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Capítulo 1 - Fundação ADFP
Missão, Visão, Valores, Estratégia

Missão
Investir com bondade em pessoas pela criação e inovação de respostas sociais, orientadas para a integração e
promoção do desenvolvimento regional sustentado.

Visão
Instituição Modelo de reconhecimento nacional onde a qualidade técnica das equipas beneficie da bondade dos
colaboradores.

Valores
Fraternidade;
Solidariedade;
Responsabilidade;
Confidencialidade;
Rigor;
Integridade;
Respeito e tolerância;
Qualidade na ação;
Ética profissional;
Bondade dos cuidadores.

Estratégia
Diversidade das respostas sociais;
Liderança Visionária, antecipação das necessidades;
Implementação de um Sistema de Gestão Geral;
Plasma com toda a Informação;
Sistema Intranet
Plano de Atividades por Valência, com definição da missão, Plano de Atividades Geral, monitorizado através do
Relatório de Atividades;
Uniformização da Intervenção desenvolvida nas várias Valências;
Programas efetivos de controlo de custos;
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Implementação de custos por Valência;
Avaliação de Desempenho com descrição de funções e elaboração do Manual de Funções, elementos base para
futuras contratações e reestruturação interna de funções;
Implementação dos Manuais da Qualidade da segurança Social nas Valências.
Pro atividade.

Plano Estratégico 2014-2018 (Atualização de 2016 – 2021)

Síntese de Prioridades do 26º ao 30º aniversário (extensível por atualização aos 33º aniversário).
Novas notas: Novembro de 2017

A Fundação Assistência, Desenvolvimento e Formação Profissional é uma Instituição de Solidariedade Social, sem fins
lucrativos, com estatuto de utilidade pública, que adota como objetivo estratégico geral a promoção e garantia do respeito
pelo pelos Direitos Humanos, Fundamentais e Sociais, de Justiça, padrões éticos e civilizacionais humanistas, prestando
serviços e proporcionando valores económicos, sociais e culturais a utentes da Fundação ADFP e comunidade do
Concelho, contribuindo para o desenvolvimento regional e a sociedade em geral.
I. Consolidar o existente (património, serviços, valências, número de postos de trabalho…) aumentando a qualidade e a
eficácia, com melhor relação entre as receitas e despesas, sem ter como objetivo a redução do número de trabalhadores.
E importante rentabilizar os equipamentos e recursos humanos existentes, sem desperdícios e garantindo a ocupação
próximo dos 100%.
Como Organização Não Governamental (ONG) é fundamental melhorar a independência garantindo uma maior
diversidade na origem das receitas, com menor dependência dos subsídios do Estado.
Na verdade a ADFP recebe subsídios estatais insignificantes uma vez que os apoios financeiros significativos se destinam
a pagar ou comparticipar serviços da competência do estado social e que são prestados aos utentes pelas IPSS,
Instituições Particulares de Solidariedade Social. As verbas que recebemos não são subsídios públicos, mas sim
pagamentos de serviços prestados, contratados/protocolados e fiscalizados pelo Estado.
a) 2016 - A consolidação assentará em polos, com dimensão, diversidade e complementaridade de respostas que
permitam ganhos de escala e sinergias, em 3 concelhos (Miranda, Fundão e Coimbra) com noção que enfrentamos
períodos de turbulência económica, com riscos e oportunidades inerentes.
II. A diversificação de origem nas receitas impõe um aumento do número de serviços, criando novas empresas e novos
negócios sociais, que permitam mais postos de trabalho, sustentáveis, sempre que possível destinados a pessoas vítimas
de exclusão social e laboral. Áreas de diversificação que não se devem confinar a novas respostas sociais. O sector
agroflorestal e o turismo são áreas onde a Fundação deve investir para contribuir para o desenvolvimento regional.
Criar uma dinâmica de angariação de apoios financeiros que permita implementar novos projetos com menor recurso a
autofinanciamento deve ser um objetivo sempre presente.
Nesta diversificação de fontes impõem-se contactos com autarquias e serviços de diversos ministérios não se confinando
á saúde, segurança social e trabalho/emprego. Os ministérios da educação, justiça, cultura, turismo, economia e
administração interna são potenciais parceiros a não esquecer.
Pretendemos para a ADFP um crescimento económico inclusivo, que aumente o valor com aumento do número de
colaboradores, atenuando as desigualdades de rendimentos, reforçando a coesão social.

Fundação ADFP - Assistência, Desenvolvimento e Formação Profissional
Miranda do Corvo | Coimbra | Fundão

