 2016, 33 CVs de pessoas
residentes no Concelho e 27 CVs de pessoas residentes Fora do Concelho, para colaboração no HSL,
num Total de 60 CVs.
A abertura ao público, em 2015, 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.
Estágios Emprego
Perspetivando a continuidade do funcionamento do HSL, foram elaboradas novas
candidaturas a Estágio Emprego, bem como existiram novas integrações.

Candidaturas/ Áreas

Admissões/ Áreas

Em execução

5
. 1Trabalhador de Limpeza em
Escritórios,
Hóteis
e
Outros
Estabelecimentos
. 2 Empregados de Mesa
. 1 Gestor/Marketing
. 1 Operador Contabilidade e
Escrituração Comercial

4
. 2 Recepcionistas
. 1 Empregada de Mesa
. 1 Empregado de Mesa

12
. 4 Empregados de Mesa
. 3 Outras profissões Elementares
. 3 Recepcionista
. 1 Cozinheira
. 1 Outras Profissões Elementares

12
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4
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5
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A divisão por sexo, das integrações de Estagiários, faz-se da seguinte forma:

HSL - Estagiários 2016
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Medida Reativar

Homens
Mulheres

A manutenção do funcionamento do HSL - Hotel Parque Serra da Lousã permitiu a integração de 2
pessoas no âmbito da Medida Reativar.
Foi elaborada 1 candidatura para a área de Trabalhador de Limpeza em Escritórios, Hotéis e Outros
Estabelecimentos e manteve-se integrada uma pessoa em Outros Serviços.
Área
Candidatura

Estado da Candidatura

1 Trabalhador de Limpeza em Candidata não reunia
Escritórios, Hotéis e Outros condições
Estabelecimentos
1 Outros Serviços
Manutenção

Em execução

Medida Reativar - HSL 2016
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Mulheres

Medida Estímulo Emprego
Com a continuidade dos serviços prestados no HSL - Hotel Parque Serra da Lousã foi necessário
proceder à contratação de pessoas.
Foram elaboradas, no ano de 2016, 6 candidaturas para Contratação de: Auxiliares de Serviços
Gerais, Cozinheiro, Empregado de Balcão, Trabalhador dos serviços de Limpeza em Escritórios, Hóteis
e Outros Estabelecimentos, Empregados de Mesa.
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Contratos Realizados

Até Setembro de 2016, foi possível realizar 6 Contratos de Trabalho, apoiados por esta
medida.
No HSL foram integrados 3 jovens desempregados em Estágio Emprego, e
contratados 6 pessoas: 2 jovens à procura de primeiro emprego e 4 desempregadas de longa
duração.
Colégio de São Martinho
Receção de Currículos Vitae
Até Setembro de 2016 foram rececionados Currículos Vitae destinados a possíveis colaborações no
Colégio de São Martinho recém adquirido.

CVs
Total

Masculino
3
19

Feminino
16

CEI, CEI+ e CEI Deficiência
Foram realizadas candidaturas a CEI para apoio aos serviços no Colégio de São Martinho:
CEI - Candidaturas

Estado das Candidaturas

Total (3)

Apoio à Ação Educativa (3)
Serviços Administrativos (3)
Serviços Gerais (3)

Candidaturas em análise

Até ao fim do 3º trimestre de 2016, não se procedeu à integração de candidatos, uma vez que
as candidaturas ainda se mantiveram em análise.
Estágio Emprego
Foi realizada uma candidatura a Estágio Emprego para funcionamento futuro no Colégio de São
Martinho:
Estágio Emprego - Candidatura

Estado da Candidatura

Total (1)

Candidatura em análise

Psicóloga (1)

Até Setembro de 2016, não se procedeu à integração da candidata, uma vez que a candidatura
ainda se manteve em análise.
Fundão
Receção de Currículos Vitae
Até Setembro de 2016, foram rececionados 5 Currículos Vitae destinados a possíveis colaborações
na exploração agrícola do Fundão.

CVs
Total

Masculino
3
5

Feminino
2

CEI, CEI+ e CEI Deficiência
Foi realizada uma candidatura a CEI+ para integração de uma desempregada, beneficiária do
Rendimento Social de Inserção para apoio nas actividades agrícolas na exploração do Fundão:

CEI e CEI+ - Candidaturas

Estado das Candidaturas

Total (1)

Candidatura em análise

Técnico Florestal (1)

Até Setembro de 2016, não se procedeu à integração do candidato, uma vez que a candidatura
ainda se manteve em análise.
Estágio Emprego
Foi realizada uma candidatura a Estágio Emprego para funcionamento futuro na exploração agrícola
do Fundão:
Estágio Emprego - Candidatura

Estado da Candidatura

Total (1)

Candidatura deferida

Engenheiro Agrónomo (1)

Até ao penúltimo trimestre de 2016, não se procedeu à integração de qualquer candidato, uma
vez que os candidatos não apresentavam o perfil pretendido.
Outras atividades
Para além das atividades específicas da área do emprego/integração, procedeu-se a um conjunto de
procedimentos e atendimentos de utentes da Fundação e pessoas e famílias da comunidade.
Foram efetuados atendimentos que no âmbito de diversas problemáticas:
1. Informação e encaminhamento relativamente ao papel de cada serviço público na resolução dos
problemas que nos são colocados;
2. Encaminhamento para valências da instituição e respetivos responsáveis;
3. Encaminhamento para os serviços exteriores à Instituição: Segurança Social, Centro de Emprego, GIP,
Centro de Saúde entre outros;
4. Forte articulação com o Centro de Emprego da Lousã e Serviço Local da Segurança Social de Miranda
do Corvo;
5. Participação nas reuniões da Economia Cívica;
6. Disseminação de boas práticas de integração, nomeadamente na entrega e explanação do Guia de
Acolhimento a Novos Colaboradores;

7.
8.
9.
10.

Elucidação sobre os direitos e deveres de cada um com a definição inerente de papéis;
Mediação familiar e institucional;
Consulta psicológica a formandos e mediação de conflitos;
Apoio aos formadores.

Voluntariado
O Voluntariado sendo um conjunto de ações de interesse social e comunitário,
realizadas de forma desinteressada por pessoas, tem cada vez mais relevância quer em
instituições públicas como 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.
Na grande maioria dos casos, são os próprios voluntários que oferecem os seus préstimos.
Deste número, é de destacar o papel fundamental daqueles que colaboram connosco
neste regime, sem qualquer prémio de bolso.
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 Dra. 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 dos 20 voluntários não remunerados na Universidade Sénior
de Miranda do
Corvo, 20
voluntários
não
remunerados na
Universidade
Sénior do
Mondego e 51
voluntários
não remunerados
que
colaboram como
consultores.

Mensalmente contamos com o apoio totalmente
gratuito de 133 voluntários.
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 471 voluntários ativos, sendo que a participação
mensal média é de 105.

Relativamente à distribuição por sexo, a tendência do ano de 2015 mantém-se. À
semelhança de anos anteriores continua a verificar-se uma maior colaboração de voluntários do sexo
feminino (70%) comparativamente com os do sexo masculino (31%).
Também no que respeita à faixa etária dos colaboradores voluntários verifica-se que a
tendência se mantém, isto é, também em 2016 foram os jovens com idades compreendidas entre os
20 e os 29 anos que mais colaboraram com a Fundação ADFP. No entanto, nas faixas etárias dos 30
aos 39 e dos 40 aos 49 houve um acréscimo significativo de voluntários.

Distribuição de voluntários por faixa etária - totais 2016
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Estes voluntários encontram-se distribuídos pelas diversas valências da Fundação ADFP
(sede), incluindo o Parque Biológico da Serra da Lousã, o Restaurante Museu da Chanfana, o Hotel
Parque Serra da Lousã 4*, Colégio de São Martinho 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.
Ao contrário do que tem vindo a suceder nos anos anteriores a média mensal de voluntários
sofreu uma diminuição dada a integração da grande maioria dos voluntários que colaboravam no
serviço de almoços nas escolas, em contrato de trabalho. No ano de 2016 houve então a colaboração
média mensal de 105 voluntários (menos 20 do que em igual período em 2015). O mês de Fevereiro
foi aquele em que se verificou o máximo de voluntários (n=137) contrastando com o mês de Outubro
e Dezembro (n=81) que foram os meses com menos voluntários ativos.

Distribuição de Valores Mensais

Valores mensais de voluntariado totais 2016
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Em termos de valores mensais relativos ao voluntariado verifica-se que houve um máximo
de 12590,63 € no mês de Fevereiro e um mínimo de 6775,20 € em Dezembro.
A média mensal de gastos com voluntários é de 9180,59€.
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
assídua na aceitação da realização e cumprimento de horas de serviço comunitário nas várias
valências da Instituição.

Ao
longo
de
2016,
foram realizadas um total de 1269 horas de serviço comunitário distribuídas pelo PBSL, sede e
residências.
Em termos de valores doados, ao longo de 2016, foram quantificados 5938.92€, sendo a
média mensal de 494.91€.

IV. Políticas Culturais
4.1.

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.

A Biblioteca Itinerante tem como Missão, garantir o acesso à informação e ao conhecimento;
estimular a leitura visando formar cidadãos críticos capazes de usar com eficácia a informação de
forma democrática, quebrando barreiras étnicas, culturais ou religiosas; conservar coleções
bibliográficas em qualquer tipo de suporte, 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.
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, da qual
resultou a aquisição de uma nova viatura, que permite o acesso a portadores de deficiência,
possuindo igualmente acesso às Novas Tecnologias e ligação à Internet. Foi também renovado o
fundo documental.
Em 2011 lançou um novo projeto, virado para a população sénior, “No meu tempo é que era…”,
o qual visa sobretudo não deixar esquecer profissões e/ou atividades já desaparecidas ou em vias
disso. Pretende-se estimular as capacidades cognitivas da população sénior que se encontra em lares.
Atualmente a Biblioteca da Fundação ADFP atingiu cerca de 3900 utilizadores inscritos para os
quais disponibiliza 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.
Em 2016 organizámos o 1º Encontro de Bibliomóveis e Bibliotecas no qual se debateram os
novos desafios colocados por um mundo em permanente mudança.
A nossa Visão passa por transformar a Biblioteca da Fundação ADFP numa referência no acesso
à informação, colaborando no fomento das literacias e no desenvolvimento sociocultural da
comunidade abrangida direta ou indiretamente pelos serviços da Instituição.
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 198 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 2015/16.
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 31 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 - Organização do arquivo digital de notícias da Fundação ADFP.
7 - Encontro de Bibliomóveis de Miranda do Corvo (15 e 16 de Abril) - O Bibliomóvel no Século
21-Novos Desafios. Participaram no encontro 16 Bibliomóveis e vários responsáveis de Bibliotecas
Municipais, num total de cerca de 70 pessoas. As intervenções estiveram a cargo de especialistas na
área da leitura e da animação de Bibliotecas. O evento foi considerado por todos como um êxito.
8 - Participação numa sessão da Hora do Conto no Lar Naturidade - Penela.
9 - Participação no Encontro de Bibliomóveis de Coimbra (10 de Junho). O nosso Bibliomóvel
divulgou os seus projetos e esteve de aberto à visita do público durante todo o dia no Parque da
cidade.
10 - Encontro de Bibliomóveis de Proença-a-Nova (25 de Junho) - O Bibliomóvel “A Quinta dos
Livros” participou no Encontro de Bibliomóveis, inserido na comemoração do 10º aniversário do
Bibliomóvel de Proença. No âmbito deste evento realizei uma intervenção denominada “Integração
e Tolerância - O papel das Bibliotecas”, centrada sobretudo na importância do papel das bibliotecas
na defesa de valores como a tolerância, a liberdade ou a fraternidade. Num mundo onde a
mobilidade das pessoas é cada vez maior.
11 - Comemoração do Dia das Bibliotecas através da organização de sessões da hora do conto
no Parque Biológico, para as crianças do CATL e visitantes do Parque.
12 - Presença no Encontro de Bibliomóveis da Sertã (2 e 3 de Julho) - O Bibliomóvel “A Quinta
dos Livros” divulgou a sua atividade neste evento inserido na 5ª Maratona de Leitura da Sertã - 24
horas a ler).
13 - Participação no Encontro de Bibliomóveis da Chamusca (28 de Outubro) - Este encontro
assinalou o início da atividade do Bibliomóvel do Ruy. A nossa participação incluiu uma intervenção
intitulada “36 anos por montes e vales”, na qual se referiu a especificidade e os projetos da nossa
Biblioteca.
14 - 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 da escritora Alice Cardoso que dedicou em exclusivo, às crianças
do Centro Infantil da Fundação ADFP, uma sessão de animação sobre o seu livro
“Tenho a Lua no meu bolso”.
15 - 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.

16 – Visitas regulares do Bibliomóvel às localidades visadas nos protocolos estabelecidos com
os Municípios (Miranda do Corvo, Penela e Góis) e Junta de Freguesia de Serpins.

17 - A Biblioteca realizou no ano de 2016 as seguintes atividades:
"No meu tempo é que era…" - 268 Sessões.
“Hora do conto na Biblioteca” - 83 Sessões.
“Vamos ao cinema na Biblioteca” - 56 Sessões.
“Magia sobre rodas.” - 13 Sessões.
- Dados estatísticos referentes ao ano de 2016
* Dados estatísticos referentes apenas ao mês de Novembro de 2016
Dados estatísticos mensais referentes ao ano de 2016

Em 2016 foram atendidos 9467 leitores, que requisitaram um total de 13274 documentos. A média mensal cifrase em 860 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

Departamento Cultural
Visão
A Fundação ADFP é uma organização de iniciativa comunitária, de atividade cívica e
filantrópica. A sustentabilidade socioeconómica pela criação de receitas próprias e angariação de
fundos, permite uma maior autonomia financeira, face à administração central, e uma riqueza
inclusiva com o alargamento de valências e pessoas apoiadas.
Missão
Desenvolver iniciativas de angariação de valor - humano e financeiro - de forma organizada e
estratégica, promovendo o comprometimento entre pessoas, projetos e organizações.
Visitas
Colaboração no processo de organização de visitas de personalidades ou entidades
estratégicas para a promoção da atividade da Fundação, destacando entre outros:
Data
18/01

Visita
Visita do Grupo António Ataíde e os Impuros

Âmbito
Concerto de Beneficência

19/01

Dr. Cândido Ferreira, candidato às eleições presidenciais

22/01

Dr. Horácio José Santiago, Presidente da UIPSS – União das IPSS

Encontro de Parceiros

22/01

Dr. João Carlos Dias, CNIS – Confederação Nacional das IPSS

Encontro de Parceiros

22/01

Encontro de Parceiros

25/01

Padre Agostinho Cesário Jardim Moreira, Presidente da Direção da Rede
Europeia Anti Pobreza Nacional
Dra. Sónia Filipe, Arqueóloga e Clube UNESCO de Aveiro

1/02

Dra. Ana Feijão, Coordenadora da Unidade de Alcoologia de Coimbra

Lar Residencial

Clube UNESCO Trivium

2/02

Dr. Pedro Ferreira Folgado, Presidente da Câmara Municipal de Alenquer

3/02

5/02

Vitor Figueiredo, Presidente da Associação de Solidariedade Social, Cultural e
Recreativa de Lamas (Moledo)
Dra. Isabel Garcia, Edições Minerva e Presidente da Associação de Amigos dos
CHUC
Dr. Eduardo Cabrita, Ministro Adjunto

17/02

Dra. Fátima carvalho, Presidente do sindicato dos Professores da Zona Centro

Parcerias

29/02

Paulo Silva, Presidente da Transerrano / Lousitânea

Parcerias

1/03

10/03

Dra. Ana Sofia Antunes, Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com
Deficiência
Enf. Ricardo Correia de Matos, Presidente da Secção Regional da Ordem de
Enfermeiros
Jorge Revez, Presidente da Direção da Associação de Defesa do Património de
Mértola
Ana Coelho, autora do livro “Sem-abrigo: Escolha ou Destino?”

14/03

Elia Ramalho, pintora e escritora

Biblioteca

24/03

Dr.ª Carla Ferreira, diretora Técnica da Cruz Vermelha de Águeda

Saúde Mental

7/04

Adília Farinha, Diretora do Centro de Emprego Pinhal Interior Norte

Formação Profissional e Emprego

8/04

Ann Murray Brown, Especialista em Monitorização e Avaliação, Holanda

18/04

João Noronha, Presidente da Direção da Escola Superior Agrária

Formação Profissional e Emprego
Agropecuária

9/05

Fátima Duarte, Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das
Crianças e Jovens
Clara Martin Duque, Universidade de Madrid - Espanha

Lar de Infância e Juventude

16/06

Adriana Rodrigues, vice-Presidente da Delegação da Deco e Melanie Magalhães,
responsável pelo Gabinete das Novas Iniciativas

Formação Profissional e Emprego

23/06

Hotel Parque Serra da Lousã

13/07

Cerciama-coop. De Educação E Reabilitação De Cidadãos Inadaptadas Da
Amadora Crl
Portugal Social On Road (Projeto CASES)

9/08

Comité Paraolímpico da Guiné

Parcerias/ Formação Profissional

28/09

Dra. Madalena Abreu, ISCAC + Prof. Elena Porumb

Parcerias

12/10

Tatsuya Kanda, Fundação MOA de Portugal

Clube UNESCO Trivium

08/11

Equipa Técnica da Fundação Irene Rolo de Tavira

CAO

10/11

Jorge Veloso, Presidente da Junta de Frehuesia de S. Martinho do Bispo

Colégio de S. Martinho do Bispo

14/11

Tomané Baldé, Ministro da Função Pública, Trabalho e Segurança Social
Jaime José Nhaté, Chefe de Gabinete

Parcerias
Formação Profissional

30/11

Catarina Durão, Diretora Regional do Instituto Português do Desporto e
Juventude

AJA
Ginásio

3/02

3/03
4/03

30/06

Parcerias

Lar Residencial

Turismo

Parcerias

Futsal “O viveiro”
21/12

Visita técnica da Leroy Merlin

Formação Profissional e Emprego

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:
Data
4/05

18/05

Evento
Conferência “Enquadramento Jurídico-político, as
diferenças e dificuldades do modo de relacionamento do
sector público e privado”
Seminário “Os refugiados, a crise e os traumas”

15/07
25/09
26/09

Feira de Emprego e Empreendedorismo Social
FOLIO – “O meu pai era um arameu errante”
Chama da Solidariedade CNIS

15/10

Conferências da Serra
Territórios de Política e de Liberdade

23/10

XXVII Sessão da Academia Olímpica de Portugal
Desporto Inclusivo como fator de integração social

10/11

Apresentação da Fundação ADFP

17/12

II Meet Eco

14/12

Seminário Feminismos no Centro – Conhecer e agir nos
territórios

Organização/Local
ISCAC – Coimbra Business School

Representante
Jaime Ramos

Fundação Calouste Gulbenkian /
Centro de Estudos Sociais da UC
Escola Superior de Saúde Aveiro
Festival Literário de Óbidos
ADFP

Jaime Ramos

Org. Junta de Freguesia da Lousã
Local: Palácio Viscondessa do
Espinhal
Org. Academia Olímpica de
Portugal
Local: Câmara Municipal de
Miranda do Corvo
Org. Rotary Clube de Coimbra
Org. Núcleo de Biologia da UC
Local: Jardim Botânico
Org. Plataforma Portuguesa para
os Direitos das Mulheres

Jaime Ramos
Jaime Ramos
Jaime Ramos
Padre Lino Maia, Dir. CNIS
Horácio Santiago, Dir.
UIPSS Coimbra
Jaime Ramos

Jaime Ramos

Jaime Ramos
Margarida Soares
Ana Paula Santos

Parcerias
I Encontro de Parceiros, por ocasião do Mundial das Religiões e Dia Mundial da Liberdade
Adesão do Clube UNESCO Trivium à Federação Portuguesa das Associações, Centros e Clubes
UNESCO
No âmbito do protocolo com o ISCAC – Instituto Superior de Contabilidade e Administração
de Coimbra | Business School, frequentámos o primeiro módulo da Formação “Fundraising em ação”
Assinados Protocolos de colaboração com:

Escola Superior de Educação de Coimbra
Instituto Al-Muhaidib de Estudos Islâmicos / Universidade Lusófona
H Sarah Trading Lda.
Sindicato de Professores da Zona Centro
Escola Superior Agrária de Coimbra
Diário / Jornal de Notícias, troca de estadias no hotel por publicidade
UGT/Universidade Sénior do Mondego
Universidade de Aveiro
DECO – Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor
Ministério da Função Pública, Trabalho e Segurança Social da Guiné-Bissau
Associação Exploratório Infante D. Henrique, Centro Ciência Viva de Coimbra
Instituto Superior Miguel Torga de Coimbra
Comunicação / Marketing / WWW.fundação.adfp.pt / facebook
205 Notícias, inseridas na página web e partilhadas pelo meio do Facebook, e as quais foram
divulgadas pela comunicação socia, especialmente regional.
+ Repercussões teve nos médios nacionais
Visita do Dr. Eduardo Cabrita, Ministro-adjunto
Visita da Dra. Ana Sofia Antunes, Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com
Deficiência
Prémio Acesso Cultura Integrado ao Parque Biológico da Serra da Lousã e Espaço da Mente
Inauguração do Templo Ecuménico Universalista
O Diário de Notícias, a Revista Super Interessante e a revista on-line Plural & Singular e a
Visão on-line destacaram o Parque Biológico da Serra da Lousã, Hotel Parque Serra da Lousã e
Espaço da Mente como projetos de referência.
A CmTV fez duas reportagens com destaque, uma sobre o Parque Biológico da Serra da Lousã
e Templo Ecuméncico Universalista.
A Residência Paz e os Refugiados continuam a ser um tem preferencial da comunicação social
portuguesa e estrangeira. Destaca-se a reportagem de um canal de televisão sueca – SVT.
O Templo Ecuménico Universalista, e o embargo camarário, teve destaque num programa de
entretenimento da TVI – A Tarde é Sua.
Inauguração do Templo Ecuménico Universalista com destaque na RTP, Visão e Público.