a) 2016 - O objetivo da Fundação é combater o sofrimento e permitir que as pessoas possam ter acesso facilitado
á felicidade. Todas as pessoas possuem momentos de felicidade e de infelicidade. Não é a ADFP que fará pessoas felizes
mas ao combater e prevenir o sofrimento, criando postos de trabalho e serviços (desportivos, culturais, formação
/educação, sociais e saúde), incentivando o cuidar com bondade, dará um contributo importante para a felicidade
individual e bem-estar coletivo.
III. Criar novas respostas que não se confinem a Miranda do Corvo. A sustentabilidade económica futura aconselha a
criação de estruturas em concelhos que pertencem á área de influencia da ADFP definido pelo serviço da biblioteca
itinerante e do serviço comunitário destinado á doença mental. O projeto do Centro Residencial Polivalente, projetado
para o Planalto do Ingote, em Coimbra insere-se neste objetivo de diversificar localização. Este Centro poderá vir a criar
respostas inovadoras, inexistentes na região, para doentes de Alzheimer e demências senis, e para vítimas de deficiência
profunda e doenças raras. Não é de excluir o estudo de outros serviços sociais noutras localizações geográficas no
território Nacional. O combate a pobreza e uma atenção muito especial na prevenção da miséria devem ser objetivos
principais.
a) 2016 – Com este objetivo a prioridade será criar a Casa da Dignidade em Coimbra destinada a ser a base operativa
do Projeto Sem Abrigo Zero, integrando resposta comunitária a pessoas com doença mental, com apoio residencial e
ocupacional para pessoas “sem-abrigo”.
2017 / Novembro: Abriu refeitório
b) 2016 – Em Vila Nova, a única freguesia de Miranda sem equipamentos da ADFP, devemos criar uma resposta
polivalente com fins sociais e de turismo de natureza para apoiar crianças, jovens e idosos.
c) 2016 - Construir quartos, como extensão do hotel, no Parque Biológico que poderão ser ensaio para estrutura hoteleira
que invista na potencial ligação entre natureza e espiritualidade.
2017 / Novembro: A Câmara Municipal de Miranda do Corvo tem criado obstáculos burocráticos.
IV. Melhorar e reforçar a imagem externa da Fundação aumentando o reconhecimento, notoriedade e visibilidade. Importa
criar novas parcerias com boas e respeitadas organizações, nomeadamente do ensino superior, e tornar mais produtivas
as existentes, como é o caso da UGT, União Geral de Trabalhadores. Importa continuar a desafiar faculdades
da Universidade e escolas do Instituto Politécnico de Coimbra para a realização de investigação científica que tenham
como base a realidade da ADFP.
Importa editar diversas publicações que retratem a realidade da Fundação, divulguem a sua história de inovação social,
sejam fonte de estudo científico nas ciências sociais e projetem o valor integrador e inclusivo que são a cultura da ADFP.
Livros sobre a diversidade biológica do Parque Biológico da Serra da Lousã e sobre o sucesso de alguns colaboradores,
verdadeiros Campeões pelo exemplo da sua tenacidade, reabilitação e integração, são importantes.
Deverá ser estudada a possibilidade de criação de uma editora focalizada na promoção de valores civilizacionais
construtores de uma sociedade humanista e personalista e na defesa de uma sociedade com um bom e eficiente estado
social, base de comunidades mais justas e fraternas.
a) 2016 – Publicar livros sobre: Espaço da Mente; Ecomuseu; Templo Ecuménico; A vida do Parque Biológico, Inovação
Social/Experiência ADFP...
2017 / Novembro: Foi publicado o livro “Liberdade Espaço (da) Mentes” e um manual para o Projeto Mentes Brilhantes.
b) 2016 – Instituição de um prémio sobre inovação e empreendedorismo social.
V. Continuar a descobrir e potenciar os talentos dos nossos utentes e colaboradores. A ADFP não visa diagnosticar
deficiências, mas sim descobrir talentos em pessoas com e sem desvantagens. A Fundação é um bom exemplo de boas
práticas traduzidas no enorme número de colaboradores com deficiência ou doença crónica incapacitante que se
encontram integrados e a desempenhar cargos de elevada responsabilidade na estrutura hierárquica. Estes campeões
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devem ter mais visibilidade e ser fonte de exemplo para novos candidatos. A Fundação deve reforçar a cultura
organizacional de ser espaço de oportunidades e realização pessoal e profissional para pessoas com incapacidades
físicas, motoras, neurológicas, mentais…
a) O Centro Infantil de Miranda deve desenvolver a sua atividade pedagógica valorizando os talentos individuais das suas
crianças. Deverá criar metas que sejam de referência nacional. Não nos devemos limitar a fazer o que todos os infantários
fazem. Devemos ser criativos e ser fator de valorização das capacidades intelectuais e emocionais das nossas crianças
permitindo que tenham uma futura carreira escolar de sucesso, facilitada pela sua passagem pelo nosso Infantário.
2017 / Novembro: Este objetivo deve ser alargado ao Centro Intergeracional Mondego em Coimbra, na Creche e
Infantário.
As crianças e jovens residentes devem ter apoio escolar que lhes permita recuperar as suas desvantagens, algumas que
justificaram o seu internamento, e garantir sucesso escolar, sempre que possível com acesso ao ensino superior, que
permita um futuro feliz e realização profissional.
Esta filosofia de valorização de talentos individuais deve ser seguida junto de escolas na nossa área de intervenção.
b) 2016 - Com a aquisição do Colégio São Martinho, importa desenvolver um olhar mais atento à “Educação”, com estudo
sobre a eventual criação de um projeto educativo da “Creche à Universidade”, destinado às famílias com boa capacidade
económica. Necessidade que decorre da estratégia do atual governo de “matar" os colégios a funcionar com contrato de
associação, como é o caso deste de São Martinho. Este projeto, que se deve ancorar nas famílias com capacidade
aquisitiva, não deve descorar o apoio e integração de crianças talentosas oriundas de famílias com menos recursos.
2017 / Novembro: O St. Paul’s School abriu em Setembro de 2017, assenta em ensino bilingue, de rigor e grande
qualidade pedagógica. Foi comprado um imóvel e adaptado a CIM – Centro Intergeracional do Mondego para resposta
com Creche, Infantário e Universidade Sénior, destinado a famílias de menor recursos.
c) 2016 - A Fundação tem tido importante papel cultural: biblioteca, cinema, museus, preservação de gastronomia, artes
e ofícios tradicionais, organização de espetáculos e exposições...Na década 90 teve atividade importante na promoção
de artes plásticas que depois arrefeceu.
Chegou a criar um museu virtual exibindo diversas obras de arte de artistas da região que são propriedade da Fundação.
Está na altura de se perspetivar uma renascida intervenção na área das artes plásticas, valorizando e diversificando a
coleção existente, fazendo aumentar o espólio e apoiando novos artistas.
d) 2016 - Na continuidade do Projeto Mentes Brilhantes, que iniciamos em 2014, destinado a descobrir e valorizar os
talentos nas crianças, importa garantir a sua continuidade e eventual alargamento. Para esse objetivo definimos
o projeto inovador de Família Pública, que estamos a tentar financiar no Portugal 2020, numa parceria de Iniciativa de
Economia Cívica com vários concelhos da região centro. Este projeto conciliará a aposta nos talentos individuais com a
promoção de valores comunitários de fraternidade.
2017 / Novembro: Foram tentadas várias vias de financiamento, com diversos parceiros, mas sem sucesso.
VI. É fundamental manter na ADFP uma genética organizacional favorável á inovação e ao risco visando a
melhoria continua. A participação de um número crescente de colaboradores em ações de reflexão sobre as
potencialidades e oportunidades da Fundação é importante bem como adivinhar atempadamente riscos e ameaças que
possam ser evitados ou enfrentados. O reforço do número de voluntários e de jovens com formação académica em
estágios profissionais ou curriculares, é importante para se ganhar criatividade e reduzir rotinas corporativas. Os custos
devidos á precariedade e menor formação/experiencia são compensados pelo papel de auditores externos capazes
de detetar erros e sugerir novas praticas.
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A ADFP deve permanecer de olhos e ouvidos abertos às novas realidades sociais, mesmo que distantes de Miranda. As
necessidades sociais das pessoas devem ser encaradas como desafios a que deve responder, mesmo que novos
problemas exijam diferentes soluções.
Intervenção na área das pessoas sem-abrigo, imigrantes pobres ou refugiados, deve ser uma preocupação da ADFP.
2017 / Novembro: Em 2015 iniciamos a Residência Paz em Penela e Miranda do Corvo, com o acolhimento de refugiados
da Síria e doutros países com cenários de guerra.
a) 2016 - A cultura organizacional da Fundação assenta na capacidade de inovar e mudar, criando serviços e respostas
assentes em novas ideias.
A cultura organizacional da Fundação não assenta numa bíblia de origem divina nem em regras criadas pelas rotinas. O
nosso ADN é a capacidade de copiar e imitar, de pensar e fazer diferente, de idealizar e concretizar, correndo, se
necessário, riscos de afrontar regulamentos e ideias feitas, para construir sucessos. Uma cultura que aponta para a
possibilidade de fazer mais, diferente e melhor.
b) 2016 – A Fundação não se deve confinar a respostas aos mais desprotegidos da sociedade. Numa lógica de criar
negócios sociais rentáveis, que continuam para criar emprego e garantir independência econômica, deve ser estudada a
possibilidade de criação em Coimbra de Residência Assistida para Seniores da classe média alta.
2017 / Novembro: Foi feito um contato com a Ordem dos Médicos e analisadas algumas possibilidades.
c) 2016 – Numa lógica de diversificação de atividades rentáveis, que permitam criar emprego para pessoas com
necessidades especiais, deve estudar-se o desenvolvimento do polo do Fundão, com aumento da capacidade
produtiva agroflorestal associada, ao desenvolvimento turístico, com criação de uma unidade de Turismo em meio Rural,
contribuindo para lutar contra a desertificação do interior.
d) 2016 - Neste processo de inovação e diversificação foi importante a criação de grupos de amigos, como
órgãos consultivos, em Coimbra e Miranda, estratégia que deve continuar e ser alargada.
VII. O crescimento da Fundação exige um reforço da sua organização interna a nível da gestão, contabilidade e recursos
humanos, que lhe permita responder com eficiência às suas novas áreas de negócio social, turístico e agroflorestal. Maior
eficiência significará melhor resultado e mais serviço com a mesma despesa. Embora gerida por uma administração em
regime de voluntariado não remunerado, a dimensão e responsabilidade social da ADFP exige uma elevada qualidade
técnica dos seus profissionais, independentemente de alguns colaboradores fundamentais serem pessoas com
deficiências. A diversificação de intervenções sujeitas a concorrência mais intensa obrigará a um reforço dos quadros de
gestão. A sua gestão interna deve atingir um nível de excelência e prontidão que a tornem exemplo e a habilitem a uma
gestão altamente eficiente, que evite desperdícios. Será importante concretizar parcerias com organizações académicas
que nos ajudem a atingir este nível de excelência, criando instrumentos que avaliem o impacto da ADFP no
desenvolvimento regional e a capacidade de rentabilizar os apoios que nos são concedidos. O crescimento da ADFP
induz por si só aumento do PIB regional favorecendo também a sustentabilidade de centenas de empresas em múltiplos
sectores. No objetivo de melhoria continua e importante a formação dos colaboradores com recurso a inovação
pedagógica como por exemplo o atual ciclo de cinema sobre doença mental.
a) 2016 - A idade média dos dirigentes e a dimensão da organização (número de utentes, clientes, volume de negócios
e complexidade de gestão devido a diversidade de atuação) vai rapidamente obrigar a refletir sobre a impossibilidade de
a gestão continuar a ser assumida em regime de voluntariado benévolo, sem remuneração. Haverá necessidade de um
órgão executivo remunerado.
2017 / Novembro: Em 2017 foi nomeado um diretor executivo, remunerado como primeiro passo para esta alteração.
VIII. Importa acentuar o papel da Fundação na promoção de valores civilizacionais humanistas. O seu papel filantrópico
aconselha que possa criar, apoiar ou incentivar o aparecimento de outras organizações cívicas que contribuam para o
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bem-estar e felicidade das pessoas. A necessidade de contribuir para o desenvolvimento regional incentiva parcerias com
outras organizações públicas ou privadas empenhadas na criação de riqueza e postos de trabalho, sempre numa
perspetiva de crescimento económico inclusivo. Somos uma ONG que cria valor económico e promove valores
civilizacionais. Devemos acentuar a ideia de justiça com pagamentos aos colaboradores de acordo com o que produzem,
reconhecendo as suas limitações e esforço, e os utentes devem pagar os serviços de acordo com os seus rendimentos
e das famílias.
a) 2016 - No que respeita ao fenómeno religioso e á promoção de valores humanistas, assentes na tolerância e respeito
pela diferença, a Fundação deverá pensar num terceiro projeto que complemente o Templo e o seu Observatório das
Religiões. Este projeto poderá assumir características museológicas no domínio da simbologia religiosa e espiritual. A
criação de uma terceira visão do fenómeno religioso reforçará a necessidade de uma cultura para a paz, será mais um
polo de atracão na região associada à espiritualidade.
IX. Vamos tentar concretizar:
1. Lar de Apoio ou residencial para jovens especiais em 2014. (Concretizado)
2. Residência Bondade para doentes mentais em 2014. (Concretizada a construção)
2017 / Novembro: Está desocupada bem como a Residência de Rio de Vide como resultado da falta de cooperação do
Governo.
3. Fórum Sócio ocupacional para doentes mentais em 2014. (Concretizada a construção)
4. Respostas residenciais e ocupacionais para pessoas sem-abrigo ou em risco de pobreza extrema, incluindo imigrantes
e refugiados em 2014. (Concretizada a Residência Paz para Refugiados e iniciado o processo da Casa da Dignidade em
Coimbra)
5. Espaço da Mente, do Trivium, com planetário, integrando o Museu Eco Territorial do Parque Biológico da Serra da
Lousã. Abertura em 2014. (Concretizado)
6. Queijaria, fumeiro, melaria e alambique no Parque Biológico da Serra da Lousã em 2014. Lançamento de produtos
2014/2018. (Concretizado faltando legalizar a destilação)
7. Melhorias significativas no Centro Social Comunitário sede:
a - Adaptação e equipamento de nova cozinha industrial em 2014. (Concretizado)
b - Construção de nova piscina na fisioterapia 2014. (Concretizado)
c - Instalação de novo PT para maior eficiência energética. (Concretizado).
d - 2016. Devemos continuar a introduzir melhorias a nível energético, segurança, deteção e prevenção de incêndios,
alterações na Residência Sabedoria, modernização e ampliação da capacidade da lavandaria.
2017 / Novembro: As melhorias na Sede estão em fase de legalização com investimento já realizado.
8. Hotel Parque Serra da Lousã 2014/5, 4*. (Concretizado)
2017 / Novembro: foi solicitado à Câmara Municipal autorização para a construção de piscina externa, cobertura e fecho
da esplanada para ampliar o Restaurante e construção de quartos no Parque Biológico em interligação à natureza.
9. Centro de Estudos Sociais e Laborais em parceria com UGT (CETIS), Inicio atividade em 2014. (Terminou devido à
oposição da Câmara Municipal)
10. Hospital médico-cirúrgico para os Vales do Ceira e Dueça. Inicio construção em 2014. Atividade em 2016. (Em
construção)
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11. Templo universalista, centro ecuménico. Início da construção em 2014. Conclusão em 2015/6. (Em fase de conclusão
dos conteúdos / obra inaugurada em 2016)
2017 / Novembro: observatório das religiões concluído
12. Centro Social e Residencial Polivalente do Ingote, Coimbra. Início de processo de candidaturas a financiamento em
2014. (Atrasado devido à dificuldade de colaboração da Câmara Municipal de Coimbra, visa três unidades
residenciais para: cuidados paliativos, crianças com doenças / deficiências raras e para pessoas com doenças
degenerativas neurológicas ou mentais). Iniciado dialogo para parceria com o Hospital Pediátrico (CHUC) com objetivo
de criar serviço de cuidados paliativos/continuados domiciliários a crianças, na região de Coimbra.
13. CAO, Centro de Apoio Ocupacional, segundo polo em Miranda. Início de processo de candidaturas a financiamento
em 2014. Criação de estacão de serviço / oficina de mecânica. (Processo em execução)
2017 / Novembro: Só será possível legalizar como CAO, se a Câmara Municipal transformar a Zona Industrial em área
Empresarial e de Negócios.
14. Gabinete de Inserção Profissional de pessoas com deficiência, estudos de viabilidade em 2014 / aumentar o número
de trabalhadores em enclaves de emprego protegido. (Concretizado...mas o objetivo de criar mais emprego para
pessoas com necessidade de emprego protegido deve continuar).
15. Museu do Mel. Processo de financiamento e de construção em 2014, atividade em 2015. (Em construção)
2017 / Novembro: Concluído; aguarda licença de utilização da Câmara Municipal
16. Benfeitorias diversas no Parque Biológico da Serra da Lousã 2014/2018: melhoria das acessibilidades para todos, wc
para colaboradores, reptilário, casa na árvore, espaço informativo das abelhas, alojamentos temporários, instalação de
equipamentos lúdicos diversos para crianças e jovens, ligação do PBSL ao Templo… (Processo ainda não iniciado devido
a falta de financiamento e dificuldades burocráticas da câmara municipal).
2017 / Novembro: Em curso a obra de melhoramento das acessibilidades. Construção de alojamentos aguardam
autorização da Câmara Municipal.
17. Centro habitacional e terapêutico para Doentes Mentais “especiais”. Inicio dos estudos em 2014. (Processo em “stand
by” devido à falta de parceria de autarquias e indefinição governamental).
18. Quinta Residencial para Jovens “especiais”. Inicio dos estudos em 2014. (Sem evolução, podendo vir a ser
concretizado no futuro)
19. Campo de Férias para jovens. Inicio dos estudos em 2014. (Sem evolução, podendo vir a ser concretizado no futuro)
20. Centro de Férias para Idosos e Pessoas com Deficiência / Hospitel / Hotel Medicalizado. Inicio dos estudos em 2014.
(Sem evolução devido à falta de parceria de autarquias)
21. Investimentos agroflorestais: suinicultura, apicultura, caprino/ovina cultura, fruticultura, olival… 2014/2018. (Tem vindo
a ser executado em Miranda / Cadaixo e Fundão)
2017 / Novembro: Abandonou-se o projeto da suinicultura; vamos estudar as outras áreas.
22. Adega para apoio da vinicultura. Adaptação de construção e instalação em 2014. Consolidação da marca de vinho
Terra Solidaria 2014/2018 e que poderá abranger outros produtos como mel, queijo e enchidos. Lançamento de um
espumante em 2016/2018, com marca Aldeias do Xisto. (Adega inaugurada em 2016)
23. Divulgar site Turismo Serra da Lousã. 2014/5. (Processo sem desenvolvimento efetivo)
24. Criar uma loja online para produtos de marca própria e de produtores regionais. 2014/5.(Processo sem
desenvolvimento efetivo)
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25. Estudar oportunidades de Turismo Natureza: Unidade hoteleira low cost.; Animação e circuitos turísticos 2014/18.
(Em fase de estudo para a residência adquirida em Vila Nova)
26. Apoiar e incentivar o Município de Miranda no projeto Parque Aventura Temático próximo da Quinta da Paiva
2014/2018. (Parado devido à inoperância da Câmara Municipal)
27. Criar equipa projeto Mentes Brilhantes / caça talentos na escola. (Em execução com tentativa de alargamento
pelo projeto Família Pública).
2017 / Novembro: tentativas de financiamento e alargamento não tem tido sucesso; continuamos a estudar possibilidades
de expandir e melhorar o projeto. Se não se conseguir apoios, teremos de encerrar o projeto.
28. Edição de livros e publicações. Editámos “Os Nossos Campeões”;
2017 / Novembro: “Liberdade Estaço (da) Mente” e o Manual para Mentes Brilhantes
29. Estudar hipótese de parcerias com organizações de países de língua oficial portuguesa, visando o combate à pobreza.
(Cooperação iniciada com a Guiné Bissau e deslocação exploratória com Centro Português de Fundações a Angola e
Moçambique).