Templo Ecuménico Universalista alvo de filmagens para o programa Aqui Portugal da RTP e
vídeo 150 seconds sobre o concelho (locais selecionados por votação do público).
Feiras e eventos promocionais
Bolsa de turismo de Lisboa, Feira Internacional de Lisboa, com representação em 4 stands:
Região de Turismo do Centro, Associação de Hotelaria de Portugal, Câmara Municipal de Miranda do
Corvo e ADXTUR.
6º Trilho dos Abutres
Feira Ibérica de Turismo, Guarda
Expo-Miranda / Feira de Turismo, com stand da Fundação ADFP e do Parque Biológico da
Serra da Lousã
Portugal Economia Social, Feira Internacional de Lisboa
Feira Popular de Coimbra / Previdência Portuguesa
Expofacic, Cantanhede
Litoral Norte – Feira da Natureza, Esposende
Mostra de Fundações, Universidade Nova de Lisboa
Feira do Empreendedorismo e Inovação Social, Universidade de Coimbra
Encontro Nacional CNIS, Coimbra
Montagem de uma lona no campo do Clube Desportivo Lousanense, Lousã
Ação promocional, Alma Shopping Coimbra
Feira das Entidades, Lousã
Feira da Caça e do Mel, Miranda do Corvo
Presépio de Natal, Penela
Mercadinho de Natal, Miranda do Corvo
Prémios / Reconhecimentos
Escola Associada da UNESCO – Centro Infantil de Miranda do Corvo
Prémio Acesso Cultura Integrado – Parque Biológico da Serra da Lousã / Espaço da Mente

Prémio “Homenagem à Excelência” à Fundação ADFP, pela Associação dos Antigos
Estudantes de Coimbra.
O Espaço da Mente, integrado no Parque Biológico da Serra da Lousã, recebe o seu primeiro
prémio de mérito.

Dado o prémios já recebidos pela organização não existe muitos mais para receber, e mais
difícil ainda repetir a premiação por uma questão de política de diversificação das organizações
premiadoras.
Eventos
Data
22/01

Comemoração
Dia Mundial das Religiões e Dia
Mundial da Liberdade
Dia Mundial da Mulher

Iniciativa
Encontro de Parceiros

Organização
Clube UNESCO Trivium

Local
Cinema

Tertúlia “Os Papeis da Mulher”

8/03
11/03

Dia Mundial da Mulher

Hotel
Parque
Serra da Lousã
Cinema
TAGV

21/03

Dia Mundial da Árvore

Dia Mundial da Água

2/04

Dia Internacional do Livro Infantil

Formação Profissional
PBSL
Clube UNESCO Trivium
Águas do Centro Litoral
Formação Profissional
Clube UNESCO Trivium
Clube UNESCO Trivium

Hotel
Parque
Serra da Lousã

22/03

Cinema
Concerto de Beneficiência de
“António Ataíde e os Impuros”
Tertúlia “Rede Natura e o
aproveitamento
dos
recursos
florestais”
Sessão de informação
“As profissões da água”

Clube da Mulher Clube UNESCO
Trivium
Clube da Mulher
Universidade de Coimbra

6/04

Clube UNESCO Trivium

ADFP

25/04

Dia internacional do Desporto para o
Desenvolvimento e a Paz
25 de abril

Clube UNESCO Trivium

Espaço da Mente

30/04

-

Clube UNESCO Trivium

Espaço da Mente

3/05

Clube UNESCO Trivium

Espaço da Mente

16/05

Dia Internacional da Liberdade de
Imprensa
Noite Europeia dos Museus

25 de abril...a minha liberdade
Exposição de trabalhos + oferta de
cravos em papel
Apresentação do Livro “Movimento
de Terras” de António Amaral
Encontro com almoço e visita para
os jornalistas da comunicação social
Visita Noturna ao Espaço da Mente

Espaço da Mente

18/05

Dia Internacional dos Museus

Laboratório Brilhante

27/05

Dia Internacional dos Museus

9/06

-

Tertúlia “Traços de Ecumenismo em
Miranda do Corvo - da necrópole
medieval ao Templo Ecuménico”
Caminhada Solidária ao Templo
Ecuménico
Palestra “A Floresta é de todos nós”,
pelos Baldios de Vila Nova
Visita noturna e Noite no Museu

Parque Biológico da Serra da
Lousã Clube UNESCO Trivium
Mentes Brilhantes
Clube UNESCO Trivium
Clube UNESCO Trivium

Formação Profissional
Clube UNESCO Trivium
CATL
Clube UNESCO Trivium
CATL
Clube UNESCO Trivium
CATL
Clube UNESCO Trivium
CATL
Clube UNESCO Trivium
CATL

Templo
Ecuménico
Sala CATL

4/03

10/08
12/08

Dia Internacional da Juventude

19/08
24/08

Dia Mundial da Fotografia
Dia Humanitário
Dia do Artista

24/08

Dia do Artista

Apresentação do Livro de Elia
Ramalho
Flashmob intergeracional

Raide Fotográfico
Exposição de Fotografia
Humanitário”
Workshop Ballet

“Dia

Cinema

Hotel

Espaço da Mente
Espaço da Mente

Espaço da Mente
CATL
Espaço da Mente
CATL

Clube UNESCO Trivium
Clube UNESCO Trivium

11/09

-

Inauguração do Templo Ecuménico
Universalista

16 a 17/09

-

IV Encontro Nacional de Centros e
Clubes UNESCO

Comissão Nacional da UNESCO
Clube UNESCO Trivium

21/09

Dia Internacional da PAZ

Uma vela pela Paz no Mundo

Clube UNESCO Trivium

1/10

Dia Europeu
Doadores

Sessão de esclarecimento sobre a
natureza da organização e venda de
livros “Campeões”

Clube UNESCO Trivium

VIII Capítula da Real Confraria da
Matança do Porco

Real Confraria da Matança do
Porco

das

Fundações

e

30/10

16/11

Dia internacional da Tolerância

Cordão Humano em redor do
Templo Ecuménico Universalista

Formação Profissional
Clube UNESCO Trivium

21/11

Dia Nacional do Pijama | Mundos de
Vida
Dia Internacional do Voluntariado

Atividades nas valências de ensino
pré-escolar
Reflorestação com voluntários

Clube UNESCO Trivium

5/11

10/12

Dia Internacional
Humanos

dos

Direitos

20/12

Dia Internacional da Solidariedade
Humana

Decoração da árvore de natal com
mensagens alusivas aos direitos
humanos.
Apresentação “solidária” do livro O
Pinto às Riscas, de Ricardo Pocinho

16/12

Concerto Solidário de Natal

Stephen Vincent

Inauguração do Templo Ecuménico Universalista - 11 setembro
O programa integrou:
Visita à sede, Espaço da Mente, Parque Biológico da Serra da Lousã
Almoço no Hotel Parque Serra da Lousã
Inauguração do Templo Ecuménico Universalista
- Mural de inauguração

GIP Inclusivo
Clube UNESCO Trivium
Clube de Empresários
Miranda do Corvo
Formação Profissional
Clube UNESCO Trivium

Hotel
Parque
Serra da Lousã
Templo
Ecuménico
Universalista
Hotel
Parque
Serra da Lousã
Parque Biológico
da Serra da Lousã
Templo
Ecuménico
Universalista
Templo
Ecuménico
Espaço da Mente

Parque Biológico
da Serra da Lousã
Hotel
Parque
Serra da Lousã
Templo
Ecuménico
Universalista
Templo
Ecuménico
Universalista
Centro Infantil de
Miranda do Corvo
Parque Biológico
da Serra da Lousã

de

Centro de Atividades de
Tempos Livres Clube UNESCO
Trivium
Trilhos do Futuro

Espaço da Mente

Hotel
Parque
Serra da Lousã
Cinema

- Leitura da Carta pela Compaixão
- Hino da Alegria pela Universidade Senior da ADFP + Lar de Infância e Juventude
Contou com a presença de:
Eduardo Cabrita, Ministro-adjunto
Catarina Marcelino, Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade
Paulo Mendes Pinto, Embaixador do Parlamento Mundial das Religiões
Representantes Nacionais:
Bispo de Coimbra
Rede Aga Khan
Associação Cultural Pagã
Comunidade Islâmica de Lisboa
Sociedade Bíblica de Portugal
Associação Ateísta de Portugal
Loja Simbólica Lusitânia
Loja Simbólica de Portugal
Grande Oriente Lusitano
Alto Comissariado para as Migrações
Comissão Nacional da UNESCO
Programa Escolhas

Em relação ao estabelecido no Plano 2016, foram concretizados os eventos e superadas em
número e amplitude as iniciativas previstas. Efetivamente, a inauguração do Templo Ecuménico
Universalista foi o momento do ano em termos de repercussões nacionais.
Clube Unesco Trivium
Visão
A comunicação, união, partilha, humanidade, valores humanos, desenvolvimento sustentável e
felicidade são imprescindíveis a um sociedade justa e tolerante. A Fundação partilha os ideais da UNESCO na
construção da paz", reduzindo a pobreza, promovendo o desenvolvimento sustentável e o diálogo
intercultural,
através
da
educação,
ciências,
cultura,
comunicação
e
informação.
Missão
Promover iniciativas que difundam os ideais da UNESCO e contribuam para a formação cívica e
democrática das comunidades locais.

Comemoração
Dia Mundial das Religiões e Dia Mundial da Liberdade
Dia Mundial da Mulher
Dia Mundial da Árvore
Dia Mundial da Água
Dia Internacional do Livro Infantil
Dia internacional do Desporto para o Desenvolvimento
e a Paz
25 de abril
Dia Internacional da Liberdade de Imprensa
Noite Europeia dos Museus
Dia Internacional dos Museus
Dia Internacional dos Museus
Dia Internacional da Juventude
Dia Mundial da Fotografia
Dia Humanitário
Dia do Artista
Dia do Artista
Dia Internacional da PAZ
Dia Europeu das Fundações e Doadores
Dia internacional da Tolerância
Dia Nacional do Pijama | Mundos de Vida
Dia Internacional do Voluntariado
Dia Internacional dos Direitos Humanos
Dia Internacional da Solidariedade Humana

Iniciativa
Encontro de Parceiros
Tertúlia “Os Papeis da Mulher”
Tertúlia “Rede Natura e o aproveitamento dos recursos florestais”
Sessão de informação
“As profissões da água”
Apresentação do Livro de Elia Ramalho
Flashmob intergeracional
25 de abril...a minha liberdade Exposição de trabalhos + oferta de cravos em papel
Apresentação do Livro “Movimento de Terras” de António Amaral
Encontro com almoço e visita para os jornalistas da comunicação social
Visita Noturna ao Espaço da Mente
Laboratório Brilhante
Tertúlia “Traços de Ecumenismo em Miranda do Corvo - da necrópole medieval ao
Templo Ecuménico”
Caminhada Solidária ao Templo Ecuménico
Palestra “A Floresta é de todos nós”, pelos Baldios de Vila Nova
Visita noturna e Noite no Museu
Raide Fotográfico
Exposição de Fotografia “Dia Humanitário”
Workshop Ballet
Inauguração do Templo Ecuménico Universalista
IV Encontro Nacional de Centros e Clubes UNESCO
Uma vela pela Paz no Mundo
Sessão de esclarecimento sobre a natureza da organização e venda de livros “Campeões”
Cordão Humano em redor do Templo Ecuménico Universalista
Atividades nas valências de ensino pré-escolar
Reflorestação com voluntários
Decoração da árvore de natal com mensagens alusivas aos direitos humanos.
Apresentação “solidária” do livro O Pinto às Riscas, de Ricardo Pocinho

O Clube UNESCO Trivium superou as atividades previstas para 2016, inclusivamente trouxe para a
organização um dos maiores momentos do ano – Encontro Nacional com a presença do ministro de negócios
estrangeiros e a embaixadora da UNESCO.
IV Encontro Nacional de Centros e Clubes Unesco – 16 e 17 setembro
O programa integrou:
Visita à sede, Espaço da Mente, Parque Biológico da Serra da Lousã
Almoço no Hotel Parque Serra da Lousã
Visita ao Templo Ecuménico Universalista
Contou com a presença de:
Augusto Santos Silva, Ministro de Negócios Estrangeiros

Ana Martinho, Embaixadora da Comissão Nacional da UNESCO
Centros e Clubes:
Clube UNESCO TRIVIUM
Clube UNESCO da Maia
Clube UNESCO de Paremiologia
Clube UNESCO Entre Gerações
Clube UNESCO Educação Artística e Cultural pela PAZ
Clube UNESCO Espaço T
Clube UNESCO Educação pela Diferença Intercultural
Clube UNESCO de Educação Artística
Centro UNESCO Biodiversidade e Tradição
Clube UNESCO Universidade de Valores
Clube UNESCO Kiron
Centro UNESCO para a Arquitetura e a Arte Religiosa
Centro UNESCO Património Mundial de Sintra
Clube UNESCO Aristides de Sousa Mendes
Centro UNESCO Aldeia das Ciências
Centro UNESCO Oficinas do Convento
Centro UNESCO Desenvolvimento dos Jovens nas Comunidades Locais
Centro UNESCO Ciência, Arte e Engenho
Clube UNESCO Mobilidade Intercultural
Clube UNESCO de Aveiro
Centro UNESCO Dança
Federação Portuguesa das Associações, Centros e Clubes UNESCO

Espaço da Mente / Ecomuseu de Miranda do Corvo
Visão
O património é o testemunho material de uma comunidade, reflexo das vivências e
materialização da liberdade de pensamento, ao longo da sua existência.
Missão
Identificar, preservar, valorizar e divulgar o património, como testemunho e meio para a
promoção de valores civilizacionais, quebrando barreiras étnicas, culturais ou religiosas.

Comemoração
Dia Mundial das Religiões e Dia Mundial da Liberdade
25 de abril
Dia Internacional da Liberdade de Imprensa
Noite Europeia dos Museus
Dia Internacional dos Museus
Dia Internacional dos Museus
Dia Internacional da Juventude
Dia do Artista
Dia Europeu das Fundações e Doadores

Dia Internacional dos Direitos Humanos

Iniciativa
Encontro de Parceiros
25 de abril...a minha liberdade Exposição de trabalhos + oferta de
cravos em papel
Apresentação do Livro “Movimento de Terras” de António Amaral
Encontro com almoço e visita para os jornalistas da comunicação social
Visita Noturna ao Espaço da Mente
Laboratório Brilhante
Tertúlia “Traços de Ecumenismo em Miranda do Corvo - da necrópole
medieval ao Templo Ecuménico”
Visita noturna e Noite no Museu
Exposição de Fotografia “Dia Humanitário”
Inauguração do Templo Ecuménico Universalista
IV Encontro Nacional de Centros e Clubes UNESCO
Sessão de esclarecimento sobre a natureza da organização e venda de
livros “Campeões”
Decoração da árvore de natal com mensagens alusivas aos direitos
humanos.

Em relação ao planificado para 2016, não foi possível melhorar a sinalética e criar a página
web, por um lado o projeto tem um ano de abertura pelo que é recente, por outro o investimento
financeiro e laboral foi canalizado para o Templo Ecuménico Universalista.
No entanto, foi finalizada a redação do livro/catálogo para o Espaço da Mente, colocado um
posto de trabalho informático para autonomização das comunicações e movimentação das redes
sociais ligadas.
Cinema
Visão
A Fundação ADFP pretende colaborar no desenvolvimento local, criando uma agenda de eventos de
carácter
cinematográfico,
cultural
e
(in)formativo.
Missão
Disponibilizar à comunidade um espaço, com equipamento multimédia de topo, e iniciativas de
âmbito cultural e (in)formativo, cuja agenda privilegia a exibição cinematográfica comercial.
Para além da agenda comercial regular em parceria com a NOS, com um filme e 5 sessões por semana,
esta sala acolheu outras iniciativas numa lógica de diversificação da atividade:

Data
22/01
8/03
22/03

Iniciativa
Debate sob o tema “Liberdade e/ou Religião”
Dia Mundial da Mulher
Sessão de informação: Profissões da água

21/04
31/05
23/06
16/12

Reunião do Sindicato de Trabalhadores
Dia Mundial da Criança
Festa de finalistas
Concerto Solidário de Stephen Vincent

Organização
Clube UNESCO Trivium
Clube da Mulher
Águas do Litoral Centro
Clube UNESCO Trivium
Formação Profissional
Sindicato de Trabalhadores
Centro Infantil
Centro Infantil
Trilhos do Futuro

Obs.
Encontro de Parceiros
Dia Mundial da Mulher
Dia Mundial da Água

Cedência gratuita
DVD
DVD + Cerimónia
Natal

Relativamente a 2015, houve uma diminuição de bilhetes vendidos e de publicidades exibidas, reflexo,
talvez, de uma diminuição do poder de compra e de capacidade de investimento das empresas, na maioria
fornecedores da ADFP, mas também pequenas e médias empresas locais.
Houve, também, menos
iniciativas fora do circuito comercial do cinema pelo facto de agora existir com alternativa válida a sala de
conferências do Hotel Parque Serra da Lousã.
Salão de Festas
Data
20/06
23/06
06/07
06/10
24/11
10/10
6/11
19/11
14/12
16/12
17/12
21/12

Iniciativa
Dia Mundial dos Refugiados
Festa de finalistas
Festa de Fim do Ramadão
Jantar mensal

Org.
Residência Paz
Centro Infantil
Residência Paz
Universidade Senior

Dia Mundial da Saúde Mental
XXIX Aniversário da Fundação ADFP
Pernoita
Festa de Natal
Festa de Natal
Festa de Natal
Jantar de Natal

Unidade de Saúde Mental
Colégio de S.Martinho
Centro Infantil
Universidade Senior
Unidade de Saúde Mental
Agrupamento de Escolas
de Miranda do Corvo

Relatório Cinema
* valores indicativos ou incompletos, pelo facto do relatório estar a ser executado três
semanas antes do fim do ano
Receitas
Bilhetes
3008*

Publicidade
4.107,50 €

10.603,50 €*

Renda Bar

Outras

1200,00 €

-

15.911,00 €

Despesas
Pessoal

Filme (+transporte)
6.789,07 €*

Comp. Lusomundo
850,00 €*

Eletricidade

Outras

1.800,00 €*

9.439.07 €

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
1. Enquadramento
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 433 espécies de fauna, num total de 64 espécies
diferentes, mas também flora em ambientes o mais parecido 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 bem-estar 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 e outros animais 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.
Durante o ano de 2016, foram desenvolvidas várias ações com o intuito de
proliferar a mensagem e a imagem do Parque Biológico. Foram realizados os planos
científicos e pedagógicos com aplicação durante o ano de 2017 em diferentes ações,
atividades e parcerias.
De modo a promover a gastronomia tradicional e regional, a Queijaria e o
Fumeiro, anteriormente inaugurados, iniciaram produção de queijos de cabra e de
chouriços variados.
Todas as áreas inseridas no domínio do Parque Biológico da Serra da Lousã têm
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: 8 colaboradores, 1 diretor técnico, 1 responsável pela produção
vegetal/animal, 1 Engenheira Alimentar, 1 bióloga, 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.
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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 fatores 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.
Foram mantidos os protocolos com associações produtoras de material vegetativo,
fazendo manutenção da área representativa da vegetação autóctone da Serra da Lousã.
Na horta pedagógica, ao longo do ano 2016 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.
Em 2016, devido à parceria estabelecida com um novo centro de recuperação, foi
possível adquirir novos animais e ficou acordado a chegada de uma nova espécie no
inicio do novo ano – Grifo.
Os números relativos à população efetiva no Parque Selvagem encontram-se
representados na Tabela 1 e os números relativos aos nascimentos, doações e mortes
encontram-se representados na Tabela 2.
Tabela 1 - Listagem de animais efetivos no Parque Selvagem Parque Biológico da Serra
da Lousã
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Espécie

Quant.

Águia de Asa Redonda

5

Cabra anã

12

Cabra raça bravia

8

Cão Serra da Estrela

1

Cão Rafeiro Alentejano

1

Coruja das torres

3

Coruja do mato

2

Gaio

1

Gamo

17

Cavalo raça Garrana

2

Gineta

3

Gralha

3

Javali

8

Lama

2

Lince Europeu

7

Lobo ibérico

9

Milhafre

6

Muflão

5

Pato-Real

34

Corço

1

Raposa

2

Sacarrabos

7

Texugo

2

Urso pardo

2

Veado

7

Góbio ibérico

2

Cágado Mediterrâneo

2

Pimpão

10

Salamandra

2

Tritão marmoreado

2

Lagostim vermelho

1

Tartaruga da Flórida

20

Cobra de escada

3

Dragão barbudo

2
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Nascimentos

Quant.

Doações ao PBSL

Quant.

Mortes

Quant.

Lince europeu

3

Raposa

2

Raposa

1

Lobo ibérico
Urso

4
1

Tartaruga da Flórida
Águia calçada

>5
2

Tartaruga
Águia calçada

>3
3

Muflão

4

Cobra de escada

2

Águia Asa Redonda

1

Veado
Gamo

4
5

Águia Asa Redonda
Coruja das torres

2
1

Bufo-Real
Coruja do Mato

1
1

Pato-Real

>20

Cobra de ferradura

1

Cobra de ferradura

1

Veado

2

Ouriço cacheiro

2

Lobo cria

1

Lontra

1

Urso cria

1

Galinha

>20

Ouriço cacheiro

2

Tabela 2 – Nascimentos, mortes e doações
Os vários nascimentos mostram a boa adaptação das espécies aos recintos e às
condições em que se encontram. Dos animais mais emblemáticos do Parque,
ressaltamos o seguinte:
- Após 2 anos de interregno o casal de ursos pardos teve uma cria, no entanto, devido
à fragilidade inerente às crias desta espécie em que apresentam um tamanho muito
inferior ao da sua progenitora, a cria não sobreviveu aos primeiros dias de cuidados
maternais. No entanto, é de salientar a capacidade de reprodução da espécie em
cativeiro.
- Os linces euro-asiáticos, mais uma vez, apresentam um potencial reprodutor muito
forte tendo novamente 3 crias. Ano após ano, é de notar o padrão de apenas nascerem
crias fêmeas, perfazendo neste momento uma população de 6 fêmeas e 1 macho.
- No ano de 2015, foi efetuado com algum sucesso a separação do macho-alfa de lobo
ibérico da fêmea-alfa. No entanto, o macho procriou com outra fêmea, tendo uma cria
e, no ano de 2016 presenteou o PBSL com 3 novas crias. Uma das crias não sobreviveu,
perfazendo assim uma população total de 9 lobos. A antiga fêmea-alfa sofre
frequentemente ataques por parte do macho-alfa ao tentar novamente conseguir o seu
posto. Este comportamento é natural e, quando questionados, os técnicos explicam aos
visitantes esta dinâmica da população.
As várias doações de espécies durante o ano de 2016, provieram em grande
parte do Centro de Recuperação de Castelo Branco, mas também existiram doações por
parte de particulares que entregaram ao Parque animais encontrados ou que tinham
em sua posse (ex. tartarugas da flórida).
Relativamente aos óbitos:
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Veado – o veado macho que conta com 7 anos, em época de acasalamento
torna-se bastante feroz para dominar o seu hárem e, além dos bramidos que
caracterizam a época – brama – também tem comportamentos de ataque a
outros machos e a algumas fêmeas que possam tentar fazer-lhe frente, por
exemplo, na altura da alimentação.
Ouriços-cacheiros – Na natureza esta espécie pode chegar a percorrer km’s
numa só noite, apesar do seu passo lento. Estando confinados a uma gaiola
(ainda que grande), esta espécie tem tendência a não sobreviver. Já tivemos
vários ouriços que ao fim de 2/3 meses não aguentam. Foi realizada uma
alimentação variada de modo a corresponder às escolhas no estado selvagem,
mas não obtivemos sucesso na sua manutenção.
Aves de rapina – O maior problema de 2016 verificou-se nas aves de rapina.
Sabemos que as condições climatéricas são sempre uma adversidade a qualquer
espécie que se encontra em cativeiro; a mobilidade reduzida inerente ao
cativeiro leva a uma baixa musculatura o que impede, em casos de grandes
amplitudes térmicas, a uma boa proteção contra o frio. A alimentação destas
aves tem então de ser reforçada para permitir o acumular de gordura para fazer
face às alterações de estação. As aves são alimentadas dia sim, dia não com uma
porção correspondente ao que cada ave necessita de carnes como coelho e
frango. No entanto, estas carnes não são ricas em gordura pelo que, quando as
temperaturas começaram a descer drasticamente, algumas das aves não
suportaram a baixa temperatura que se fez sentir. Foi concluído que era
necessárias modificações na alimentação, tendo começado a ser escolhido das
carnes provenientes das doações do Intermaché, carnes mais gordas como a de
porco. Nos coelhos foi também injetado azeite, uma gordura saudável para
ajudar no processo. De modo a despistar qualquer doença, será também
administrado um antibiótico de largo espetro nos bebedouros.
Raposa – Veio proveniente de um cativeiro de casa, foi criada como animal de
estimação e não se adaptou.

Infraestruturas, cercas e recintos
O Inverno de 2015/2016, foi particularmente rigoroso tendo afetado em grande
quantidade as vedações que se encontram junto à zona ripícola, tendo-se procedido à
sua reparação.
Com 7 anos de existência, grande parte das cercas do Parque Selvagem e da
Quinta Pedagógica encontram-se a degradar e a precisar de manutenção. Com as
condições climatéricas adversas, várias foram as quedas de árvores que destruíram
cercas e paus de manutenção das mesmas. Também os animais dentro dos recintos
causam estragos devido ao seu comportamento natural, em especial durante as épocas
de acasalamento.
O caso mais evidente é o dos veados que com as hastes causam
•

323

grandes estragos nas vedações. Todas estas vedações são repostas aquando do seu
estrago de modo a impedir possíveis fugas de animais.
Existem espécies nas quais é necessário frequentemente o contacto seja para
medicação, seja para realização de marcações e inspeções. Tendo o parque um piso
ingreme e por isso difícil e perigosa a tarefa de apanhar animais como cabras, foram
criados espaços dentro dos recintos para permitir uma apanha e tratamento fácil.
No recinto dos ursos foi construído um abrigo no final do verão para permitir o
seu resguardo aquando da época das chuvas, e assim impedir que o casal de ursos
fizessem uma grande quantidade de buracos/tocas como é habitual nesta época do ano,
mas também no tempo de maior calor. Esta sombra era algo já equacionado e a sua falta
mereceu várias críticas por parte dos visitantes, pelo que se procedeu à sua construção
com sucesso.
Em Junho foi contratada a empresa “Árvores e Pessoas” para fazer o abate de 80
pinheiros bravos afetados pelo nematode-da-madeira-do-pinheiro. Concluiu-se que
este abate tem de ser realizado durante o período de Inverno e não em período de
época alta pois dificultou/demorou o trabalho da empresa e não contribuiu para uma
experiência agradável dos visitantes durante esse período. A lenha proveniente deste
abate foi cortada, transportada e vendida.
Para compensar as manchas deixadas pelo abate, foram feitos esforços de
reflorestação com árvores de crescimento rápido intercaladas com espécies autóctones,
sendo que em todas as árvores foram colocadas proteções de rede para impedir que os
animais, em especial os herbívoros, começassem a estragar as espécies e
consequentemente impedissem o seu crescimento.
De modo a preparar o novo inverno, começou a ser preparada a drenagem
superficial do Parque Selvagem para permitir um melhor escoamento das águas,
danificando o menos possível o caminho de passagem dos visitantes. Já com vista a
próxima primavera em que são plantadas árvores e serão regadas as que se plantaram
em anos transatos, procedeu-se à colocação de uma linha de água na plataforma
superior do parque selvagem que permitirá o acesso a água facilmente em todo o
corredor com recurso a mangueira.
Durante o verão, foi arranjada e melhorada os focos de luz presentes na entrada
e quinta pedagógica do parque, permitindo uma maior visibilidade do local e uma maior
facilidade de vigia.
Os aquários situados no Parque Selvagem são o maior desafio que tivemos no
decorrer do ano e que ainda se encontra por solucionar. Apesar da limpeza dos aquários
ser efetuada duas a três vezes por semana, verificou-se uma degradação da qualidade
da água e dos vidros ao longo do tempo. Concluiu-se que devido à sua construção,
rodeada por cantoneiras de ferro, começou a ocorrer degradação das mesmas e os
vidros ficaram com resíduos que não conseguem ser retirados com uma limpeza normal.
Os filtros, comprados aquando da construção dos aquários, encontram-se em fim de
vida, devido à forte utilização durante mais de 5 anos e devido à localização dos mesmos
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que, apesar de resguardados se encontram expostos a variações climáticas e a pequenos
roedores.
Deste modo, foi pedido a um especialista que viesse avaliar o estado
destas duas situações e cedesse algumas informações para resolver os problemas.
Relativamente aos vidros, informou que apenas com um ácido forte seria possível
remover os resíduos sendo que esta aplicação teria de ser feita com o maior cuidado
possível e com uma limpeza extrema para não afetar os peixes após limpeza.
Aconselhou a compra de novos filtros tendo indicado uma empresa que vende filtros
iguais, mas mais evoluídos. Fomos informados por outra fonte que existe um liquido de
baixo custo que poderá fazer a limpeza dos vidros, irá ser experimentada esta hipótese,
no entanto, não aparenta grande sucesso.
•

Quinta Pedagógica
Tabela 3 – Listagem de animais efetivos na Quinta Pedagógica (população variável ao
longo do ano).
Espécie

Quant.

Porco raça Alentejana

11

Porco raça Bísara

13

Ovelha raça Serra da Estrela

6

Cabra Anã

5

Cabra Mocha

2

Porquinho-da-índia

23

Vaca raça Barrosã

2

Vaca raça Marinhoa

1

Vaca raça Cachena

1

Vaca raça Minhota

1

Galinha raça Polish

6

Galinha raça Sedosa

6

Galinha raça Preta

10

Galinha raça Appenzeller

10

Galinha raça Frisada

7

Galinha raça Amarela

25

Perú

14

Pato mudo

7

Faisão comum

1

Faisão dourado

8

Galinha fraca

6

Pombo

10

Pato de bico vermelho

3

Coelho

5

Rola turca de colar

20
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Ao longo do ano de 2016, foi promovida a reprodução dos vários animais da
Quinta Pedagógica tendo obtido bons resultados com alguns enquanto que outros
ficaram um pouco aquém do esperado, nomeadamente, os suínos.
Analisou-se o problema e verificou-se que as condições alimentares tanto das
porcas reprodutoras como dos leitões recém-nascidos influenciou esta baixa
produtividade; as porcas reprodutoras encontram-se com uma condição corporal
demasiado elevada para permitir uma boa gestação e, ao ser colocada a sua alimentação
aquando do parto, os leitões com uma semana que se encontram com a progenitora,
começavam a alimentar-se da lavagem o que lhes provocou diarreias e consequente
morte. Alguns dos leitões sofreram ainda mortes devido a esmagamento.
Após análise do problema, procedeu-se a um novo plano alimentar para estas
populações e vamos agora obter os resultados desta modificação.
Infraestruturas, cercas e recintos
No último trimestre do ano, começámos a implantar melhorias na Quinta
Pedagógica, começando por melhorar os espaços dirigidos às porcas em gestação. Foi
colocado um tubo a todo o comprimento da parede para proteger os leitões recémnascidos do esmagamento maternal durante a alimentação. Esta indicação foi pedida
por parte da DGAV aquando da visita em Novembro para avaliação dos pedidos de
subsídios.
As cercas metálicas que rodeiam os recintos também começaram a ser
substituída devido à sua degradação evidente e à sua destruição por parte de
exemplares mais agressivos.
Durante o Verão, com a ajuda de voluntários e estagiários curriculares,
procedeu-se ao inicio da pintura da vedação que rodeia a quinta pedagógica e de
algumas boxes de cabras e ovelhas.
•

Populações da Quinta Pedagógica
Após avaliação das várias populações de espécies e raças da Quinta Pedagógica,
percebeu-se que há necessidade de fazer uma variação nas populações pois já se
encontram nas instalações há alguns anos e são descendentes das compras iniciais, não
tendo por isso ocorrido alguma mistura de sangue novo. Consequentemente, ocorrem
mortes, más formações, más gestações, ou seja, má produtividade.
Analisando caso a caso:
•

Bovinos
Durante o ano de 2016, tivemos em exposição 5 vacas de 4 raças: barrosã (2
exemplares), Marinhoa, Minhota e Cachena.
Foram realizadas inseminações por uma empresa de inseminação, no decorrer
de 2016, no entanto sem grande sucesso sendo que apenas a vaca Cachena se encontra
em período de gestação. A taxa de sucesso tem sido baixa e, de modo a despistar se o
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problema advém dos animais ou da qualidade de inseminação, iremos procurar um
novo inseminador.
De modo a diversificar a oferta de exposição, procederam-se a contatos para
substituir um exemplar de barrosã e o de Marinhoa que devido à sua idade e condição
corporal não ficam gestantes, sendo substituídas por uma nova vitela Marinhoa de 7
meses e uma Arouquesa de 1 ano (pronta para cobrição).
Começou a ser efetuado um registo para cada em gestação, com idade, número
de partos, número de crias e todas as informações pertinentes.
•

Caprinos
Apresentamos 3 raças de cabra para exposição: Bravia, Anã e Mocha. As cabras
em exposição na Quinta Pedagógica têm rotação com as cabras do parque selvagem
para permitir que vão a pasto e não fiquem apenas confinadas ao espaço das boxes.
Apesar de o número de partos ter sido inferior no decorrer deste ano, tivemos
vários nascimentos. Sendo que a época de partos se inicia em Fevereiro/Março,
começou a ser preparada nos últimos meses de 2016; está em curso a aquisição de um
casal de raça Serrana, oferecido pela Naturapproach – fornecedor de leite.
Começou a ser efetuado um registo para cada em gestação, com idade, número
de partos, número de crias e todas as informações pertinentes.

•

Ovinos
Apresentamos 3 raças de ovelha para exposição: churra mondegueira, ovelha da
Serra da Estrela branca e preta. As ovelhas em exposição na Quinta Pedagógica têm
rotação com as cabras do parque selvagem para permitir que vão a pasto e não fiquem
apenas confinadas ao espaço das boxes.
O efetivo de churras mondegueiras irá ser mantido pois não apresenta qualquer
problema e continuará a ser promovida a sua reprodução. Está em análise a oferta de
um casal de Churras do Campo, uma raça que ainda não se encontra presente na
amostra do PBSL e se encontra em risco de extinção por falta de criação dos agricultores.
A raça Serra da Estrela será totalmente substituída devido à presença de fatores que as
tornam pouco produtivas: má formação dos cornos, levando à perfuração da pele com
os mesmos e idade já avançada. Serão vendidos os exemplares que temos em exposição
e serão adquiridos novos exemplares com genética exemplar.
Começou a ser efetuado um registo para cada em gestação, com idade, número
de partos, número de crias e todas as informações pertinentes.