Incluído no Plano em 2016
30. Projeto de educação a desenvolver em Coimbra da “Creche à Universidade “e aproveitamento intergeracional das
instalações do Colégio de S. Martinho. - St. Paul’s School, iniciou em Setembro de 2017
31. Residência para seniores da classe média alta em Coimbra - Estamos a procurar terrenos
32. Concretização da Casa da Dignidade em Coimbra, destinada a apoiar pessoas sem-abrigo / Projeto Sem abrigo Zero.
A funcionar; Enfrenta dificuldades dado a Câmara Municipal não mostrar interesse.
33. Turismo rural no Fundão associado ao desenvolvimento do projeto agroflorestal com componente social e
ocupacional.
34. Criar uma estrutura polivalente para apoio social e turismo de natureza em Vila Nova.
2017/ Novembro: Projeto de obras em execução.
35. Apoiar investidores na criação de empresas que valorizem produtos locais e criem emprego, como é exemplo a
empresa D’Natureza - Saboaria da Serra, Lda. em fase de instalação.
2017 / Novembro: Criada Letras Exímias para o St. Paul’s School.
36. Ampliar e diversificar a coleção de arte existente, apoiando novos artistas, numa ligação a iniciativas com pessoas
especiais como sem-abrigo.
37. Estudar um projeto destinado à simbologia religiosa contribuindo para uma visão de Miranda como polo que
potencializa sinergias entre natureza, fraternidade e espiritualidade.
38. Perspetivar 2027 - 40 aniversário; "só loucos pensam poder mudar e melhorar o mundo que nos rodeia; são estes
que o fazem!"
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Capítulo 2 – Metas e Dinâmica Operacional das Políticas Sociais
I. Políticas Sociais de Família