•

Suínos
Encontram-se em exposição duas raças: alentejana e bísara.
À semelhança dos anos anteriores, a reprodução de suínos representa o maior
esforço da quinta. Foram efetuados melhoramentos nas condições para alojamento de
porcas em gestação como colocação de luzes de aquecimento, colocação de proteção
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para os leitões recém-nascidos, reforço dos gradeamentos e colocação de bebedouros
na parte exterior das boxes.
Verificou-se durante o decorrer do ano que os dois varrascos que se encontram
nos recintos exteriores, entram frequentemente em conflito, destruindo diversas
vedações e cercas que fazem a divisão dos seus espaços. As cercas são frequentemente
reparadas, no entanto, concluiu-se que terá de haver um reforço e criação de mais
divisões para impedir os ataques entre eles.
Os porcos de raça bísara que se encontram na quinta já vêm de criações antigas
e, é necessário a renovação de sangue pelo que, iniciaram-se contactos para adquirir
duas fêmeas de raça bísara com genética pura, de aproximadamente 8 meses, para
serem inseminadas com sémen de genética bísara pura. Desta forma, introduzimos
variabilidade genética o que levará ao melhoramento da produção.
Ao longo do ano, verificou-se que a vara não consegue fazer face às quantidades
de comida (lavagens) que provêm das cantinas da Fundação ADFP pelo que se concluiu
que tem de ser promovido o aumento do efetivo de forma equilibrada para dar resposta
às quantidades.
Na raça alentejana também se verificou que a variabilidade genética é reduzida
pelo que também desta raça se ambiciona a aquisição de um casal de leitões.
Começou a ser efetuado um registo para cada em gestação, com idade, número
de partos, número de crias e todas as informações pertinentes.
•

Galináceos
As várias raças de galinha presentes na quinta pedagógica representam em
grande parte a maioria das raças representadas nas quintas portuguesas. Os visitantes
do parque reconhecem a maioria e ficam surpreendidos com a existência de algumas
destas raças, o que demonstra a importância desta pequena amostra.
Os ovos provenientes das várias espécies (galinhas, perus, faisões) são para
consumo interno, venda externa e para colocação na chocadeira.
Dos ovos colocados na chocadeira, mais de 70% não estavam fecundados ou não
aguentaram até ao final da gestação. Dos que nasceram, verificou-se que muitos não
conseguiram sobreviver mais do que algumas semanas ou nasceram com algumas
deficiências. No entanto, apesar das dificuldades, ainda conseguimos aumentar o nosso
efetivo.
Analisou-se quais as possíveis causas para esta situação e concluiu-se que não é
introduzida variabilidade genética nas capoeiras há tempo suficiente para estarem a
verificar-se consanguinidades. Também as condições de alojamento das várias aves
poderão não ser as indicadas para promoção da fertilização de ovos; as condições de
alojamento foram uma das fortes críticas ao PBSL, deixadas pelos visitantes do espaço.
Para solucionar os problemas encontrados, começamos a planificar uma remodelação
do espaço.
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Uma das boxes, irá ser dedicada exclusivamente à colocação de galinhas
poedeiras (aquisição de alguns exemplares e aproveitamento da parceria com o
exploratório de Coimbra) para aproveitamento dos ovos e promoção da postura de ovos
para os visitantes perceberem/conhecerem o processo. Será construído um ninho em
madeira com uma abertura para o exterior onde os ovos serão depositados e
diariamente recolhidos. Alguns serão para colocação na chocadeira e assim aumentar a
população e a maioria será para consumo das valências da fundação.
As restantes boxes sofrerão melhorias de modo a permitir melhores condições
sanitárias aos animais que lá se encontram e a permitir uma melhor visualização por
parte dos visitantes.
Também nestes animais será necessário melhorar a variabilidade genética como
solução às malformações que surgiram durante o crescimento e chocagem de ovos.
•

Cunículos
Efetuamos contactos para aquisição de um casal reprodutor de coelhos para
colocação em boxe apropriada e remodelada para o efeito, aproveitando jaulas próprias
para o efeito já existentes no Parque. Esperamos no decorrer do próximo ano, ter uma
forma de subsistência para emergências em que o nosso doador de coelhos possa falhar
e, aumentar a exposição desta espécie na Quinta Pedagógica.

•

Asininos
Possuímos 2 casais de burros, sendo que um foi doado pela ARCIL este ano.
Encontravam-se em mau estado, mas após serem colocados ao ar livre, conseguiram
recuperar a sua forma. Do mesmo modo, também o casal de burros que habitualmente
se encontrava em recintos do parque selvagem, foi colocado no pasto livre à entrada do
parque, na zona contígua ao Museu Espaço da Mente, para fortalecer a sua condição
corporal e manter o relvado deste local.
A partir desse momento, começaram a ser avaliadas as suas condições corporais
e reprodutivas, sendo observada a cópula para perceber qual a recetividade das burras.
Até ao final do ano, não se percecionou grandes vantagens nestes dois casais.
Serão feitos contactos para a aquisição/doação de um casal com capacidade
reprodutiva. Em especial, pretende-se a aquisição de um casal de raça Mirandesa devido
à publicidade que esta raça tem obtido nos últimos tempos e que leva muitos visitantes
a perguntar o porquê da ausência dela no parque.

•

Equinos
O Parque Biológico promove três grandes atividades dedicadas aos equinos:
Experiências a cavalo, aulas de equitação/concursos, passeios de charrete, passeios no
exterior.
As experiências a cavalo são a atividade mais solicitada pelos visitantes do
parque, faturando no ano 772€ sendo que, 90% das escolhas do “pacote escolas” em
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•

•

que inclui atividades para os grupos escolares que visitam o parque (18.908€), os
vouchers “coolgift” (374€) e as festas de aniversário (287,50€) são experiências a cavalo.
As aulas de equitação ocupam um lugar importante com 1372€ e por fim os passeios de
charrete e no exterior com 75€. Também se verifica o aluguer da charrete para
utilizações exteriores como desfiles temáticos e casamentos, sendo que deverá ser
promovida esta utilização, em especial no concelho.
Os cavalos pertencentes ao Parque Biológico encontram-se todos com idade
superior a 20 anos, pelo que a rotatividade entre eles tem de ser grande de modo a
permitir o seu descanso e não sobre-exploração. Os cavalos que o Parque possui são os
seguintes:
• Giló da Paiva, 21 anos, neste momento utilizado para todas as funções previamente
descritas. Já não tem capacidades a 100%, problema crónico renal.
• Inquieto, 27 anos, utilizado apenas para voltas a cavalo e aulas de equitação. Já se
encontra em idade avançada o que se verifica no cansaço que apresenta em pouco
tempo de utilização.
• Grazy, 28 anos, utilizada apenas nas voltas a cavalo devido à sua idade muito
avançada. Devido à paciência que apresenta, é utilizada maioritariamente com os
utentes da fundação que se deslocam ao parque para equitação terapêutica.
• Safira, 18 anos, doada em 2016, em avaliação. Não é possível utilizá-la para
nenhuma das funções descritas porque se encontra lesionada numa pata.
• Pamplona, 19 anos, utilizado em caso de necessidade dado o seu principal objetivo
ser a reprodução.
• Pagero, 19 anos, utilizado em aulas de equitação, passeios e início de saltos.
• Jimbalaya – 2 anos e meio, irá ser castrado para ensino futuro
• 1 Pónei macho de 14 anos e 1 fêmea de 22, sendo apenas a fêmea serve para
voltinhas a cavalo para idades até 3 anos. O macho, castrado, não se encontra
preparado nem temos arreio com o tamanho necessário para efetuar essa
preparação.
Éguas em idade reprodutora: Pamplona e Safira.
- Pamplona programada para Fevereiro uma cobrição natural por garanhão externo.
- Safira doada durante o ano de 2016, análise de possível reprodução.
Foi agendada a castração do macho Jimbalaya nascido em 2013, para que dentro de dois
anos seja possível a sua utilização para aulas de equitação.
No decorrer de 2016, faleceu o cavalo Ehning devido a uma cólica que não teve solução.
Foi chamado um veterinário especializado em Equinos, no entanto, não houve solução.
Ficámos assim, reduzidos ao Giló da Paiva para os passeios de charrete.
A nível de apensamentos, tivemos três cavalos a tempo inteiro: Imoral e Caspian,
Ibarra.
•

Formação
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Ao longo do ano, foram conversados e apontados os vários problemas que
surgiam no parque selvagem e quinta pedagógica e por diversas vezes verificou-se que
grande parte dos problemas associados a mortes e reproduções de espécies ocorreu
devido à rotação de funcionários e colaboradores que não permite uma formação
correta relativamente às alimentações. Com o aproximar do final do ano, verificou-se
uma composição mais estável da equipa responsável pelas alimentações, sendo possível
por isso formar os colaboradores para uma melhor aplicação do plano alimentar.
Foi realizada uma formação com todos os colaboradores que efetuam
alimentações aos animais do parque, explicando os métodos, quantidades e tipo de
rações a administrar a cada um. Aproveitando a presença de todos, os técnicos
incutiram a importância de uma boa imagem e apresentação física de todos para passar
uma imagem correta e responsável do parque. Explicaram a todos os objetivos e ideais
do parque de modo a ser possível aos colaboradores responderem a questões
frequentemente colocadas pelos visitantes.
Em Fevereiro, foi publicitada a abertura de vagas para guias voluntários do
Parque Biológico e, durante o mês de Março procedeu-se à formação dos mesmos com
a bióloga e os guias mais antigos. Definiu-se que anualmente irá ser feita uma formação
a todos os guias e a novos que se possam juntar.
Estagiários/Voluntários
ü Voluntários Biologia:
- Ao longo do Verão, 2 voluntários por cada quinzena
- Ao longo do ano, 3 voluntários
ü Estudante da Universidade do Porto – Tese de Mestrado de Ecologia
ü Estagiários curriculares:
- Escola Profissional de Oliveira do Hospital (2) – Técnico de Turismo
-Agrupamento de Escolas de Miranda do Corvo (3) – Turismo/Desporto
- Escola Profissional de Pombal (2) – Técnico de Turismo
- Escola Profissional da Lousã (2) – Técnico de Turismo
- Escola Profissional da Beira Aguieira (3) – Gestão de Ambiente
- Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (1) – Eng. Zootécnica
•

• 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 2016:
ü Atividades da Páscoa, caça aos ovos – CMTV
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ü Reportagem “O olhar dos nossos bichos” – Revista Super Interessante
ü Reportagem sobre o trabalho de conservação de espécies, espécies recebidas de
centros de recuperação – SOS Animal SIC
ü Reportagem sobre Miranda do Corvo – Projeto Portugal em 150 segundos
ü Reportagem sobre o Parque Biológico e o Templo Ecuménico no programa “Aqui
Portugal” – RTP1
•

Atividades pedagógicas, científicas e temáticas realizadas
§ Dia de Reis – Entrega de prendas aos animais
§ Dia da Mãe
§ Dia do Pai
§ Dia da Mulher
§ Dia dos namorados
§ Reflorestação (várias vezes durante o ano)
§ Dia da Floresta e da Árvore
§ Dia da Árvore
§ Semana do Ambiente
§ Concursos de clube – Hipismo
§ Atividades de Páscoa, Verão e Natal
§ Dia dos Moinhos
§ Dia da Alimentação
§ Dia Internacional dos Museus (Espaço da Mente)
§ Brama dos veados
§ Dia do Sorriso
§ Campos de férias de verão em colaboração com o projeto Mentes Brilhantes
§ Dia Mundial da Fotografia
§ Alimentações dos animais selvagens
§ Noites de Verão “À noite no parque”
§ Passeios de charrete
§ Noite de Halloween
§ Bolinhos e bolinhos – Aproveitamento das abóboras para consumo animal
§ Decorações de Natal com materiais reaproveitados
§ Programa com várias atividades de comemoração do 7º aniversário

•

Parcerias
As parcerias de anos anteriores foram mantidas e foram criadas novas parcerias

com:
- Centro de Recuperação de Castelo Branco
- Exploratório Centro de Ciência Viva de Coimbra
- Núcleo de Estudantes de Biologia da Universidade de Coimbra
- Universidade do Porto
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- Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
• Melhorias/Inovações
- Realização de reuniões com as entidades reguladoras dos parques zoológicos – DGAV
e ICNF – para melhorar todas as questões legais associadas ao parque.
- Legalização de todas as espécies: pedido dos certificados, portarias legais e decretos
lei junto do ICNF.
- Criação de documentos descritivos das funções de cada colaborador e quais as
responsabilidades associadas.
- Criação de documentos descritivos de todas as tarefas e procedimentos associados a
quarentenas, receção de alimentos, receção/troca de animais, entre outros.
- Criação do registo individual de cada espécie e individuo do parque selvagem
- Inicio do registo individual de cada individuo da quinta pedagógica
- Realização do plano pedagógico e cientifico, planificação de atividades; envio a
entidades reguladoras.
- Publicidades variadas a nível das redes sociais, atingindo os 10.000 “gostos”
- Preparação em conjunto com o CAO e a professora de desenho de conjunto de
desenhos de animais para posterior publicação como livro de pintura e disponibilização
no Restaurante Museu da Chanfana e Hotel Parque Serra da Lousã.
- Substituição de redes e cercas ao longo do parque, em estado degradado
- Enriquecimento ambiental em gaiolas e recintos para uma melhor adaptação dos
animais ao espaço, promovendo o seu bem-estar e reprodução.
- Criação de espaços dentro dos recintos para melhor e mais fácil contenção dos animais,
quando necessário administrar medicação ou outro tipo de tratamento.
- Limpeza dos recintos interiores e nas imediações das cercas exteriores com abate e
controlo de espécies invasoras.
- Melhoramento das plantações de castanheiros no Passeio da Gratidão.

Jardinagem

•

Serviços internos
Os serviços internos de jardinagem no PBSL, fizeram-se representar na
instituição através de ações de formação apoiados pelo Programa Operacional Inclusão
Social e
Emprego (POISE), relacionadas com a qualificação de pessoas com
deficiência e incapacidade, visando a inclusão ativa da população no mercado de
trabalho.
As ações de formação incluíram o curso ”Operador(a) de jardinagem”, cuja
componente tecnológica e Prática Simulada se desenvolveram no “Parque Biológico
Serra da Lousã”, “Hotel Parque” e “Templo Ecuménico”, com uma carga horária total de
1600 horas.
•
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Na área agrícola, o Parque Biológico Serra da Lousã, representada pela Fundação
ADFP como entidade enquadradora recebeu também estagiários para a realização da
Formação em Contexto de Trabalho (FCT) referente a uma ação modular para
desempregados, da responsabilidade do Centro de Emprego e Formação Profissional do
Pinhal Interior. Os estágios profissionais foram desenvolvidos principalmente na horta
pedagógica, labirinto e noutras áreas do parque.
De realçar a relevância da sua colaboração, principalmente na oportunidade de
serem praticadas práticas e técnicas relacionadas com a agricultura biológica e por vezes
com caráter inovador no contexto local e regional.
As atividades propostas e executadas no âmbito dos cursos tiveram em
consideração os objetivos das ações e da entidade enquadradora. Além disso, as
atividades foram desenvolvidas tendo em consideração a sustentabilidade social,
económica e ambiental. A criatividade, a humanização no ambiente formativo e o
espírito de solidariedade também foram aspetos tidos em consideração.
A maior parte dos formandos são oriundos do concelho de Miranda do Corvo,
encaminhados pelos serviços da Segurança Social, Centros de Emprego e formandos
oriundos de valências da instituição. Caracterizam-se por pessoas com características
particulares, com incapacidade física, psíquica ou outro problema de ordem social,
devido ao contexto socioeconómico atual de elevada taxa de desemprego. A supervisão
dos formandos foi da responsabilidade de uma técnica com formação académica na
área da jardinagem e área agrícola.
Atividades
As atividades desenvolvidas seguiram o plano constante do Referencial de
Formação Adaptado e as respetivas UFCD´s relativas à formação tecnológica. O trabalho
foi desenvolvido no Parque Biológico, no hotel “Parque” e no Templo Ecuménico e
foram a seguintes:
1. Instalação de elementos vivos e não vivos: sementeiras, plantações,
envasamentos, instalação de sistema de rega e outras instalações. As instalações
de elementos vivos traduziram-se principalmente por plantações de árvores e
arbustos autóctones.
2. Manutenção de espaços verdes, ajardinados de exterior e de interior: controlo
de infestantes, podas, tutoramentos, adubações orgânicas e minerais, cobertura
de solo, manutenção de sistema de regas, regas, proteção fitossanitária,
mobiliário de jardim e outras manutenções. De realçar a utilização de práticas
amigas do ambiente, como a deservagem sem a utilização de herbicidas, nem a
utilização de fitofarmacêuticos no controlo de pragas e doenças. As práticas de
conservação e preservação do solo também não foram descuradas, procurando
sempre que possível a cobertura do solo com materiais orgânicos, o
aproveitamento de fertilizantes orgânicos, como o estrume das lamas (animal
•
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do parque) e o uso de recursos orgânicos e minerais locais (areia, pedras e
materiais lenhosos).
3. Construção / instalação de infraestruturas paisagísticas: construção de
contentores de recolha de lixo seletivos, floreiras, bancos, assim como outros
elementos ornamentais relacionados com períodos ou datas festivas.
4. Propagação de plantas: colheita de sementes, elaboração de estacas diversas
(amoreiras, loureiro-cerejo, hipericão, hortênsias, aveleiras, romãzeiras,
gazânias, carqueja, urzes, iúcas, fetos e plantas aromáticas diversas), outras
práticas de propagação de plantas e enxertias.
Melhorias/Inovações
Relativamente às atividades inovadoras e que respeitaram os princípios da
sustentabilidade social, económica e social, podem destacar-se as seguintes:
1. Instalação de canteiros elevados na horta pedagógica mediante a reutilização de
paletes e sacos vazios de rações à base de polipropileno. Os canteiros foram
instalados em estruturas colunares, na vertical e em formato triangular. Este tipo
de canteiros teve como objetivo demonstrar várias vantagens: a possibilidade da
prática agrícola por pessoas com mobilidade reduzida, a facilidade e ergonomia
na execução das tarefas e o melhor controlo de pragas, designadamente de
caracóis e lesmas. Estas estruturas foram pintadas com cores repelentes de
insetos (azul e roxo) e esteticamente inseridas na paisagem.
2. Utilização de estrume das lamas na horta pedagógica – aproveitamento de um
recurso do parque com ausência de sementes e poder de fertilização,
características importantes sob o ponto de vista agronómico.
3. Controlo de uma infestante na horta pedagógica extremamente invasora, a
junça através de vários métodos: a prática da rega manual ao invés da rega por
aspersão, a sementeira outonal de tremocilha e de aveia-preta.
4. Reforço na instalação de plantas resilientes, ou seja, plantas autóctones, tais
como alecrim, alfazema, folhado, cardo leiteiro e outras. Além disso, também se
transplantaram muitas plantas a fim de melhorar a adaptação às condições
edafoclimáticas.
5. Instalação de plantas de modo a economizar a água, através do uso de vários
métodos: criação de associações de plantas que minimizem as condições
térmicas extremas, a rega através de gota-a-gota e a cobertura de solo a fim de
diminuir a evapotranspiração.
6. Plantação de tipo de relva economizadora de energia sob vários aspetos: menos
consumidora de água e de adubos e menos exigente em cortes.
7. Proteção do colo das plantas através do uso de tubos PE de cor atrativa de forma
a evitar lesões fatais, sobretudo em árvores jovens por meio de operadores de
roçadora sem formação ou pouco cautelosos. Também foram usados
•
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fragmentos de rede hexagonal em árvores alinhadas situadas no jardim do hotel
“Parque”, de menor visibilidade e com menor impacto visual.
8. Reutilização de recursos diversos abundantes no PBSL, como por exemplo as
borras de café e cinzas para fertilização e controlo de pragas. Uso de aparas de
relva e folhado para controlo de infestantes e para a produção de fertilizante
foliar. Uso de materiais lenhosos, inertes (pedras), sacos de rações de
polipropileno, jornais e tampas de garrafas para fins ornamentais diversos.
9. Aplicação de cal (caiação) nos troncos das árvores nos parques de animais em
que tipicamente destroem a casca das árvores levando-as à sua decadência e
morte. Esta operação tem vindo a surtir efeitos de forma favorável, daí a
importância da sua aplicação.
10. Controlo de infestantes em áreas pavimentadas através do uso de aguada de
cimento (calçada de pedra) ou preparado ecológico à base de vinagre e
detergente de loiça (madeira).
Serviços externos
O sector da jardinagem da Fundação ADFP, com 23 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 5 pessoas e 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; Jardins Particulares; Jardins da Quinta da Paiva (PBSL e HSL); Jardins do
Centro Infantil, Jardins do Centro Social de Lamas; Colégio de S. Martinho.
•
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Produção agrícola
A Fundação tem apostado na aquisição de alguns terrenos com fins agrícolas,
tendo neste momento um espólio de terrenos espalhados pelo concelho de Miranda do
Corvo e Fundão. Os terrenos vão desde produção hortícola, produção frutícola e vinhas
para produção do vinho “Terra Solidária”, marca registada da Fundação ADFP.
A atividade agrícola 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.
A valência da agricultura envolveu um total de 8 pessoas, com 2 Engenheiros
Agrários e formandos do Curso de Operador Agrícola e Jardinagem.
Nestes terrenos procura-se cultivar produtos em quantidade suficiente para
satisfazer as necessidades internas das várias valências da fundação, onde são entregues
diariamente produtos únicos do ponto de vista de qualidade e sabor.
•