1.1. Infância e Juventude

“A criança gozará de proteção especial e deverão ser-lhe dadas oportunidades e facilidades através da lei e outros
meios para o seu desenvolvimento psíquico, mental, espiritual e social num ambiente saudável e normal e em
condições de liberdade e dignidade.”
Princípio 2º da Declaração dos Direitos da Criança de 1959

No que toca à área da Infância e Juventude, a FADFP baseia a sua atuação em legislação europeia e nacional, como a
Declaração Universal dos Direitos da Criança, aprovada em 1959 pela Assembleia das Nações Unidas, ou a Convenção
sobre os Direitos da Criança, que as Nações Unidas adotaram por unanimidade de 20 de Novembro de 1989, documentos
que enunciam um amplo conjunto de direitos fundamentais de todas as crianças, bem como as respetivas disposições
para que sejam aplicados.
A promoção e a proteção dos direitos da criança é um dos objetivos da UE a que o Tratado de Lisboa veio dar ênfase
adicional. O artigo 3.º, n.º 3, do Tratado da União Europeia exige hoje explicitamente que a UE promova a proteção dos
direitos da criança.
Além disso seguimos também as recomendações da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia,
nomeadamente o Artigo 24º que reconhece que as crianças são titulares independentes e autónomos de direitos,
estabelecendo ainda que tanto as entidades públicas como as instituições privadas devem ter primacialmente em conta
o interesse superior da criança nos atos que lhes digam respeito.
Desde a sua constituição a Fundação ADFP tem procurado ser uma referência e um apoio para Crianças e Famílias, na
senda das diretivas/políticas internacionais.
As crianças têm direito à proteção e aos cuidados necessários ao seu bem-estar. As crianças/jovens brincam, estudam,
colaboram, e aprendem a fazer uma boa gestão do seu tempo. A formação pessoal e social é fundamental. Existe a
preocupação em definir atividades de acordo com o sexo, faixas etárias, maturidade e necessidades educativas
específicas das crianças/jovens, ou seja, com a individualidade de cada criança. Desenvolvemos, ainda, atividades lúdicopedagógicas que promovem a aquisição de competências pessoais e sociais adequadas ao perfil dos utentes, tendo
sempre em consideração o interesse superior da criança.
A Instituição foi pioneira na criação de uma resposta residencial para crianças e jovens dos dois sexos, Residência
Fraternidade, permitindo a admissão de irmãos, promovendo uma vivência familiar, assim como na criação do Centro de
Apoio à Vida e à Mulher, Residência Cruz Branca, resposta atípica, que colmatou necessidades que até então não tinham
resposta, visando manter a mãe com os filhos.

Fundação ADFP - Assistência, Desenvolvimento e Formação Profissional
Miranda do Corvo | Coimbra | Fundão

Na área da Infância e Juventude, a Fundação ADFP apoia crianças, jovens, mulheres grávidas e mães nas tipologias de
resposta:

Oferta Educativa / Apoio à família

Respostas Sociais Residenciais

Creche e Jardim de Infância

Crianças

Centro de Atividades de Tempos Livres e Centro de

Jovens

Estudos

Mulheres grávidas e mães com filhos

Mentes Brilhantes

O objetivo da aposta nestas respostas passa por promover um desenvolvimento adequado das crianças e jovens, tendo
sempre em consideração o seu bem-estar físico e emocional. Pretende-se, assim, respeitar a individualidade e
privacidade dos jovens; envolver as famílias no seu desenvolvimento global, bem como a escola e demais estruturas
locais; garantir, em colaboração com as famílias, os cuidados de saúde necessários, particularmente nos aspetos
preventivos e de despiste de situações-problema; proporcionar uma alimentação qualitativa e quantitativamente
adequada às respetivas idades, assim como às suas necessidades especiais.
O objetivo fundamental de todos os colaboradores é ensinar às crianças e jovens a ser adultos responsáveis, bem
integrados na sociedade, exercendo uma cidadania ativa e completa com uma boa realização a nível profissional.
Pretendemos criar pessoas com valores humanitários, nomeadamente, o hábito de trabalho, o rigor, a bondade e a
solidariedade, contribuindo para que Portugal se torne “um Pais mais amigo das crianças e da família” (Por Um Portugal
Amigo das crianças, das famílias e da natalidade 2015‐2035).

Metas:
Criar a filosofia Escola Natureza em todas as áreas ligadas infância e juventude.
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1.1.1. Creche e Jardim de Infância | Centro Infantil de Miranda Do Corvo
Para o ano de 2018 foi escolhido o tema “ A Multiculturalidade”. Para o desenvolvimento do tema vamos dinamizar
atividades como: workshops dinamizados pelas famílias sobre Culinária, dança e música de outros países; aprendizagem
de palavras noutras línguas; atividades intergeracionais, com refugiados e outras famílias estrangeiras que visam a
promoção de valores humanistas como o respeito pela diferença, tolerância e bondade.
Além das atividades ligadas ao tema teremos também a comemoração de datas efemérides como o dia de Reis; desfile
de Carnaval; dia da Agricultura, da Água e da Floresta (atividades conjuntas com o Parque Biológico); dia da Família; dia
da Criança; viagem de Finalistas; festa de Finalistas; dia dos Avós; dia da Música e do Idoso; dia dos Animais; dia da
Alimentação; dia das Bruxas; dia de S. Martinho e festa de Natal.
Iremos apostar em atividades com a natureza: Projeto Escola Natureza.
São também dinamizadas as atividades letivas em sala com vista ao desenvolvimento harmonioso que incluem expressão
plástica; expressão dramática; expressão musical e atividades para o desenvolvimento da socialização e da
psicomotricidade da criança.
Além destas atividades continuamos a ter atividades extracurriculares: expressão físico-motora; inglês; musica; natação
e matemática.

Metas:
Devido a várias razões, incluindo demográficas, com a redução de nascimentos, temos vagas no Jardim de Infância, pelo
que pretendemos aumentar a frequência em 25%. Tendo como objetivo preencher todas as vagas protocoladas.

1.1.2. Creche e Jardim de Infância | Centro Intergeracional Mondego, Coimbra
As atividades do Plano Anual do CIM, giram em torno da temática central do Projeto Educativo de Estabelecimento,
iniciado no presente ano letivo, intitulado por “Educação para os Valores, para a Multiculturalidade e para a Cidadania –
O Nosso Mundo Gira” e que parte do pressuposto de que “só na medida em que os valores como a Liberdade, a
Autonomia, a Responsabilidade, a Criatividade, a Justiça, a Solidariedade, a Tolerância, a Verdade, a Paz foram sendo
interiorizados e concretamente exercidos por um número cada vez maior de pessoas é que a Humanidade será mais
humana, (…) corresponsável pelo seu próprio destino e pelo destino dos Outros (…)” (Amorim, 1995, pp.39)
Privilegiar-se-á o contacto com a Natureza e o respeito pela mesma, com recurso ao Parque Biológico Serra da Lousã –
Quinta da Paiva, sobretudo, no período de interrupções letivas.
Favorecer-se-á a intergeracionalidade, mediante um intercâmbio próximo com a Universidade Sénior do Mondego, que
visa sensibilizar as crianças para a existência de grupos sociais mais alargados, com enfoque no estabelecimento de
relações interpessoais frutíferas e extra núcleo familiar.
Além destas atividades, festejar-se-ão as efemérides do calendário cívico português, bem como outras, nomeadamente:
dia Internacional da Paz, da Música, do Animal, da Alimentação, dos Direitos da Criança, do Livro, da Árvore, da Água,
da Família e do Bombeiro.

Metas:
Legalização das instalações e licenciamento; Alterar o Protocolo com a Segurança Social para se alargar a capacidade
de resposta às necessidades de mais famílias.
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1.1.3. Centro de Atividades de Tempos Livres (CATL)
O CATL está neste momento com uma baixa de crianças, devido não só à descida da taxa de natalidade (pode verificarse a redução de turmas nos primeiros anos no Centro Educativo), mas, também à deslocação de algumas crianças para
as escolas da periferia.
Assim, temos necessariamente de contrariar estes números com um serviço de qualidade, para satisfazer as
necessidades a as expectativas das crianças e jovens com uma maior competência e responsabilidade. Dinamizamos
(principalmente nas interrupções letivas) atividades inovadoras, diversificadas, voltadas para o exterior, envolvendo outras
respostas sociais (atividades intergeracionais) e promovemos projeção externa das mesmas.
Iniciámos recentemente o Centro de Estudos que visa colmatar o insucesso escolar das nossas crianças/jovens nas áreas
de matemática e ciências, do português e da língua inglesa.
Continuamos com a dinamização do Clube de Damas que já conta com participações das crianças e jovens no
campeonato nacional e “opens” esporádicos tendo obtido bons resultados.
Temos a preocupação de inclusão de todos os utentes, o convívio entre gerações que tanto nos enriquece, incutimos e
defendemos o respeito pelos outros e pela diferença (neste momento temos frequência de seis crianças refugiadas) e
promovemos também a igualdade de direitos e deveres de todos, tanto de colaboradores como das próprias crianças e
jovens.

Metas:
Conseguir que todas as vagas protocoladas com a Segurança Social sejam preenchidas.

1.1.4. Lar de Infância e Juventude | Residência Fraternidade
Na Residência Fraternidade, o bem-estar das crianças e jovens que a integram são uma prioridade, apostando-se na sua
formação pessoal e social, assegurando não só as suas necessidades básicas (alojamento, alimentação e cuidados de
saúde), mas também garantindo que estes tenham condições de vida tão aproximadamente quanto possível à estrutura
familiar e acesso a todas as estruturas e experiências que promovam o seu desenvolvimento adequado. O objetivo
fundamental é ensinar estas crianças/jovens a serem adultos responsáveis, bem integrados na sociedade, exercendo
uma cidadania ativa e completa com uma boa realização a nível profissional, social e familiar.
Na Residência Fraternidade as crianças/jovens estudam, colaboram, brincam e aprendem a fazer uma boa gestão do
seu tempo. A formação pessoal é fundamental. A aquisição de competências de vida diária que capacitem as crianças e
jovens para a vida autónoma e a promoção de uma educação/formação adequada aos talentos e interesses pessoais
são dois eixos fundamentais.
Paralelamente, procura-se fomentar a inserção das crianças/jovens em grupos sociais diversos, favorecendo uma
progressiva consciência do seu papel como membro da sociedade, através da participação em atividades de caracter
social, educativo e lúdico. Existe a preocupação em definir atividades de acordo com o sexo, faixas etárias, maturidade e
necessidades educativas específicas das crianças/jovens, incentivando os jovens a participar em atividades desportivas,
atividades de caracter religioso e atividades socioculturais e lúdicas, aproveitando as ofertas da Instituição e da
Comunidade, quer no concelho, quer fora deste.