• Atividades
- Produção hortícola ao ar livre de 1,5 Ha
- Produção hortícola em estufas de 1000 m2
- Reparação do terreno de Cadaixo para plantação de castanheiros e aveleiras
- Produção de frutos secos como a castanha (1,5 ha) e avelã (0,5 ha)
- Produção de pomares como pessegueiros, citrinos, macieiras e pereiras
- Entrega diária da produção nas várias valências da Fundação
- Limpezas de monte e mato
- Poda de árvores frutícolas
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.
Viticultura
Assumindo-se como uma aposta cada vez mais forte, a produção vinícola de
2016 cresceu comparativamente ao ano anterior – Imagem 1. Em 2016, o vinho foi
vinificado das uvas das vinhas da Várzea de Rabarrabos, Lamas e Fundão.
•
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Após avaliação do produto, foi concluído pelos técnicos com conhecimentos que
no ano de 2016 não seria produzido vinho rosé.
Na vinha de Monte Isidro no Fundão, a produção de uvas tintas e brancas foi
dividida, sendo que parte veio juntar-se à produção das vinhas de Miranda do Corvo e
uma segunda parte foi vendida à Adega Cooperativa do Fundão, num total de 56
toneladas de Uva Tinta. No total, produziram-se 86 toneladas de uva tinta e 1500 kg de
uva branca.
No ano anterior foi iniciada a construção de uma adega num lote na zona
industrial de Miranda do Corvo que foi concluída durante o decorrer deste ano com
inauguração no mês de Novembro. A edificação da adega e o seu equipamento
tecnológico foram alvo de candidatura no âmbito dos projetos PRODER.
Finalizados os trabalhos, estando em falta uma sala de provas, a adega detém
uma capacidade de fermentação para 60,000 L de vinho tinto e 40,000 L de vinho
branco. As cubas de estágio, parte do processo de vinificação, apresenta capacidade de
100,000 L.
O armazenamento do vinho é feito na cave, através do armazenamento das
garrafas e futuramente em barricas de carvalho francês e americano.
Nas instalações está presente um laboratório para efetuar testes de qualidade,
permitindo realizar correções quando necessário. Ao longo do ano foram adquiridas
máquinas variadas necessárias para o bom desempenho e qualidade do produto final.
Nos terrenos adquiridos no Fundão, foram várias as modificações e preparações
realizadas nos terrenos de vinha e de olival:
- Canalização da água da ribeira para enchimento das charcas de regra
- Análise da água de regra na quinta completa
- Destroçamento das varas de poda das vinhas e dos olivais
- Calagem introduzida com fresagem no olival (12,5 ha)
- Podas e limpezas do olival
- Tratamento fitossanitário do olival
- Aplicação de herbicida no solo do olival
- Análises foliares ao olival
- Análises de terra no olival
- Colheita azeitona
- Análises de terra na vinha (9ha)
- Análise da folhagem das vinhas
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- Fresagem de toda a área das vinhas para resultados de arejamento e como controlo
para ratos
- Tratamentos fitossanitários na vinha
- Aplicação de herbicida na vinha
-Poda das vinhas
- Vindimas
- Colheita de frutos das ameixoeiras, aproximadamente 500 kg
Fruticultura
Dos 5 locais com produção frutícola (Fundação, Cruz Branca, Monte Isidro, PBSL
e Cadaixo), a produção consiste nas seguintes frutas: marmelos, ameixas, kiwis, pêras,
citrinos, diospiros, maças e pêssegos. Foram realizadas podas nos pomares e foram
efetuadas colheitas de marmelos, kiwis, pêras e diospiros para consumo interno.
•

Olivicultura
Foi efetuada a colheita anual da azeitona, para produção de azeite num total de
80 L nos seguintes locais: PBSL, Corga, S. Sebastião, Fundação ADFP, Terreno do
Hospital. No Monte Isidro foi vendida a azeitona com uma produção de 55,9 toneladas.
•

Forragens
Em 2016 prosseguiu-se o cultivo das culturas de aveia forrageira nos terrenos de
Cadaixo e terreno do hospital. Foi colhida durante o Verão e armazenada em fardos para
consumo interno no PBSL. Foi semeado feijão vermelho e grão de bico no entanto, não
obtivemos sucesso.
•

Apicultura
Contendo no total 3 apiários distribuídos por 3 locais diferentes, com duas
variedades de colmeias, o total produzido no decorrer do ano de 2016 foram 100 kg.
•

Atividades:
- Desinfeções das abelhas contra a varrose e leptospirose
- Observação das abelhas e colocação das primeiras alsas
- Limpeza de colmeias, quadro de colmeias, quadro de alsas, colocação de novas
ceras para futuros desdobramentos
- Desdobramentos
- Transumância
- Cresta em armazém

•
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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 (Tabela 4).
A venda de animais externa do ano de 2016, encontra-se representada no gráfico
5. Os porquinhos-da-índia assumem uma posição de liderança, sendo comprados pelos
visitantes que gostariam de os ter como animal de estimação. Os suínos,
nomeadamente os leitões representam a segunda maior fatia das vendas, mas, no ano
de 2016 verificou-se ainda a venda de muflões e de uma vitela.

Gráfico 5 – Venda animal externa, ano de 2016, 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

•

Quantidade

Ovos

2036

Mel
Estrume

100 kg
3
25 m

Queijaria/Fumeiro

Introdução
Com inauguração em Dezembro de 2015 e um investimento de 135.000€, a
Queijaria e Fumeiro iniciou a sua produção em Maio de 2016 tendo revelado um enorme
sucesso de imediato.
Ambicionando recuperar a gastronomia tradicional e regional, esta pequena
unidade artesanal, iniciou o fabrico de queijos curados e frescos mas também de
enchidos tradicionais, através do reaproveitamento da carne e do leite, proveniente de
animais.
Ao mesmo tempo, espera dinamizar atividades de carácter lúdico e cultural e
promover atividades produtivas que possibilitem a integração profissional de pessoas
com deficiência e/ou doença mental.
Este projeto pretende valorizar e reabilitar o património cultural, as vivências,
•
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artes e ofícios e aproveitamento da produção endógena.
A valência da queijaria/fumeiro envolve 2 pessoas: 1 Engenheira Alimentar, 1
colaboradora.
Reconhecimentos e Prémios
Para comprovar o sucesso que este projeto adquire desde os seus primórdios, foi
laureado com dois reconhecimentos importantes:
• Pela Fundação EDP, da qual recebeu o prémio “EDP Solidária” no valor de
75.000€ numa cerimónia no Museu da Eletricidade em Belém;
• 1º prémio “Mãos Dadas – Comunidade e Solidariedade no Feminino”, na
vertente Sustentabilidade
• “Mãos cheias de Saberes e Sabores. Queijaria e Fumeiro” no valor de 1000€,
atribuído pela APGICO (Associação Portuguesa de Criatividade e Inovação) e
pela SIUP (Soroptimist Internacional União de Portugal) que visam reconhecer
o empenho de mulheres que se dedicam a iniciativas de empreendedorismo
social de forma inovadora, sustentável e eficaz.
•

Atividades
Além das atividades diárias de produção de queijos e chouriços e respetiva
entrega nas valências, foram realizadas atividades para públicos variados:
- Workshop com crianças do ATL da Fundação ADFP
- Workshop com residência Sabedoria
- Workshop com Formação Profissional
- Workshop com Centro Social de Lamas
- Workshop com utentes da Saúde Mental
- Workshop com Mentes Brilhantes
•

Vendas
A queijaria/fumeiro iniciou a venda dos seus produtos ao público em setembro,
tendo obtido de imediato várias encomendas por parte das valências da Fundação ADFP.
Após este passo inicial, no mês seguinte iniciou-se a venda ao público em geral na Loja
de Artesanato do Parque Biológico, sendo colocado um frigorífico no local para manter
a qualidade dos produtos.
•

Mês

Produção Interna

Venda “Ambulante”

Loja artesanato

Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro

109,49
363,56
282,82*
400,67*
875,14
49,5*

206,71
385,25
333,87

109,20
419,52

Dezembro

270,14

158,05

513,71
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TOTAL

2351,32€

1083,88€

1042,43€

*valores estimados, falhas de faturação na contabilidade

•

Desporto e Lazer

Centro Hípico
Aproveitando as estruturas desportivas do Centro Hípico, com picadeiro coberto
e exterior, a ADFP continuou em 2016 o desenvolvimento da equitação 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 2016 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 Campeonato Regional no mês de Junho.
• Realizaram-se dois concursos de clube, um primeiro no mês de Maio e outro em
Dezembro com a presença dos atletas que frequentam as aulas de equitação.
• Passeios de charrete pela vila de Miranda do Corvo
• 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 7 casais de Pombos Correios, dos quais 3 casais foram uma oferta de
um Mirandense ao PBSL. A manutenção do pombal é feita pelos formandos 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
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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.
Com o objetivo de dotar os investimentos neste setor de maior transparência e permitir
uma melhor clarificação dos seus resultados face à globalidade de resultados da Fundação ADFP
quer para os amigos e fundadores da Fundação, quer para todos os stakeholders, foi decidido
pelos órgãos sociais da Fundação ADFP integrar na empresa HSL – Hotel Parque Serra da Lousã
Unipessoal Limitada (empresa criada aquando do lançamento do projeto do Hotel, e da sua
candidatura a fundos comunitários), o Restaurante Museu da Chanfana e o Centro de
Informação.
As instalações destas duas áreas de negócio continuaram propriedade da Fundação
ADFP, tendo a gestão de negócio e os passado à data de 30 de junho de 2016, para a empresa
HSL Unip. Lda. O processo administrativos de admissão de novos colaboradores e o processo de
transferência dos colaboradores existentes, já vinha a decorrer.
Relativamente ao Parque Biológico, e dada a sua importante função ao nível da inclusão
social, continuou sobre a gestão da Fundação ADFP, colaborando a equipa do Centro de
Informação na venda de bilhetes e prestação de informações sobre o Parque Biológico.
I.
Parque Biológico da Serra da Lousã – Proposta Inovadora, de interesse turístico, e
ambiental, que aposta na Coesão Social ao criar emprego para pessoas vítimas 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 2016, 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.
Para além das funções já descritas, anteriormente, são desempenhadas no centro de
informação as mais diversas tarefas, regulares e não regulares, das quais destacamos:
ü Gestão da bolsa de voluntariado: recrutamento, instrução, escala, conteúdos;
ü Gestão / orientação de estágios em articulação com as escolas;
ü Venda de entradas / pacotes / atividades para o PBSL e Templo, sua divulgação e
realização;
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ü Colaboração / articulação com valências internas e técnicos da Fundação ADFP, PBSL e
Hotel na realização de atividades e eventos, atualização de conteúdos, candidaturas,
obras/manutenção, etc;
ü Execução de tarefas relacionadas com área de secretariado (escalas, mapas mensais,
mapas férias, marcações visitas, arquivos, receitas mensais, gestão e-mail, gestão de
conteúdos / manutenção / encomendas / stock, controlo de custos, criação de ementas,
cartazes de publicidade, relatórios mensais, contagem stock fim ano, escalas feiras, etc);
ü Atendimento e orientação de clientes / visitantes / turistas (presencial ou por tel.
/tlm/e-mail);
ü Informação acerca da piscina municipal descoberta (colaboração com a CMMC) sobre
horários de funcionamento e encaminhamento de pedidos efetuados por escolas;
ü Venda de artigos de cafetaria / bar / pastelaria;
ü Gestão de panfletos com informação turística da região (“troca” de folhetos com postos
de turismo/entidades da região, etc);
ü Gestão de parcerias – existentes e novas: reuniões, análise e envio para direção, etc;
ü Envio regular de publicidade / cartazes de atividades do parque para escolas, grupos;
ü Criação de listagem anual de atividades;
ü Participação na formação do Newstock;
ü Alteração de faturação no bar do CI da empresa FADFP para HSL, Unip. Lda a 1 de Julho,
da centralgest para o newhotel. Alteração do programa de faturação da bilheteira do
parque da centralgest para o newhotel;
ü Articulação com GNT para criação, retificação de artigos e dados no novo POS do bar
(NewPos);
ü Informação a fornecedores da alteração de empresa para faturação;
ü Alteração da folha de caixa diária, criação de nova para a receita da fundação (bilheteira,
loja) separada da de receita do hotel (rest+bar);
ü Retificação de documentos obrigatórios a vigorar no estabelecimento e colocação dos
mesmos (mapa de pessoal, mapa de férias, etc);
ü Atendimento de funcionários da AT em visita oficial e posterior envio de documentos
solicitados;
ü Contato com a empresa Cruz Branca para marcação de visitas de Pest Control;
ü Retificação de inúmeras folhas de caixa diárias, resolução de problemas com faturas
antigas na contabilidade. Retificação de tabelas de preços e receitas;
ü Contato com Biolouzan (recolha de óleos usados) para envio de 2ªs vias de documentos
de recolha e substituição de certificado (fadfp para empresa Hotel);
ü Templo: visitas várias e pesquisas para aquisição de conhecimentos, melhoramento do
guião, marcação de visitas de “estudo” para os guias, requisição de transporte e
organização / recrutamento para visita para os funcionários que trabalham com o
público – visita realizada pelo Dr. Jaime;
ü Articulação com bióloga na substituição de pilhas nos pontos de audioguias;
ü Articulação com contabilidade e gráfica para criação de livros de faturas para casos de
avarias de sistemas de faturação (para bar, bilheteira, loja de artesanato, restaurante,
hotel – bar e alojamento);
ü Participação na reunião de avaliações no dia 6 de setembro na sede;
ü Articulação com pessoal do parque no manuseamento / reposição nas máquinas de
vending;
ü Articulação com centro hípico na promoção de várias atividades – passeios equestres,
passeios de charrete, etc;
ü Atualização da tabela de preços do parque incluindo o templo;
ü Feitura de avaliações de colaboradores;
ü Reuniões várias com superiores e funcionários para melhoramento do funcionamento
das áreas;
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ü Reunião de preparação para o evento / capítulo da RCMP;
ü Articulação com cozinha para a feitura das fichas técnicas das refeições da ementa;
ü Atualização da tabela das atividades do PBSL – introdução das atividades da queijaria e
do fumeiro;
ü Aquisição e aplicação de novos requisitos de HACCP;
ü Articulação com CM de Penela para estabelecimento de parceria entre Penela Presépio
e PBSL;
ü Articulação com colaboradores do restaurante para melhoramento de procedimentos,
arrumações, gestão dos espaços e serviços;
ü Articulação com responsável do MVAOT para encomenda de roupa para futuros guias e
monitores do Templo;
ü Elaboração de documentos sobre descrição de funções das várias áreas;
ü Enviado pedido de visita e reportagem à autora do Blog “A pipoca mais doce”;
ü Enviado pedido de parceria à Brisa - Via verde para integração na campanha “Acaba-se
o verão, mas as escapadinhas não!”;
ü Parceria com o Aquaparque em Pombal – troca de publicidade;

1) Ações Diversas de Promoção Comercial
Ações de promoção direcionadas para Escolas e Instituições
Foram enviados, e-mail e realizados outro tipo de contactos, com diversas escolas da
região.
Ações de promoção direcionadas para empresas e agentes turísticos da região
No ano 2016 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.

2) Recursos Humanos
Durante o ano de 2016 trabalharam no Centro de Informação duas colaboradoras a tempo
inteiro.
3) 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.
a. Escolas – entidades de 2016:
- Escola Profissional de Oliveira do Hospital (2 estagiários) – Técnico de Turismo
- Agrupamento de Escolas de Miranda do Corvo (3 estagiários) – Turismo/Desporto
- Escola Profissional de Pombal (2 estagiários) – Técnico de Turismo
- Escola Profissional da Lousã (2 estagiários) – Técnico de Turismo
- Escola Profissional da Beira Aguieira (3 estagiários) – Gestão de Ambiente
- Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (1 estagiários) – Eng. Zootécnica
4) Animal ou planta do mês: o parque apresenta mensalmente um animal ou planta do parque
como sendo o “Animal ou Planta do Mês”. Pretende, desta forma, dar a conhecer as várias
espécies da fauna e flora existentes no parque.
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5) Apadrinhamento de animais: tem como principal objetivo contribuir para a causa
de 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. Em 2016 foram apadrinhados 3 animais (1 em
fevereiro – texugo, e dois em julho – lontra e muflão).
Apadrinhamento
ANO

2011

2012

2013

2014

2015

2016

TOTAL

10

9

2

8

0

3

32

Nº

6) Gestão de voluntariado: Algumas das atividades do parque são realizadas por voluntários
que são convidados de acordo com as marcações. Trata-se, na sua maioria, de jovens
estudantes que fazem as horas de voluntariado nas horas vagas. As atividades principais são
as visitas guiadas, festas de aniversário, pacotes escolares, pacotes de grupos, atividades
avulsas, etc.
7) Gestão de visitas e organização

Visitantes no PBSL
Meses

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Total

Janeiro

347

392

713

1004

669

796

600

4521

Fevereiro

1022

456

1138

758

390

734

842

5340

Março

1626

1512

1600

1533

1637

2943

2378

13229

Abril

2485

2537

2249

2302

3166

3018

2785

18542

Maio

3976

3272

2624

2666

3605

3109

3113

22365

Junho

1430

4181

3922

4884

4661

4901

4612

3893

31054

Julho

1593

3846

2726

4294

3878

3859

3928

3185

25716

Agosto

1870

3133

3418

6303

5270

6181

5915

4877

35097

Setembro

1174

1417

1412

1878

1895

1517

2371

1812

12302

Outubro

1145

1471

1539

1529

1210

1648

985

2147

10529

Novembro

420

556

436

490

680

588

1290

869

4909

Dezembro

290

235

664

1211

696

950

995

1258

6009

TOTAL

7922

24295

22286

28913

26553

29111

30696

27759

197535

Houve um decréscimo no número de entradas de 2015 para 2016. O ano de 2015 foi o
de maior número de entradas.
Bilhetes individuais e familiares: em relação às entradas individuais, de adulto e criança,
observamos que houve um decréscimo de bilhetes vendidos de 2015 para 2016. O ano com mais
vendas de bilhetes de criança foi o de 2012 e o de bilhetes de adulto em 2015.
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Bilhetes individuais
2012

2013

2014

2015

2016

TOTAL

Criança

865

609

747

808

735

3764

Adulto

6396

5289

5607

7705

5907

30904

Total

7261

5898

6354

8513

6642

34668

Nos bilhetes familiares, a modalidade mais vendida é o Bilhete Família 1 (BF1) que
compreende a entrada de 2 adultos e 1 criança. Vendemos, ainda, o Bilhete Família 2 (BF2) com
2 adultos e 2 crianças e o Bilhete Família 3 (BF3), com 2 adultos e 3 crianças e, quando há mais
crianças acresce ao bilhete familiar (BF+1C.).