Metas:
Melhorar os resultados educativos das crianças e combater o insucesso escolar.
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1.2. Terceira Idade
“Envelhecer com saúde, autonomia e independência, o mais tempo possível, constitui hoje um desafio à
responsabilidade individual e coletiva com tradução significativa no desenvolvimento económico do país.”
Programa Nacional para a Saúde das Pessoas Idosas,2004

O envelhecimento demográfico da população portuguesa é um dado notório e que se prevê que continue nas próximas
décadas. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística a população continuará a crescer até 2034, a proporção de
jovens com menos de 15 anos diminui e a população com mais de 65 anos duplica em 2060 (INE, 2009).
O envelhecimento da sociedade é uma realidade previsível, fruto de uma maior longevidade humana, à qual se associam
índices de dependência acrescidos, que passaram de 24,45% em 2001 para 31,4% em 2015, de acordo com dados da
Pordata.
O progressivo envelhecimento demográfico, decorrente da redução do número de nascimentos e do desenvolvimento
socioeconómico, da ciência e da tecnologia, é um fenómeno marcante da sociedade moderna. Passou de uma dimensão
meramente pessoal, para uma dimensão social, mas ainda não se tornou numa das maiores preocupações das
populações, o que impede a adoção de políticas corretivas.
Envelhecer com saúde, autonomia e independência, o mais tempo possível, constitui assim, hoje em dia, um desafio à
responsabilidade individual e coletiva, com tradução significativa no desenvolvimento económico dos países.
A Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia (2010/C 83) no artigo 25º “reconhece e respeita o direito das
pessoas idosas a uma existência condigna e independente e à sua participação na vida social e cultural”.
Porém, nem todos os idosos encontram essa resposta no seu meio natural de vida - o familiar e de vizinhança -, sendo
necessárias respostas sociais para que a dimensão física, psíquica, intelectual, espiritual, emocional, cultural e social da
vida de cada indivíduo possa ser desenvolvida sem limitações dos seus direitos fundamentais à identidade e à autonomia.
As respostas de apoio aos idosos sejam elas no domicílio, nos centros de dia ou em estruturas residenciais, devem surgir
num contexto humanizado e individualizado, que tenha em conta as reais necessidades de cada um, atuando de acordo
com os seus direitos e interesses.
A Fundação ADFP tem uma longa história no apoio aos idosos e surgiu num período em que as estruturas de apoio com
visão geriátrica eram quase inexistentes.
A ADFP também teve uma visão diferente, apostando no convívio intergerações, de que o Centro Social Comunitário é
exemplo, envolvendo no mesmo espaço crianças, jovens e adultos, incluindo pessoas com deficiência e doença mental.
Esta visão pioneira foi concretizada com a construção da primeira residência no país para pessoas com doença de
Alzheimer e como uma Residência Geriátrica.
O plano de intervenção para a área da população idosa da Fundação ADFP assenta no seguinte paradigma:
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Saúde

Envelhecimento Ativo

Participação
Social

Segurança

Disponibiliza três tipos de serviços, designadamente:

Residências
geriátricas
Centros de dia /
Universidades
Séniores

Área da População idosa

Serviço de apoio
domiciliário

1. Os centros de dia têm como objetivo promover a qualidade de vida física, mental e social através do uso de diversas
metodologias que privilegiam o envelhecimento saudável e ativo e o convívio intergeracional. O centro de dia da Fundação
assume uma intervenção inovadora criando uma Universidade Sénior baseada numa filosofia de “Espaço sénior”,
potenciando diferentes respostas adequadas às solicitações de uma população sénior com características heterogéneas.
As universidades sensores surgem neste contexto de promoção do envelhecimento ativo adaptando-se a novas
necessidades da população, criando diferentes serviços e atividades ocupacionais adequados à população alvo.

2. O serviço de apoio domiciliário visa promover a qualidade de vida das pessoas idosas dependentes, no domicílio,
através da prestação de um conjunto de serviços, permitindo ao idosos manterem-se no seu contexto natural de vida
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adiando ou evitando a institucionalização. O projeto “Vencer a solidão” pretende fazer a diferença, levando aos idosos
apoio emocional, atenção, cultura e lazer.

3. As residências geriátricas têm como objetivo a prestação de cuidados de saúde e apoio social. Promovem uma visão
geriátrica de cuidados ao admitirem preferencialmente pessoas dependentes, garantindo cuidados médicos, de
enfermagem, de fisioterapia e psicologia. Esta visão inovadora distingue a Fundação de outras congéneres.
Nestas residências, valoriza-se a ativação e a estimulação do indivíduo 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.
Na Residência Geriátrica da Fundação, para além das respostas habituais noutros lares de idosos (TSS, Ajudante de
Ação Direta, Auxiliares, Animadora, etc.), há respostas de qualidade e maior diversidade, incluindo consultas médicas
(semanais ou bissemanais e de chamada), enfermagem presencial 365 dias no ano, 24 horas por dia, fisioterapeutas,
consulta médica de fisiatria, psicologia Clínica e ainda serviço de cabeleireiro para melhorar a imagem e auto estima.
A abordagem holística utilizada contribuirá para o equilíbrio emocional, motivação, entusiasmo, sensações de prazer e
terá como consequência uma melhoria da eficiência e autoestima do idoso em geral.
A colaboração de voluntários da comunidade em diversas atividades com os idosos (com “Prémio de bolso” ou em regime
de total gratuitidade) tem-se revelado um contributo inestimável para a causa humanista e para o sucesso coletivo da
Fundação. Para prestarem cuidados e serviços personalizados e humanizados, as diferentes valências de apoio a idosos
da Fundação apostam na formação contínua das suas equipas, reforçando a sua qualidade técnica e promovendo um
contínuo aperfeiçoamento do trabalho desenvolvido.
É nossa ambição que todos os colaboradores coloquem em prática os Valores da Fundação, nomeadamente Respeito e
Tolerância pelo outro, Qualidade na ação, Ética profissional, Solidariedade e Bondade na prestação dos cuidados.
Em 2018, vamos realizar um encontro/seminário, que promova a formação de técnicos e sensibilize a população para
problemática do envelhecimento.
Iremos criar uma equipa de enfermagem, psicólogos e médicos com formação em cuidados paliativos.

1.2.1. Residência Geriátrica | Residência Sabedoria
A Residência Geriátrica, criada em 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
par 73 residentes. Os residentes extra acordo ocupam as instalações do antigo Lar Residencial, transferidos para a
Residência Coragem.
Designada Residência Sabedoria desde 2012 enquadra-se num dos objetivos da Fundação de difundir valores
civilizacionais. Sabedoria como sinónimo de sábio, de respeito pelo pensamento alheio, de humildade, 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.
Tem como 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.
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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.
Assume na sua intervenção valores de ética profissional, dignidade, respeito e tolerância pelo outro, bondade e melhoria
contínua.
Na prossecução do objetivo de prestar cuidados de saúde e apoio social aos idosos em alojamento coletivo, a Residência
Sabedoria continuará em 2018:
Promover a qualidade de vida e de autonomia dos idosos, garantindo e adequando os cuidados às necessidades
individuais dos idosos e através de equipa multidisciplinar.
Promover o envelhecimento ativo e integrador dos idosos, prevenindo e retardando as dificuldades características
desta faixa etária, bem como explorando e incentivando as potencialidades através de estimulação cognitiva e mental,
estimulação motora e física, estimulação cultural, social e de cidadania participativa e assim, desenvolvendo o bem estar
biopsicossocial do idoso.
Otimizar as competências pessoais e profissionais dos colaboradores através de formação interna e externa dos
colaboradores, que leve à humanização e diferenciação de cuidados.
Ações para aumentar a eficiência e eficácia pelo incentivo ao trabalho em equipa, à adequada gestão de bens,
conservação e preservação dos equipamentos, às atividades em parceria envolvendo as diversas valências da FADFP,
num espírito de partilha, de respeito pela diferença, de conhecimento de outras metodologias de trabalho e de gestão de
recursos.
Atividades que aumentam a qualidade, humanização e bondade através da participação na organização do VII Ciclo
de Conferências sobre o Envelhecimento, da Avaliação de Riscos e Prevenção de Quedas, da Implementação da
Avaliação Geriátrica Global, de Ações de Prevenção da Violência sobre Idosos, do Acolhimento de parcerias com Escolas
e Universidades que permitam confirmar práticas de cuidados, bem como apreender novos modelos teóricos conducentes
a cuidados de excelência.

Metas:
Completar os investimentos em segurança, de acordo com recente legislação, assegurando a licença de utilização do
equipamento uma vez que estamos perante uma estrutura residencial coberta ao abrigo da anterior legislação.
Sendo um equipamento com cerca de 25 anos, iremos iniciar o processo de candidatura a financiamento dos fundos
comunitários, para realização de obras que melhorem a qualidade habitacional.

1.2.2. Residência Assistida | Residência Gratidão
A Residência Assistida, atualmente denominada de Residência Gratidão, abriu em Novembro de 2000.
A designação de Residência Gratidão prende-se com alicerces desta valência, assente em valores que contemplam a
bondade e generosidade, e o reconhecimento do bem que nos fazem. Os cuidadores de idosos devem ter sempre
presente a gratidão pelo bem que os antepassados nos fizeram e legaram. 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.
Continuando com o propósito de melhorar cada vez mais a nossa forma de “bem-fazer” e prosseguir assim os objetivos
da instituição, iremos prestar cuidados de saúde e de apoio social de forma continuada e integrada a pessoas que,
independentemente da idade, se encontrem em situação de dependência. Par tal iremos:
Avaliar os riscos, os motivos e a prevenção de quedas.
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Realizar o Plano de Controle de Infeções, em colaboração com o PPCIRA.
Realizar programa de prevenção de feridas.
Realizar plano de reabilitação individualizado e em grupo.
Realizar programa de humanização de cuidados e prevenção da violência.
Conhecer a dinâmica familiar identificando as reais necessidades, através da realização de conferências familiares ao
longo do internamento e sempre que se justifique a realização da escala de avaliação do stress do cuidador.
Melhorar as competências dos colaboradores através da realização de ações de sensibilização sobre as diversas
problemáticas.
Promover atividades para o desenvolvimento bio-psico-social do utente nomeadamente através de atividade física e
motora; atividade cognitiva e mental; atividade através da expressão e da comunicação oral e corporal; atividade através
da comunicação plástica; atividades lúdicas e comemoração de datas festivas.
Pretendemos de igual modo durante o ano de 2018:
Promover ações para aumentar a eficiência – iremos analisar as tarefas diárias descobrindo ineficiências;
Promover Atividades para aumentar a qualidade, humanização e bondade;
Desenvolver atividades e projetos inovadores na prestação de cuidados aos utentes e consequentemente promover
sempre que possível a sua recuperação funcional e intelectual com vista à sua reintegração no seio familiar.

Metas:
Manter a taxa de ocupação nos Cuidados Integrados da Rede próximo dos 100%;
Amentar a satisfação de famílias e utentes;
Incentivar a formação do pessoal de enfermagem em cuidados paliativos.

1.2.3. Lar de Idosos | Residência Cristo Redentor
A Residência Cristo Redentor surge como uma resposta social de lar de idosos com vocação geriátrica, capacidade para
55 utentes (11 vagas não comparticipadas e 44 vagas comparticipadas, 9 destas cativas pela Segurança Social), situada
no Senhor da Serra, que iniciou as suas funções no dia 1 de outubro de 2011. Na Residência são prestados os seguintes
serviços: alojamento, alimentação, cuidados de higiene e conforto, tratamento de roupa, vigilância permanente, serviços
médicos com consultas de clínica geral semanal, fisiatria, nutrição e psiquiatria, cuidados de enfermagem permanentes,
apoio de serviço social, reabilitação funcional – fisioterapia e ginástica geriátrica –, consulta de psicologia clínica, apoio
psicossocial e animação sociocultural.
A equipa da Residência é especializada e multidisciplinar, sendo constituída por Técnica Superior de Serviço Social
(Direção Técnica), Animadora, Psicóloga, Monitor de Educação Física, Médicos, Equipa de Enfermagem, Fisioterapeutas,
Administrativa, Equipa de Funcionárias, Estagiários, Monitor de CAO e Motorista. Os restantes recursos humanos
necessários ao funcionamento do serviço (Cozinha, Aprovisionamento, Lavandaria, Transportes, Tesouraria e
Contabilidade, etc.) são comuns a todas as outras valências da ADFP.
As ações gerais e projetos para 2018 passam pelo aumento da capacidade da Residência para as antigas instalações da
Creche, com hipótese de ocupação da Residência Bondade; formação prática sobre primeiros socorros; comemoração
de datas festivas e de aniversários; visitas (museus, exposições e monumentos) e passeios (parques, piscinas, praias
fluviais) nos concelhos de Miranda do Corvo, Coimbra e Lousã e ainda investimento em atividades/convívios conjuntos
com outras respostas sociais da ADFP e com parceiros externos.
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Metas:
Manter uma taxa de ocupação de 100 %;
Aumentar a capacidade com a extensão do alojamento às construções vizinhas.

1.2.4. Serviço de Apoio Domiciliário
O Serviço de Apoio Domiciliário é uma Resposta Social, criada na Fundação ADFP em 1989, com 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 para 7 utentes. O SAD tem como missão proporcionar
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. Os valores assumidos
na intervenção são o Enfoque no utente – Escuta ativa e diagnóstico das necessidades, respeito pelos seus valores,
crenças, hábitos e costumes. Profissionalismo – Formação, qualificação e atitude adequadas no sentido da missão.
Confiança – Cumpre com os objetivos do serviço/instituição. Humanismo – Cuidar do outro como queremos que cuidem
de nós. Inovação – Procura de novas respostas, diferentes estratégias e formas de intervir são determinantes para a
qualidade do atendimento.
Para a prossecução dos seus objetivos o SAD proporciona um conjunto diversificado de cuidados e serviços, em função
das necessidades dos utentes tais como refeição, higiene habitacional, tratamento de roupa, animação e socialização,
cuidados de higiene e conforto pessoal, cuidados de imagem, apoio psicossocial e acompanhamento ao exterior.
No âmbito das ações para a inovação e eficiência para 2018 propõem-se as seguintes:
Criação de um novo serviço para aumentar a qualidade de vida dos utentes. Trata-se de um serviço baseado em
dispositivos de teleassistência ligado á rede informal e formal de apoio.
Manter o protocolo com a empresa Nourishcare e continuar a utilizar a plataforma informática de registo de serviços
prestados aos utentes.
Aquisição de uma nova viatura com compartimentos interiores mais adequada ao transporte de refeições em substituição
da nossa atual carrinha Bipper.
A metodologia de intervenção para aumentar a qualidade assenta na avaliação multidimensional dos utentes.
Articulação com as redes de apoio do utente. Participação e corresponsabilização do utente ou representante legal e dos
seus familiares, na elaboração no programa de cuidados e serviços. Promoção da participação da equipa em formação
que potencie o saber fazer, o saber ser e o saber estar.