Bilhetes familiares
2012

2013

2014

2015

2016

TOTAL

BF1

1799

1485

1666

1968

1115

8033

BF2

779

730

771

911

462

3653

BF3

205

186

174

199

103

867

BF+1C.
Total

205

186

49
223

114
313

23
126

186
1053

Em 2016 houve um decréscimo nas vendas dos bilhetes familiares. O ano com mais
vendas foi o de 2015. De 2012 e 2013 não conseguimos apurar os bilhetes BF+1C.
Entradas com desconto restaurante: Esta modalidade compreende a venda de bilhetes de
entrada no parque com desconto mediante a apresentação de fatura de refeição feita no
restaurante. O restaurante promove, desta forma, as visitas ao Parque.
Bilhetes desconto restaurante
2012

2013

2014

2015

2016

TOTAL

Criança

340

221

256

171

322

1310

Adulto

1891

1668

1662

1075

510

6806

Total

2231

1889

1918

1246

832

8116

Entradas oferecidas a aniversariantes: durante o ano de 2016 houve um decréscimo da oferta
de entradas a aniversariantes, totalizando 38. O ano com mais ofertas foi o de 2015, em que
foram oferecidas 118 entradas a aniversariantes.

Oferta a aniversariantes
ANO

2009

2010

TOTAL

1

41

2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL
52

74

100

87

118

38

511
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Festas de aniversário: O Parque tem ao dispor dos visitantes um programa de Festas de
Aniversário, adequado a várias idades de crianças e jovens. O mesmo pode ser realizado com ou
sem lanche. As Festas de Aniversário são na sua maioria de pessoas da região.
No decorrer de 2016 foram realizadas 2 Festas de Aniversário no PBSL, totalizando um total de
25 participantes. Houve um decréscimo na realização das festas de 2015 para 2016. O melhor
ano foi o de 2013.
Festas de aniversário
ANO

2011

2012

2013

2014

2015

2016

TOTAL

Nº Festas

11

7

10

8

12

2

50

Particip.

154

145

193

113

176

25

806

Venda de saquinhos de milho: os saquinhos de milho vendidos no balcão de entrada do parque
destinam-se à alimentação dos animais domésticos. Verifica-se um decréscimo nas vendas de
2014 e 2015 para 2016. O ano com mais vendas foi o de 2015.
Venda saquinhos de milho

Nº
Receita

2012

2013

2014

2015

2016

TOTAL

2340

1572

2933

4010

2094

12949

1.757,50 €

1.179,00 €

2.199,75 €

3.007,50 €

1.570,50 €

9.714,25 €

Centro Hípico – marcações e vendas: No C. Informação são marcados e vendidos os vários
serviços do Centro Hípico, inserido no PBSL. Estas atividades estão disponíveis ao longo do ano,
tanto para os clientes habituais como para os pontuais, mediante entrada paga no parque. As
atividades disponíveis são: iniciação à equitação (experiência de cavalo ou pónei), aulas de
equitação, passeios de charrete e passeios a cavalo.
Experiências de cavalo / pónei: são vendidas e marcadas na bilheteira do parque. Em 2016
foram vendidas 386 voltinhas de cavalo / pónei, auferindo em receita 772€. Houve um
decréscimo das vendas de 2015 para 2016. O ano com mais vendas foi o de 2014.
Atividade de iniciação à equitação

Nº
Receita

2012

2013

2014

2015

2016

TOTAL

385

489

723

593

386

2576

770 €

978 €

1.446 €

1.186 €

772 €

5.152 €

Nota sucinta sobre receita ligada ao Centro Hípico
Em 2016 venderam-se os seguintes serviços relacionados com os cavalos:
- 32 vouchers: 374€ (estes vouchers são da Coolgift – Lifecooler, e incluem sempre uma
experiência ou aula de equitação mais outra atividade de alimentação dos animais ou olaria).
- Passeios exteriores a cavalo: 50€
- Passeios de charrete: 25€
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- Pacotes de atividades (escola ou grupo) – quase todos os pacotes têm como uma das
escolhas principais a experiência de cavalo ou pónei (de entre duas).
- Festas de aniversário - uma das atividades é quase sempre a equitação.
- Aulas de equitação: 1372€
Também há as atividades pontuais como nos dias comemorativos (dia mulher,
carnaval, programa de férias, dia de reis, serviço de charrete em casamentos, etc)
A receita de serviços de casamento são pagos na sede, não tenho esses valores, tal
como dos apensamentos, etc.
Bilhetes para escolas: Destinado a grupos escolares que pretendem visitar o Parque Biológico
da Serra da Lousã, destacam-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. A este bilhete ou pacote poderá ser acrescentado um bilhete para o Templo
Ecuménico. O parque também disponibiliza serviço 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 zona de esplanada do Centro de
Informação.
Vendas: entre 2015 e 2016 houve um decréscimo das vendas. O ano com mais vendas de Grupo
Escola foi o de 2013 e o de Pacotes escolares foi o de 2012.
Bilhetes vendidos a grupos escolares
2012

2013

2014

2015

2016

TOTAL

Grupo Escola

2544

3606

3097

3183

1761

14191

Pacote Escola

4259

3000

3579

3740

3108

17686

Bilhetes para grupos: Destinado a grupos que pretendem visitar o parque destacam-se
igualmente dois tipos de programas: Entrada 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. A este bilhete ou pacote poderá ser acrescentado um
bilhete para o Templo Ecuménico. No que diz respeito às refeições, encaminhamos como opção
os menus do Restaurante “Museu da Chanfana”. No caso de pretenderem uma oferta mais
económica, apresentamos o refeitório ou o salão de festas da Fundação ADFP.
Vendas: comparativamente entre 2016 e 2015, houve um decréscimo tanto nas entradas de
grupo como nos pacotes de grupo. O ano com mais vendas foi em 2014.

Bilhetes vendidos a grupos
2012

2013

2014

2015

2016

TOTAL

Entrada Grupo

2081

2205

2810

2645

1274

11015

Pacote Grupo

158

237

337

319

160

1211

349

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.
Bilhetes oferecidos a motoristas: Aos grupos/excursões que visitam o parque, é oferecido o
bilhete ao motorista do autocarro.
Bilhetes oferta a motoristas

Total

2012

2013

2014

2015

2016

TOTAL

72

76

85

65

35

333

Entradas Presépio de Penela (parceria): No seguimento da parceria com a CM de Penela, no
âmbito do Presépio de 2016 (1-12 a 8-1), o Parque recebeu um total de 110 visitantes
provenientes da parceria, 76 adultos e 34 crianças.
Templo Ecuménico Universalista: É o primeiro Templo contruído com o objetivo ecuménico,
universalista, aberto a todas os crentes de todas as religiões, incluindo ateus. Em 11 setembro
de 2015 foi lançada a primeira pedra, e em 11 de setembro de 2016 foi inaugurado. A escolha
destas datas constituiu um memorial ao atentado às Torres Gémeas de Nova Iorque de 2001.
Eterniza uma homenagem a todas a vítimas da barbárie gerada por fundamentalismos
intolerantes ao longo dos seculos. Os bilhetes para a visita ao templo, a organização das visitas,
e a dinamização do mesmo compete à equipa do Centro de Informação apoiada pelo Gabinete
de Imagens e Parcerias da Fundação ADFP. Apesar de ter sido inaugurado o edifício em 11 de
setembro de 2016, atualmente as visitas ainda só ocorrem para grupos e com pré-marcação
dado que ainda falta ligar por parte da EDP a energia que permitirá o funcionamento normal
dos conteúdos. Já teve 144 visitantes, entre eles comitivas oficiais da Fundação ADFP, grupos
de escuteiros, entre outros. Para este novo espaço existem duas modalidades de bilhetes – só
entrada no Templo ou bilhetes conjuntos de visita aos dois espaços – PBSL e Templo, com ou
sem guia.
Bilhetes do Hotel: O Hotel oferece aos seus hóspedes, consoante determinadas regras, entradas
no Parque Biológico da Serra da Lousã. Abriu nos finais de 2015 e desde então ofereceu cerca
de 847 entradas, entre bilhetes de criança e adulto.
Entradas no Parque oferecidas pelo Hotel

Total

2015

2016

TOTAL

141

706

847

8) Promoção e divulgação do Parque
Feiras:
§
§

Trilho dos Abutres – 4ª edição do Expotrail em Miranda do Corvo (30/1);
BTL- Bolsa de Turismo de Lisboa (2 a 6/03);
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§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Feira Ibérica de Turismo na Guarda (5 a 8/05);
Portugal Economia Social na FIL (19 a 21/05);
Expo-Miranda (1 a 5/06);
Expofacic em Cantanhede (28/07 a 7/08);
Feira da Natureza, Litoral Norte em Esposende (23 a 25/09);
Mostra de Fundações, Univ. Nova de Lisboa (30/09);
Feira de Chamonix em França (CMMC levou flyers);
Alma Shopping em Coimbra (ação de divulgação) – (14 a 16/10);
Feira das Entidades do 3º Sector na Lousã (21 e 22/10);
Feira da Caça e do Mel da Serra da Lousã em Miranda do Corvo (12 e 13/11);
Mercadinho de Natal em MCV (10 e 11/12);
Penela Presépio (1-12 a 8-1).

Parcerias / Patrocínios
•

•

•
•

•
•
•

•

•

Torneio internacional de voleibol XVII Summer Cup: O Parque foi promovido neste torneio
de voleibol jovem na Lousã. Foi feito um donativo de 150€ por uma inserção no folheto da
atividade e colocada uma lona a publicitar o nosso espaço.
VI Trilhos dos Abutres: à semelhança de anos anteriores mantivemos a parceria com a
entidade “Trilhos dos Abutres”. A mesma consistiu na passagem dos participantes através
do parque em corrida, estando este trajeto incluído na rota a percorrer pelos atletas.
Promoção do parque na Expotrail.
Trivago: mantivemos publicidade no site do pbsl sobre o site Trivago. Contrato de 3 anos
em troca de pagamento de um valor estipulado (desde 2014).
Clube dos Arcos (Associação juvenil de Coimbra) - Concurso familiar de Presépios: oferta de
um bilhete familiar de entrada no parque ao 1º lugar do concurso. Fizeram publicidade ao
parque.
Diário Coimbra / Diário As Beiras: Envio regular de bilhetes do parque para “oferta” na
compra dos jornais em “troca” de publicidade regular/ campanhas no jornal;
Guia Praias Fluviais: Articulação com a empresa Blanche – na renovação / inserção de um
voucher no Guia das Praias Fluviais 2016, de um vale de desconto para as entradas no PBSL.
Guia Foge Comigo: Em 2013 fomos convidados a vigorar na 1ª edição deste guia sobre as
aldeias do xisto e informação de turismo envolvente/da região. Em 2014 fomos convidados
a manter essa parceria na 2ª edição, reformulando alguns conteúdos. Mantemos presença
nesta edição.
CM Miranda do Corvo – concurso da Rede de Castelos e Muralhas do Mondego, como
prémio pelo segundo lugar do concurso escolar: "Quem és tu D. Sesnando?": oferta de 27
entradas no parque oferecidas pelo município.
Presépio de Penela – CM Penela: À semelhança dos últimos anos a parceria entre o Presépio
de Penela e o Parque permitiu a quem visitasse o presépio ter 20% de desconto no bilhete
de entrada no Parque, entre os dias 1 de Dezembro de 2016 e 8 de Janeiro de 2017. Surgiu,
ainda, um novo desafio durante o período do Presépio, que consistiu no jogo "Penela Go",
relacionado com o jogo "Pokemon Go", que tinha como objetivo encontrar animais na vila
de Penela. Um dos prémios para um dos vencedores foi uma entrada no Parque.
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•

•

•

•

•

•

Turismo Centro de Portugal – publicidade no stand desta entidade nos eventos Nos Alive
2016 em Oeiras de 7 a 9 Julho e no RFM SOMNII 2016, Figueira da Foz, 8 a 10 julho, dois dos
principais eventos musicais em Portugal. Oferta de um voucher promocional com entrada
no parque e desconto de 20% no preço do quarto no Hotel para duas noites, sorteado na
Machine/Quizz Machine personalizada com gestão de brindes para oferta aos visitantes dos
festivais.
TLC Marketing: Entidade que promove campanhas com diversas empresas, fazendo de
“ponte” entre parceiros e empresas e fazendo toda a publicidade inerente. Campanhas
promovidas com o PBSL:
o Cartões - AXA Seguros, N Seguros PREMIUM, Universo Grupo SONAE (parceria com
TVI na publicidade), ONEY - cartões Jumbo, Auchan, Lyberdade, AKI, Decathlon,
Leroy Merlin, Norauto, Thorttleman, OMB, Freeport e OGFE.
o Campanhas com ofertas e descontos que compreendem ou a oferta de 1 bilhete de
criança mediante a compra de um adulto ou oferta de batismo de cavalo mediante
entrada paga no parque. Entidades com as quais fizemos campanha: SIC - campanha
“Domingo em Beleza” (chamadas efetuadas para o programa Portugal em Festa
onde ofereciam experiências nos dias 3 e 24 abril, 1 maio), Imaginarium, gelados
Olá, Ferrero, Glassdrive, Pronto/Pato/Kiwi/Mr. Muscle, Paranix, Queijos Santiago,
Carl Zeiss, Bimbo, Glade, Prio, SC Johnson, Orangina, AdvanceCare, Police, Airwick,
OLX, Capri-Sonne.
Punchline: mantivemos a parceria com a empresa punchline 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 diretos;
Coolgift - Esta parceria funciona através da apresentação de vouchers vendidos em grandes
superfícies tais como Continente, FNAC, Jumbo Box, etc:
o Pacote Desafios: renovação da parceria que inclui entrada para 2 pessoas no parque
e aula de equitação (+/- 30min.);
o Pacote Momentos de Aventura: renovação da parceria que inclui entrada para 2
pessoas no parque, experiência de cavalo e experiência de alimentação dos animais
com os tratadores.
Empresa Refrige (Coca-cola): Mantivemos a parceria no âmbito da aquisição de bebidas
marca Coca-cola com tabela de preços fixa, máquinas de vending no parque personalizadas,
publicidade em pequenas e grandes superfícies com campanhas (supermercados,
gasolineiras, etc), atribuição de descontos nas entradas do parque aos funcionários da
empresa Refrige. Promoção pela Coca-cola de um Plano Escolas de âmbito nacional para
estudantes das áreas de Comunicação, Marketing e Relações Públicas, que consistiu num
concurso onde cada turma participante decorou de forma criativa uma tela branca sendo
selecionadas as 5 telas mais criativas. O Parque participou com a oferta de bilhetes de
entrada de 25 crianças e 3 acompanhantes duma turma vencedora.
Outros: Prosseguiu-se com a troca regular de informação de interesse turístico com várias
entidades da região.

Informação através dos media
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Reportagens televisivas
•
•
•

Reportagem para a CMTV sobre as atividades realizadas nas férias da Páscoa, Março 2016;
Reportagem SOS ANIMAL da SIC, Novembro 2016;
Reportagem “Portugal em 150 segundos”, Lua Filmes, episódio enviado para a Rede
Expressos, para a TAP e também para a BTV e para a Sporting TV, Outubro 2016;

Gestão das Redes Sociais e página Web
•
•

Consulta regular das opiniões publicadas no site Tripsadvisor;
Atualização regular da página do Facebook;

•

Atualização regular da página web do Parque

Nos Jornais, Revistas e Guias
• O município de Miranda do Corvo foi tema da revista “Evasões”, suplemento dos jornais
Diário de Notícias e Jornal de Notícias, publicada na edição de 15 a 21 de janeiro de 2016,
que dedicou várias páginas à Serra da Lousã, sob o lema “Natureza, Desporto e Chanfana”.
Numa reportagem intitulada “Explorar a Serra”, com chamada de capa - “O Município de
Miranda do Corvo tem um parque biológico único e muito para conhecer” - a revista
destacou a Fundação ADFP - “uma instituição de solidariedade social do concelho que tem
apostado no turismo como modo de inclusão social” - e os seus projetos do Parque
Biológico, Hotel Parque Serra da Lousã e Restaurante Museu da Chanfana, entre outros;
• O Parque foi incluído na reportagem “Olhos nos olhos – Parques biológicos portugueses” da
revista Super Interessante - abril;
• Reportagem na revista “Turismo de Portugal” – dezembro;
• Guia das Praias Fluviais e Foge comigo;
9) Programas e Atividades no Parque
Atividades em feriados e datas comemorativas:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

6/1 - Dia de Reis - entrega de prendas aos animais;
9/2 - Carnaval - oferta de experiências para os mascarados;
14/2 - Dia dos namorados;
8/3 - Dia da Mulher: Oferta de uma voltinha a cavalo para todas as mulheres mediante o
pagamento de entrada no Parque;
19/3 - Dia do Pai: Oferta do bilhete de entrada ao pai mediante a entrada de filhos
pagantes;
21 a 23/3 – Semana do Ambiente;
7/04 – Dia Nacional dos Moinhos;
14/04 – Dia Internacional do Café;
22/04 – Dia Mundial da Terra (Reflorestação);
28/04 - Dia Mundial do Sorriso (Desafio: Visitar o PBSL, tirar fotos aos nossos animais a
sorrir e publica-las);
1/05 – Dia da Mãe (Oferta de visitas guiadas -10h/14h30);
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§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

16/05 - Visita noturna ao Espaço da Mente e PBSL (Dia internacional dos Museus);
21/05 - Dia da Biodiversidade (Oferta de visitas guiadas – 10h/14h30);
1/06 - Dia Mundial da Criança – Magia e Dança;
19/8 - Dia Mundial da Fotografia;
11/9 – Inauguração do Templo Ecuménico Universalista;
27/9 – Dia Mundial do Turismo – visitas guiadas;
16/10 – Dia da Alimentação – alimentação dos animais da Quinta Pedagógica;
31/10- Halloween no Parque – visita noturna;
11/11 – S. Martinho - Magusto no Parque;
21/12 – Solstício de Inverno (visita guiada ao Templo e visionamento do meio dia solar);

Outras atividades:
§ 13/1 – Promoção e recrutamento de guias;
§ 22, 23, 24, 25 e 26/03 - Realização de atividades de Páscoa (ex: caça ao ovo com visitas
guiadas, alimentação dos animais e voltinhas a cavalo);
§ 25/04 – Participação na Exposição “25 de abril… a minha liberdade”, no Espaço da Mente;
§ 31/05 - À Noite no Parque (visita noturna);
§ 3/06 – Bolo de aniversário no C. Informação com champanhe;
§ 4/06 – 7º Aniversário do PBSL – (Pinturas faciais, magia, inauguração exposição dos
espantalhos);
§ 7/06 – Ação de reflorestação;
§ 9/06 - Caminhada solidária (templo);
§ 22/06 - Jogo da Seleção (plasma na esplanada);
§ 28,29,30/06 - Férias de Verão no PBSL;
§ Mês agosto – Passeios de Charrete;
§ 12/8 – Noite de Verão;
§ Mês outubro – Brama dos veados;
§ 30/10 – Apoio ao evento da Confraria da Matança do Porco;
§ 19/11 – Visita ao Templo – Colégio de S. Martinho e LIJ;
§ 19,20,21/26, 27, 28/12- Férias de Natal do Parque;
§ 1/12 a 8/1 – Parceria Penela Presépio;
§ 21/12 – Pai Natal visita PBSL E Templo Ecuménico Universalista;
Grupos de visita ao parque - Visitantes em destaque
§
§
§

1/2 – Visita do ator João Catarré;
1/3 – Visita da Dra. Ana Sofia Antunes, Secretária de Estado da Inclusão das pessoas
Deficientes;
17/12 – Visita ao Templo de cerca de 50 Escuteiros de VN Poiares e Coimbra;

Comemorações nº visitantes: Em 2016 comemoram-se o visitante 170 mil a 2 de fevereiro, o
175 mil a 30 de abril, o 180 mil a 11 de junho, o 185 mil no dia 26 de julho, o 190 mil no dia 29
de agosto.
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Programas de férias: Foram elaborados e concretizados programas de atividades pós-escolares
no PBSL intitulados de “Férias da Páscoa no PBSL”, “Férias de Verão no PBSL” e “Férias de Natal
no PBSL”.
10) Nota Final
Tendo em conta o Plano de Atividades elaborado para o ano de 2016, alguns objetivos / eventos
não foram concretizados. Este fato deveu-se, essencialmente, à instabilidade do quadro de
funcionários (houve muita rotatividade, entradas e saídas de pessoal).
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.
1) Tarefas pontuais e Inovações:
§
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

O Vinho do Parque Biológico da Serra da Lousã continuou a ser comercializado no
restaurante como vinho da casa.
O restaurante foi incluído pelo 6º ano consecutivo no guia “Boa Mesa Boa Cama” do
semanário Expresso;
A sala do restaurante foi toda pintada, parcialmente com cor de vinho;
Criação de lembranças para oferta nas datas comemorativas;
Decoração do espaço para eventos e festividades;
Manutenção e atualização da página de facebook do Restaurante;
Atualização dos menus;
A 1 de julho passou para a empresa HSL, Unip. Lda;
Certificação por parte da Real Confraria da Cabra Velha;
Retirada a zona de fumadores do restaurante;
Informação sobre legumes e filosofia da FADFP na carta;
Partilha de recursos humanos entre o restaurante e o hotel (serviços pequeno-almoço,
refeições, bar, etc);
Formação para o programa NewStock (feitura de inventário inicial);
Implementação de novas medidas de HACCP.

2) Tarefas regulares:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestão / orientação / integração de estágios em articulação com as escolas;
Atendimento e venda de serviços a clientes (presencial ou por tel. /tlm/e-mail);
Gestão de reservas e marcação de serviços/grupos;
Gestão de stock, despesas, produtos, matérias-primas, pessoal;
Tradução e atualização de ementas para inglês, menu e carta de vinhos;
Publicação regular de notícias no site e facebook. Envio de newsletter, e-mails a clientes;
Divulgação do Restaurante Museu da Chanfana em notícias de jornais e revistas;
Feitura regular de fotografias para promoção do Restaurante;
Orientação e transmissão de tarefas a funcionários que não têm curso e/ou experiência na
área de serviço de mesa;
Trabalho no sentido de manter e melhorar uma boa imagem do restaurante (nível de
degradação, avarias, “estragos”, …);
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•
•
•
•

Controlo assíduo de custos;
Envio regular de publicidade sobre eventos e campanhas para empresas locais e agências
de viagens, cativando marcações de serviços;
Inserção de cartaz “Boas Festas” de Natal e Fim-de-ano no rodapé do e-mail;
Reuniões com responsáveis acerca do serviço;

3) Voluntariado: É importante mencionar que os serviços prestados no restaurante são
apoiados, pontualmente por voluntários.
Alguns destes jovens frequentam/ou frequentaram cursos de formação na área da hotelaria
4) Estágios:
Escolas / Entidades:
§ ETP Sicó: 2 estagiários, curso de cozinha, 2 semanas (um em fevereiro e março e
outro em maio e junho;
§ EHTC: 1 estagiário, curso de cozinha, de fevereiro a abril aos fins-de-semana;
§ CEARTE: 3 estagiários, curso cozinha e pastelaria, fevereiro a junho; 2 estagiários,
serviço restaurante/bar, fevereiro a junho;
Tarefas dos estagiários: tudo o que seja necessário no serviço de mesa, cozinha e manutenção
do restaurante. São incutidos com a necessidade de serem multifacetados e fazerem um pouco
de tudo.
Trabalho inerente aos estagiários: Orientação e atribuição de tarefas aos estagiários
curriculares; Avaliação e reunião com os coordenadores; Envio de documentação e
encaminhamento de protocolos para assinatura; etc;
5) Informação através dos media:
- 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;
- Páginas na internet: Tripadvisor, Facebook, Aldeias do Xisto, Lifecooler, Turismo.pt, Guia da
Cidade, Visit Portugal, etc;
- Integração de informação do restaurante no Guia de Gastronomia 2016 do Jornal As Beiras;
6) Parcerias:
•
•

•

•

Foi mantida a parceria com o Guia “Boa Cama Boa Mesa”;
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;
Comissão de festas de N. Sra. da Conceição de 2016 do lugar dos Moinhos – prémio de
refeição nas rifas.

7) Menus:
No restaurante “Museu da Chanfana” foram concretizados inúmeros menus, estando
associados a diversos temas, seguidamente apresentados:
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Menus temáticos e ementas em datas comemorativas:
• Dia dos Namorados (14 Fevereiro) – com animação musical;
• Dia da Mulher (8 Março);
• Dia do Pai (19 Março);
• Páscoa (27 Março);
• Semana Gastronómica (Parceria com CMMC – 23 de Abril a 1 de Maio);
• Dia da Mãe (1 Maio);
• 6º Aniversário RMC e PBSL (4 Junho);
• Fim-de-semana Caracol (11-15 agosto);
• Dia Mundial da Alimentação (16 Outubro);
• Buffet Fantasma no âmbito do Halloween (31 Outubro);
• S. Martinho (11 Novembro);
• Natal (25 Dezembro);
• Réveillon (31 Dezembro);
• Alguns destes programas foram realizados em cooperação com a equipa do hotel e
pontualmente nas instalações do mesmo. Por vezes são elaborados programas do Hotel que
incluem alojamento e refeição.
Menus temáticos associados a programas do PBSL:
• Programas de férias do PBSL (Páscoa, Verão e Natal);
• Noites de Verão no Parque;
• Concurso regional Centro Hípico;
Menu com ementas variadas, disponíveis todo o ano, em português e inglês:
• Carta de vinhos com destaque do vinho PBSL – tinto e branco;
• Ementas semanais / menus do dia com complemento dos pratos tradicionais;
• Menus de Grupo (menu museu; menu tradição; menu do parque; menu da quinta);
• Menus económicos para grupos de visita ao parque;
• Serviço de Take Away;
• Ementa museu / pratos regionais (sopa de casamento; chanfana; negalhos; chispe) – pratos
à base de carne de cabra;
• Menu da matança (sarrabulho e bucho) – pratos à base de carne de porco, mostras da
cultura gastronómica local. Estes pratos estão ligados à Real Confraria da Matança do Porco,
criada pela FADFP;
• Menus de evento / menus de grupo de Natal / serviços de casamentos e batizados;
8) Outros eventos – grupos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Almoço do I Encontro de Parceiros – Dia Mundial das Religiões e DM da Liberdade (22
janeiro);
Jantar grupo Cosmos - Viagens e Turismo, SA (22 janeiro);
Grupo Associação Abútrica (17 fevereiro);
Almoço grupo da Pepsico (24 fevereiro);
Encontro curso médicos (26 fevereiro);
Grupo Danielle Sandler – Jantar dia 27-2 e almoço dia 28-2, coffe break no hotel dia 28-2;
Almoço Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência (1 março);
Grupo “Grande Confraternização Coimbra 1969” com participação do Dr. Penicheiro – grupo
de fado (12 março);
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grupo Junta de Freguesia Rio Mouro de Sintra (30 março);
Grupo Dr. Sérgio Sêco– Jantar de Comissão Política (9 abril);
Grupo Agência Viagens Lusanova - GRP AREL Aldeias do Xisto (15 abril);
Almoço grupo Cristina Cruz – Bibliomóvel (15 abril);
Jantar apresentação do livro “Movimento de Terras” (30 abril);
Grupo João Lamas (17 abril);
Pequeno-almoço do XIIIº Capítulo da Real Confraria da Cabra Velha (30 abril);
Grupo Luís Pinto (30 abril);
Almoço Dia Internacional da Liberdade de Imprensa (3 maio);
Almoço pessoal do Centro Hípico (8 maio);
Jantar tertúlia com o tema “Traços do Ecumenismo em Miranda do Corvo (…)” –
comemoração do Dia Internacional dos Museus (27 maio);
Jantar de 1ª comunhão (29 maio);
Almoços e jantares da Expo-Miranda - CMMC;
Grupo Agência de Viagens Caravelatur (10 junho);
Grupo árbitros - João Grilo (12 junho);
Almoço de Passeio de Vespas (19 junho);
Grupo CERCIAMA (22, 23 e 24 junho);
Grupo da Associação nacional de proprietários de motos Triumph - TMCP (25 junho);
Grupo JSD (1 julho);
Grupo Tijardim – coffee break no Hotel e almoço no Parque Biológico (9 julho);
ADXTUR – 3 refeições para grupo de estadia no hotel de 16 a 18 de julho;
Grupo Aikido (24, 25 e 30 julho);
Grupo Junta de Freguesia de Óbidos (26 julho);
Grupo Transserrano (29, 30 e 31 agosto);
Grupos e serviços à carta – emigrantes e turistas (Julho/Agosto);
Almoço inauguração Templo Ecuménico (11 setembro);
Grupo UNESCO (16 e 17 setembro);
Jantar grupo de médicos (17 setembro);
Casamento (24 setembro);
Grupo talho Bento (25 setembro);
Grupo Miguel Mata (1 outubro);
Batizado (2 outubro);
Grupo António Simões (4 outubro);
Certificação do RMC pela RCCV (7 outubro);
Batizado (9 outubro);
Coffee break e almoço do VI Ciclo de Conferências sobre Envelhecimento (20 outubro);
Grupo José Redondo - Licor Beirão (21 outubro);
Casamento (29 outubro);
VIII Capítulo da Real Confraria da Matança do Porco (30 Outubro);
Grupo Cristina Cruz – Univ. Sénior – Magusto (9 novembro);
Almoço Câmara Municipal Póvoa de Varzim (12 novembro);
Grupo Pinto Lopes Viagens (12 e 19 novembro);
Jantar grupo de Turismo Aldeias do Xisto: Estratégia de Comunicação e Ativação 2017, com
reunião no Hotel (28 novembro);
Grupo de amigos FEUC - Prova de vinhos (30 novembro);
Jantar da empresa Cruz Branca (30 novembro);
Almoço Dia Internacional do Voluntariado (5 dezembro);
Grupo Mondego Tour (11 dezembro);
Almoço de Natal da empresa Elevadores Padrão (17 dezembro);
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Jantar de Natal da empresa Piclima (17 Dezembro);
Grupo N’ Destinos Viagens e Turismo do Porto (18 dezembro);
Almoço programa solstício de inverno – Templo (21 dezembro);
Jantar de Natal da empresa ES Lamas (22 dezembro);
Grupo Ana Rita Dias (25 dezembro);
Jantar de fim-de-ano (31 dezembro);
Almoços de empresários nas primeiras 2ªs feiras do mês;
Casamentos, batizados, bodas de ouro, comunhões, aniversários, convívios de grupos de excombatentes, marcações de grupos de agências de viagens, grupos de empresas, datas
comemorativas, etc;
Refeições diversas de entidades que visitaram a Fundação ADFP;
Jantares do concelho de administração da FADFP;
Jantares dos utentes da Saúde Mental;
Vários grupos e famílias provenientes do hotel;
Jantares de despedida de funcionários;
Almoços de grupo do Centro de Saúde de Miranda do Corvo;

9) Indicadores
Número total de clientes:
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

TOTAIS

Janeiro

989

946

967

944

781

1179

1217

7023

Fevereiro

879

1107

854

791

738

889

1239

6497

Março

1043

1325

1062

1207

1199

1372

1608

8816

Abril

1257

1528

1370

1409

1416

1284

1282

9546

Maio

1432

1396

1180

1446

1222

1456

1497

9629

Junho

891

1332

1275

1144

1274

1380

1291

1821

9517

Julho

1363

1661

1492

1300

1359

1630

1452

1920

10814

Agosto

1308

1528

1981

2069

2222

2470

2389

3139

15798

Setembro

1079

1184

1123

1382

1165

1366

1406

1494

9120

Outubro

1096

1204

1349

1001

1208

1504

1175

1800

9241

Novembro

828

954

915

866

893

826

1183

1045

6682

Dezembro

1140

1223

1239

1106

959

1268

1849

1636

9140

TOTAL

7705

14686

15676

14301

14877

15800

16785

19698

119528

No ano decorrido de 2016, 19.698 clientes fizeram refeição no restaurante.
Total de 2009 a 2016 – 119.528 clientes. Verifica-se um aumento de clientes de 2015 para 2016,
sendo o ano com mais vendas desde a abertura. Dever-se-á essencialmente à abertura do Hotel
no final de 2015.
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Receitas mensais versus nº clientes: (C/IVA)
Receitas
Janeiro

N.º Clientes
Valor Medio Refeição
Receitas

Fevereiro

N.º Clientes
Valor Medio Refeição
Receitas

Março

N.º Refeições
Valor Medio Refeição
Receitas

Abril

N.º Clientes
Valor Medio Refeição
Receitas

Maio

N.º Clientes
Valor Medio Refeição
Receitas

Junho

N.º Clientes
Valor Medio Refeição
Receitas

Julho

N.º Clientes
Valor Medio Refeição
Receitas

Agosto

N.º Clientes
Valor Medio Refeição
Receitas

Setembro

N.º Clientes
Valor Medio Refeição
Receitas

Outubro

N.º Clientes
Valor Medio Refeição
Receitas

Novembro

N.º Clientes
Valor Medio Refeição
Receitas

Dezembro

N.º Clientes
Valor Medio Refeição
Receitas

Total

N.º Clientes
Valor Medio Refeição

14.737,27 €
1217
12,11 €
16.793,30 €
1239
13,55 €
20.227,15 €
1608
12,58 €
15.792,85 €
1282
12,32 €
18.191,66 €
1497
12,15 €
19.619,05 €
1821
10,77 €
22.042,55 €
1920
11,48 €
34.267,35 €
3139
10,92 €
21.295,15 €
1494
14,25 €
27.488,05 €
1800
15,27 €
13.250,85 €
1045
12,68 €
26.453,60 €
1636
16,17 €
250.158,83 €
19698
12,70 €
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Receitas totais
2009*

95.639,75 €

2010

187.188,80 €

2011

206.150,69 €

2012

184.536,83 €

2013

194.257,15 €

2014

198.713,17 €

2015

214.161,75 €

2016

250.158,83 €

TOTAL

1.530.806,97 €

* Junho a Dezembro

Como é visível através do gráfico, tem existido um aumento significativo da faturação, situação
que foi reforçada após a abertura do hotel.
Valores de réveillon (C/IVA)
2009
2010
2011

180,00 €
1.106,00 €
3.015,00 €

2012

4.320,00 €

2013
2014

3.425,00 €
344,60 €

2015
2016

8.120,00 €
7.351,00 €

TOTAL

27.861,60 €

Nota: Em 2014 não houve menu de réveillon, só serviço à carta.
Em 2014, não existiu programa de réveillon, apenas serviço à carta.
A partir de 2015 o programa réveillon foi realizado no Hotel e incluído num programa
especial.
Em 2015 foi a primeira vez que o hotel organizou este evento tendo existido alguns
elogios, mas também algumas criticas/sugestões.
As principais sugestões incidiram sobre a musica e a escassez de espaço reservada para
dançar.
Em 2016, limitou-se um pouco o numero de inscrições com o objetivo de alcançar um
bom nível de qualidade capaz de proporcionar uma grande atratividade para o evento em anos
seguintes.
O preço do programa de réveillon aumentou significativamente em 2015 face ao preço
que era praticado em anos anteriores. Em 2016 o preço voltou a aumentar ligeiramente. Os
valores referidos estão por aproximação.
10) NOTA FINAL
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Tendo em conta o Plano de Atividades elaborado para o ano de 2016, alguns objetivos / eventos
não foram concretizados. Este fato deveu-se, essencialmente, à instabilidade do quadro de
funcionários (existiu alguma rotatividade, entradas e saídas de pessoal e ausências por doença).
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, quando estes existirem,
venham a servir para promover as diversas respostas sociais da instituição.
O Hotel esta numa fase inicial, tendo apenas um ano de atividade, ocorrendo o ano
cruzeiro normalmente após 2 a 3 anos do inicio de atividade.
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. Em 11 de setembro foi
inaugurado o Templo Ecuménico.
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
Como referido no relatório do ano anterior, o processo de construção do
hotel teve alguma complexidade, 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.
Neste momento o processo ainda decorre nos tramites judiciais, existindo algumas
tentativas de chegar a um acordo.
Relativamente ao Turismo de Portugal/Fundos Comunitários, tem sido feitas algumas
insistências com o objetivo de se tentar reaver uma parte do subsidio a fundo perdido a que a
empresa teria direito se tivesse conseguido cumprir os prazos de realização da obra. Os
argumentos que tem sido dados à entidade gestora dos fundos comunitários, tem sido de que
o incumprimento não se deveu à entidade promotora, mais sim à empresa construtora. Até ao
momento ainda não se consegui o deferimento por parte da entidade gestora.
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€
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- 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, foi recebido 1.587.198,93€, dos quais durante o ano de 2016, foram
pagos 456.456,06€.
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.
Este montante recebido, pode também ter acertos positivos ou negativos dependendo
da análise técnica de encerramento do projeto que ainda estão de decorrer.
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.
Durante 2016, foram feitas diversas obras na cave do Hotel e construído um parque
infantil no exterior.
As obras da cave visaram a criação de uma zona de lazer composta por:
• Sala de Massagens;
• Sala Infantil;
• Sala de Jogos;
• Ginásio.
A sala onde funcionava o Ginásio no rés-do-chão é atualmente uma sala de relaxe.
Durante 2016, existiram dois acidentes que originaram a realização de alguns
investimentos.
Um dos acidentes foi consequência de uma cheia que invadiu a cave do hotel, tendo
estragado alguns equipamentos.
Na cozinha do Hotel, existiu também um acidente no final de uma festa que teve como
consequência a quebra de um montante significativo de louça. Estes dois acidentes, implicaram
a realização de investimentos de substituição os quais tiveram comparticipação das companhias
de seguros.
O Montante de investimento realizado em 2016 foi de 150.417,53€, sendo os mesmos
divididos em 73.415,32€ referentes a obras e 77.002,31€ referentes a equipamentos.
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.
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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 autoestrada 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.
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”.
Como já referido em ponto anterior, a gestão deste restaurante passou a ser tratada na
empresa Hotel Parque Serra da Lousã, a partir de junho de 2016
O restaurante inserido dentro 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 reuniões com 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.
3

– Formulação Estratégica
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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:
Responsabilidade 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.
A partir de junho de 2016, a Empresa Hotel Parque Serra da Lousã, passou a gerir também o
Restaurante Museu da Chanfana e o Centro de Informação, continuando a propriedade destes
dois espaços a pertencer à Fundação ADFP.
O Hotel Parque Serra da Lousã acolheu durante 2016, 11953 hóspedes, ocupando 6035
quartos, sendo os mesmos maioritariamente portugueses, mas também da Argentina, Brasil,
Espanha, França e Reino Unido, Israel, entre outros.
Durante 2016 a taxa de ocupação media do Hotel foi de 41,49%.
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 tem procurado 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 tem procurado responder 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.
Ao longo de 2016, procuramos:
- Fornecer aos clientes soluções de pacotes com experiencias originais;
- Efetuar um esforço na captação de comentários (reviews) como forma de melhorar os pontos
fracos e potenciar os pontos fortes;
- Ter motores de reserva userfriendly na página web para a captação de reservas diretas;
- Disponibilizar todas as informações importantes para os clientes (ex.: tipo de experiencias, preço
dos serviços, condições para as crianças, condições do estacionamento, eventos Culturais,
eventos no Parque Biológico, eventos Desportivos, Roteiros Turísticos);
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- Ter permanentemente atualizado um banco de imagens variado e de qualidade da unidade
hoteleira e dos serviços disponíveis, assim como da região.
Para ultrapassar o desafio de captar mais valor nos serviços prestados seguimos duas
estratégias de princing:
- Revenue management – atingir a máxima receita através de estratégias como: não devolução
do dinheiro no caso de no show (autorizando eventualmente a troca da estadia por uma data que
seja conveniente para o hotel). Ocorreram algumas devoluções da quantia paga em situações
muito excecionais e que contaram sempre com o aviso prévio do ciente. Foram também
concedidas, ofertas especiais para reservas antecipadas, situação que aplicamos antes do verão
2016;
- Value pricing – de forma a contrariar a procura do cliente pelo preço mais baixo, procuramos
criar alguns produtos baseados em pacotes de serviços associados a experiencias. Apesar destes
produtos terem sido criados em alguns momentos, não surtiram o efeito esperado. Vamos tentar
reforçar esta situação em 2016, procurando realizar mais ações de publicidade.
Em cooperação com a estrutura do Parque Biológico, racionalizando recursos, o parque
disponibilizou a oferta de uma equipa de animação com atividades para crianças e para os adultos,
como por exemplo jogos de tiro ao arco, ténis, cartas, atividades equestres, dar comida aos
animais, assim como alguma animação à noite.
Trabalhamos em cooperação com algumas redes de promoção turística já existentes no
território, nomeadamente a rede das Aldeias de Xisto.
Ações comerciais externas realizadas:
Presenças em Feiras em Cooperação com o Parque Biológico:
- Presença na BTL em Lisboa em março de 2016;
- Expofacic 2016;
- ExpoMiranda 2016;
- Feira Ibérica de Turismo da Guarda;
-Participação em algumas iniciativas do Turismo do Centro;
- Outros eventos nacionais, já descritos em ponto anterior.
Apesar de estar prevista aquando a elaboração do plano de atividades de 2016, a participação em
feira internacionais, tal não se revelou possível dada a necessidade de consolidação da estrutura
funcional do hotel.
Embora tendo consciência da importância da captação de clientes externos, o facto do hotel ainda
estar em inicio de laboração justificou uma maior atenção junto do mercado interno com o
objetivo de prestar um serviço com a melhor qualidade possível. Tentando apostar de forma
gradual também no mercado externo.
Existiu também necessidade de criar espirito de equipa e motivação para o cumprimento dos
objetivos definidos para a empresa.
Outras ações realizadas:
- Promoção junto de empresas da região;
- Promoção junto de agências de viagem da região;
- Contactos com empresas de animação turística;
- Desenvolvimento de contactos com outros operadores.
- Mantivemos contactos com a rede de Castelos e Muralhas do Mondego e com a Rede de Aldeias
do Xisto;
- No final do ano foi decidido pela direção do hotel que este se tornasse associado da ARPT Agencia Regional de Promoção Turística Centro de Portugal.
Os impactos desta adesão só serão visíveis em 2017 e anos seguintes.
Ações de Marketing Digital:
Ao longo do ano de 2016, procuramos apostar nas seguintes ferramentas digitais:
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- Tripadvisor – Promovemos o Hotel no Tripadvisor, através de fotografias, aproveitando o
mesmo para obter feedback do funcionamento do hotel através comentários dos clientes e
responder aos mesmos.
- Facebook – Mantivemos atualizada a divulgação do Hotel através da rede social Facebook,
através de fotos, eventos, ofertas especiais, bem como promovendo eventos que se realizem na
região;
- Google Places – Mantivemos a inserção de dados/fotos;
- Google + - Criação e desenvolvimento de presença, inserção de dados/fotos;
- Web – Manter a página web com qualidade, apostando em imagens atrativas e na qualidade da
central de reservas.
Colocamos a página em Português, Inglês e Espanhol. Preparamos os textos para o francês
- Estivemos presentes em cooperação com Parque Biológico no Guia das Praias Fluviais.
- Fomos inseridos no Guia do Expresso “Boa cama Boa Mesa”.
- Dado que a Rede de Aldeias de Xisto está a criar uma plataforma de reservas, comunicamos o
nosso interesse na adesão.
- Procuramos contactar A Via Verde, para tentar efetuar parceria com eles, não tendo ainda
conseguido.
Outras Ações:
- Procedemos à elaboração de uma lista de contactos de empresas e outros organismos, para a
qual deveram ser enviados com alguma frequência os preços corporate;
O objetivo passa por enviar no inicio do ano e em novembro, por e-mail ou carta os preços
corporate para as bases de dados de clientes;
- Iniciamos a elaboração de uma Mailling List para a qual deve ser enviada informação sobre
campanhas, experiencias e outros eventos sempre que os mesmos estejam agendados.
- Celebramos protocolos com algumas Ordens profissionais/Sindicatos.
- Estamos a desenvolver contactos com grandes empresas, nomeadamente a Coca-Cola/ Refrige
e a Pepsico Portugal.
Ações de Cooperação com o Restaurante Museu da Chanfana:
- Como foi dito em ponto anterior, o Restaurante e o Centro de Informação trabalharam em
conjunto com o Hotel, tendo incorporado a empresa do Hotel no segundo semestre.
A receção do hotel procurou ter um papel importante na venda de refeições do
Restaurante Museu da Chanfana.
Aconselhou, mostrou a carta, explicou os pratos e sugeriu ementas.
O acréscimo do numero de clientes do restaurante é demonstrativo deste trabalho de
cooperação.
- Em dias de mau tempo, o restaurante disponibiliza aos clientes que estão no hotel (período do
jantar) um serviço de refeições que assenta em dois ou três pratos, e é servido no hotel;
- O restaurante do hotel, foi utilizado em períodos de maior afluência, nomeadamente quando
estivemos perante grupos com dimensão que mostraram vontade de serem servidos no hotel;
- Foram criados menus para o almoço no bar ou na esplanada do hotel (menus simples que podem
ser executados no bar);
Novos Mercados
Natureza:
Bicicleta, Running, Hipismo, Praias Fluviais:
- O hotel tem bicicletas para disponibilizar aos clientes.
- O Hotel esta inserido numa zona com bons percursos, para a prática de Ciclismo e BTT.
Foram desenvolvidos contactos para aproveitar o nicho de mercado dos ciclistas que pratiquem
este desporto.
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- A Serra da Lousã, possui ótimas condições para o Running.
Demos continuidade aos contactos com empresas e associações que fomentem este tipo de
desporto, nomeadamente, os Abutres, a ADXTUR/Aldeias do Xisto;
- Hipismo – Dada à ligação do hotel com o centro hípico, criamos um programa vocacionado para
este;
Bem-Estar e Saúde:
Turismo Acessível, Turismo Sénior, Turismo de Saúde
- Turismo Acessível – desenvolvemos contactos com entidades ligadas ao turismo acessível.
Tivemos um grupo de uma instituição – CERCIAMA, alojado no hotel, para além de outros clientes
pontuais;
- Turismo Sénior – desenvolvemos contactos junto das Universidades Séniores, e de instituições
com este tipo de publico, no sentido de lhes dar a conhecer o nosso hotel;
- Criamos um programa vocacionado para este público;
Outros:
- Procuramos atrair alguns grupos que veem para eventos desportivos;
Responsabilidade Social e Ambiental:
- Os funcionários do hotel tem procurado explicar aos clientes a importância da Fundação ADFP
no combate das desigualdades e no trabalho social para que os clientes fiquem mais envolvidos
com o hotel e com o Parque Biológico da Serra da Lousã.
Dos Programas previstos para 2016, merecem referência os seguintes:
- Criação de Pacotes Temáticos:
ü Pacote que envolveu o hotel e o Centro Hípico;
ü Pacote que envolveu o hotel e o Parque Biológico;
ü Pacote Sénior;
ü Pacote Carnaval;
ü Pacotes específicos para Dia dos Namorados, Dia da Mãe, Dia do Pai, Carnaval, Páscoa,
Dia da Criança, Expo-Miranda, Queima das Fitas, Natal, Passagem de Ano, entre outros.
ü Pacotes específicos coincidentes com eventos desportivos;
ü Contactos com Empresas com o objetivo de fomentar o “Team building“;
5.1 – Faturação / Proveitos – Atividades de Alojamento, excluindo restauração e outras
Faturação/Proveitos Alojamento, Bar, SPA e Salas
Secções
Alojamento
Bar
Lavandaria
SPA
Aluguer de Salas
Total

Proveito
359 791
11 214
914
4 168
433
376 520€

5.2 – Taxas de Ocupação do Hotel
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Taxa de Ocupação Mensal
Ano
Mês

2015

2016

Janeiro

20,51%

Fevereiro

30,41%

Março

30,41%

Abril

31,83%

Maio

60,34%

Junho

37,88%

Julho

54,11%

Agosto

78,87%

Setembro

49,75%

Outubro

43,18%

Novembro

17,50%

23,92%

Dezembro

25,21%

34,52%

A taxa de ocupação media Anual em 2016 foi de 41,49%. Existiu um aumento
significativo da taxa de ocupação entre os meses de novembro e dezembro de 2015 face aos
mesmos meses de 2016. Esperamos que esta situação continue a evoluir favoravelmente dado
que estamos perante um novo projeto, estando previsto que o ano cruzeiro ocorra no prazo de
3 anos após a abertura do Hotel.
Plataformas de vendas on-line:
O Hotel esta incluido em algumas plataformas nomeadamente a Booking e a Expedia.
Brevemente vamos entrar também numa plataforma ligada as Aldeias do Xisto.
A partir destas ainda funcionam outras redes como por exemplo o Trivago, Rumbo entre
outras.
Entre as varias plataformas existentes a que merece maior importancia é a Booking. Esta
plataforma a partir das avaliações dos clientes faz uma avaliação dos hoteis.
O Hotel Parque Serra da Lousã encontra-se classificado com 9,3 a que corresponde a
classificação qualitativa maxima atribuida por esta rede que é “SOBERBO”
Tem a maior classificação nos hoteis da região.
Esta situação merece ainda mais destaque dado que já tem um numero de comentarios
muito significativo face ao numero de anos de exploração do Hotel e ao numero de quartos.
Outros Hoteis da região, com mais anos de exploração e de dimensão igual ou superior
têm um numero menor de comentários na Booking.
6 – Recursos Humanos
Em 31 de Dezembro de 2017, o Hotel estava a funcionar com os seguintes recursos
humanos, distribuídos pelas seguintes áreas:
Direção:
- Uma Diretora a tempo parcial;
- Uma responsável pelo controlo dos serviços de compras e andares.

369

Receção:
- Um rececionista de primeira;
- Três rececionistas estagiárias;
- Um Funcionário de Bar, que também faz trabalho de receção.
Bar e pequenos-almoços:
Uma pasteleira;
Um funcionário de serviço de mesa;
Quando existe mais serviço estes setores são reforçados;
Os funcionários deste setor repartem as suas funções entre o restaurante Museu da
Chanfana e o Hotel.
Andares:
Três funcionarias sendo duas estagiárias;
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 é assegurada pelos serviços da Fundação, com a colaboração dos recursos
humanos do Hotel.
Observações: Os funcionários do bar e restaurante, tem repartido o exercício das suas
funções entre o Hotel e o Restaurante Museu da Chanfana. O trabalho noturno também é
assegurado pelo funcionário do bar.
Com grande frequência os funcionários da receção também asseguram o serviço de bar.
Apenas aos fins-de-semana e nos períodos de maior atividade está um funcionário no
bar.
O Hotel tem contado com o apoio pontual de alguns jovens estudantes de áreas
relacionadas com o turismo e hotelaria, que nas férias escolares e tempos livres, se oferecem
para dar alguma colaboração e em simultâneo melhorar os seus conhecimentos.
Existem 2 jovens que ao nível do marketing e design tem dado um apoio pontual mas
com alguma continuidade.
Recursos Humanos da Empresa Hotel Parque Serra da Lousã:
A lista que se anexa contém funcionários do Hotel, Restaurante “ Museu da Chanfana”
e Centro de Informação
Trabalhadores do Hotel Parque Serra da Lousã
Nome
Silvianne Josephina Gerarda Suilen
Maria de Fátima Baeta Correia Rodrigues
Victor Manuel Joaquim Fernandes
João António Laranjeira Pelengana
Macário Manuel Antunes Rego
Jéssica Pascoal Martins *
Tiago Emanuel Cortez Vaz
Cinthia Denise Morais *
Jorge Filipe Carvalho Antunes
Lúcia Maria Joaquim Nunes *
Susana Amélia Loreto Gomes

Categoria Profissional
Chefe de Serviços
Copeira
Chefe de Cozinha
Cozinheiro de 3ª
Empregado Balcão 2ª
Cafeteira/pastelaria
Empregado de Mesa 2ª
Empregada de Limpeza
Cozinheiro/a 2ª
Empregada de Limpeza
Empregada Mesa 2ª
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Helena Isabel Correia Alves
Célia Maria Rodrigues Simões
Renato Mendes Roque
Célia Caetano Alfafar Marques
Paulo Jorge Costa Salgado
Sónia Ferreira Pires

Empregada de Limpeza
Empregada de Limpeza
Rececionista de 1ª
Controlador
Servente (CC) - manutenção
Auxiliar Serviços Gerais

António Manuel Miranda Amaro

Pedreiro- manutenção

Estágios Profissionais com apoio do IEFP a 31 de dezembro de 2016: 3 estágios. (Tânia; Illona e
Maria)
Estágios profissionais sem apoio do IEFP: 3 estágios (Fátima, Daria, Andreia)
8 – Trabalho Preparatórios para 2017
Durante o ultimo trimestre de 2016, foram organizados e programados alguns eventos
temáticos para o 2017, e realizados alguns contactos comerciais para o resto do ano dos quais
merecem referência:
- Contactos empresariais com empresas Portuguesas e Estrangeiras
- Organização de eventos temáticos:
- Trail dos Abutres;
- Programa de Carnaval;
- Dia dos Namorados;
- Dia do Pai;
- AXTRAIL

Capítulo 4 – Gabinete de Engenharia e Património
1. Hospital Compaixão
A obra encontra-se com uma execução de cerca de 10%, já foram feitos dois autos no
montante de 225.963,95 €, contínua sem alvará de licença de construção pelo facto, de a
Camara Municipal não saber quais as taxas a aplicar, informando a Fundação que aguarda por
parecer jurídico.

2.Templo Ecuménico
Foi inaugurado o Templo Ecuménico, espaço de reflexão que pretende fomentar
diálogo inter-religioso, o objetivo passa por “criar um local dedicado à tolerância e ao respeito
pelo diferente, numa lógica de se fomentar um espírito de paz”.
O espaço que nasce para fomentar o diálogo inter-religioso está repleto de referências
simbólicas. A começar pelo dia de inauguração, em que se assinala os 15 anos dos atentados
às Torres Gémeas, em Nova Iorque.
Esta obra importou em cerca de 400 000.00 €
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3. Adega/CAO - Pavilhão do Lote nº 16
Conclusão das obras e conclusão da montagem do equipamento faltando o
equipamento da sala de provas e do laboratório.
Foi aprovado pela Camara Municipal o projeto de arquitetura desta infraestrutura
incluindo a construção de um armazém.
O Armazém tem a área de 712 m2. O prazo de construção é de 6 meses.

4. Museu do Mel Serra da Lousã
Continuação da empreitada que ficará concluída em 2017.
5- Centro Social e Comunitário Dr. Jaime Ramos
Foram iniciadas das obras de Segurança Contra o Risco de Incêndio no edifício sede.
6-Hotel
Conclusão das obras no piso-1, para a mudança da zona de massagens, ginásio e ainda a
criação de uma sala de jogos e de um Kids Club.

7– Casa de Tábuas
Inicio dos trabalhos de reabilitação/alteração da habitação.
No piso térreo procurou-se diversificar as funcionalidades dos espaços com novas
dimensões, divisões e funções programáticas: hall exterior, cozinha, sala-de-jantar, sala-deestar, despensa, lavandaria e instalação sanitária de serviço;
No piso superior da proposta, apesar de mais próximo dos espaços pré-existentes,
também há alterações a nível de divisões e espaços de circulação e de distribuição: hall
interior, dois quartos simples, instalação sanitária (que serve os quartos anteriores e de acesso
pelo corredor comum) e um quarto de casal (com instalação sanitária privativa).

8-Bloco Habitacional da Rua da Coutada
Conclusão das obras.
Instrução de elementos para a obtenção da licença de utilização.
9- Colégio de S. Martinho
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A Fundação ADFP para salvaguardar a continuidade do apoio social prestado pelo
Centro Paroquial de São Martinho em Bencanta, apetrechou-se e procedeu-se a obras de
remodelação de espaços no Colégio S. Martinho.
O espaço de creche e pré-escola terá uma capacidade física de 32 crianças em creche
e 50 em pré-escola.
Foi feito o projeto desta alteração para pedido de parecer dos ISSS e DGEstE.
Estes trabalhos foram executados pela equipa de manutenção da Fundação

10- Fundão
Instrui-se o projeto de Arquitetura da propriedade de S. Isidro-Alpedrinha.

11- Casa de Pai Viegas
Instrui-se o projeto de Arquitetura para licenciamento.

12- Quinta da Paiva-PBSL
Instrução de elementos para a obtenção da licença de utilização da Queijaria/Fumeiro
e Melaria
Instrução para a alteração do Plano de pormenor da Quinta da Paiva.
Foi definida a localização dos alojamentos de ecoturismo e o respetivo pedido de
propostas para 6T1+1.
13- Manutenções
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
Solicitação e Acompanhamento de Serviços Específicos - Elevadores | Vidros | Estores|
Equipamento| Portas
Serviços de canalizações e construção civil.

373

374