Metas:
Manter uma ocupação a 100 % e aumento de satisfação das pessoas e famílias.

1.2.5. Centro de Dia | Centro Social de Lamas
O Centro de Dia de Lamas, criada em 2005 tem capacidade para 40 idosos, tendo acordo de cooperação com a
Segurança Social para 18 utentes.
Esta resposta social consiste na prestação de serviços diversificados de elevada qualidade que estimulam a autonomia
e a qualidade de vida física, mental e social, contribuindo para um envelhecimento mais saudável e ativo.
No centro de dia são assegurados as principais refeições diárias, cuidados de higiene pessoal, atividades de animação,
atividades sócios culturais e recreativas.
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Aposta Intergeracional com atividades com outros grupos etários e com outras valências da ADFP.
Na sua atuação junto dos idosos e suas famílias procura a excelência tendo como referencial a qualidade, o bem-estar e
a inclusão social dos cidadãos seniores.

Metas:
Manter a taxa de ocupação a 100 %;
Administrar o questionário de avaliação dos utentes e famílias.

1.2.6. Centro de Dia | Centro Social Comunitário, Miranda do Corvo
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 tem um acordo de cooperação com a Segurança Social para 55 utentes. O objetivo do Centro de Dia é
contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos seniores, através da prestação de serviços diferenciados, favorecendo
a conciliação da vida familiar e profissional do agregado familiar. Permitindo a permanência dos utentes no seu meio
habitual de vida, retardando ou evitando o recurso a estruturas residenciais. Tem como missão 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. 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. 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.
Aposta Intergeracional: desenvolver atividades ao longo do ano, com outros grupos etários (crianças, jovens e adultos).
O Centro de Dia assegura a prestação de serviços diferenciados tais como alimentação (almoço, lanche e jantar 7 dias
/semana), cuidados de higiene e conforto pessoal, tratamento de roupa e apoio psicossocial, transporte diário do domicílio
para o Centro de Dia. Este serviço de 365 dia ao ano é diferenciador e uma evidente aposta no esforço de responder às
necessidades dos utentes e famílias. Destacam-se positivamente os cuidados de enfermagem na administração de
medicação, avaliação de glicemias e o acesso a receituário de medicação crónica, bem como a possibilidade de
frequência do serviço de Medicina Física e Reabilitação na Fundação ADFP, com credencial do médico de família.
Desenvolve-se um programa de atividades socioculturais e desportivas, aulas em regime não formal e sem fins de
certificação, Ioga, Ginástica, Cavaquinhos, Grupo Coral, Hidroginástica, Happy café, Pintura, Unidades Temáticas.
A Universidade Sénior criada em complemento do Centro de Dia, evidencia a aposta no envelhecimento ativo.
No âmbito das ações para a inovação e eficiência para 2018 será proposto uma metodologia de intervenção para
aumentar a qualidade assente na avaliação multidimensional dos utentes. Articulação com as redes de apoio do utente.
Participação e corresponsabilização do utente ou representante legal e dos seus familiares, na elaboração no programa
de cuidados e serviços. Promoção da participação da equipa em formação que potencie o saber fazer, o saber ser e o
saber estar.
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Metas:
Manter uma taxa de ocupação da valência a 100% com aumento da satisfação dos utentes;
Avaliação multidimensional dos utentes.

1.2.6.1. Universidade Sénior de Miranda do Corvo
A Universidade Sénior da Fundação ADFP foi criada como complemento à resposta social de Centro de Dia, cujo objetivo
é a promoção do envelhecimento ativo. É um projeto inovador que tem por base a promoção da qualidade de vida das
pessoas com mais de 55 anos (na situação de aposentados/reformados), contribuindo para o envelhecimento ativo,
formação, desenvolvimento pessoal, social e intelectual, através da dinamização de atividades sociais, culturais,
educacionais e de convívio.
A Universidade Sénior é um espaço privilegiado de inserção e participação social das pessoas, fazendo com que os
seniores se sintam úteis, ativos e participativos através das atividades desenvolvidas. Reconhecendo a população sénior
como um ativo a valorizar e aproveitando o potencial das pessoas mais velhas, combate-se a solidão, a exclusão e o
insucesso humano, promovendo uma cidadania ativa onde todos têm ainda muito para realizar e concretizar.
Apresenta como ofertas formativas: Unidades temáticas; Visitas culturais; Viagens turísticas; Tertúlias; Congressos e
Palestras.
Mantem parcerias com entidades como a RUTIS – Rede das Universidades da Terceira Idade; Câmara Municipal de
Miranda do Corvo e Junta de Freguesia de Miranda do Corvo.
Dentro do Plano de Atividades para 2018 realçamos as atividades intergeracionais com as crianças e jovens do LIJ, as
viagens organizadas em conjunto com a Universidade Sénior do Mondego, o Concurso de Cultura Geral das
Universidades Seniores da Fundação ADFP e o Encontro de Coros das Universidades Seniores (em colaboração com a
RUTIS).

Metas: Um dos objetivos prioritários é a angariação de professores voluntários, com o sentido de diversificar a

oferta de disciplinas; aumentar o número de alunos dos 51 atuais para 60. Aumentar a satisfação dos alunos e
professores através da promoção de atividades sociais e colaborativas entre a Universidade Sénior de Miranda
do Corvo e a Universidade Sénior do Mondego.
1.2.7. Universidade Sénior | Centro Intergeracional Mondego, Coimbra
A Fundação ADFP adquiriu em Maio de 2017 um pavilhão de exposição de Móveis, localizado em S. Martinho, Coimbra,
para ali instalar uma creche e pré-escola, respostas sociais que abriram as portas no ano letivo 2017/2018, em espaço
remodelado para o efeito, projetado para acolher 159 crianças.
Neste novo edifício, localizado perto da via rápida de Taveiro, ficou a funcionar também, a Universidade Sénior do
Mondego.
A Universidade Sénior do Mondego tem presentemente 47 alunos e pretende funcionar numa lógica de convívio
intergerações, baseada em interações intencionais com as respostas sociais de Creche e de Pré-Escolar. Conta com o
apoio de 13 Professores voluntários que asseguram diversas disciplinas: clube de leitura; conta-me histórias; informática;
sociologia; iniciação à dança; grupo de cordas; pintura; ginástica sénior; costura criativa; inglês; taichi, literacia em saúde;
património com história; envelhecimento ativo e psicologia e educação emocional.
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O ensino funciona em regime não formal, sem fins de certificação. Inclui também na sua oferta formativa Workshops e
Congressos quinzenais e visitas culturais.
O seu objetivo primordial é promover o envelhecimento ativo e a qualidade de vida de pessoas com mais de 55 anos,
contribuindo para a sua formação e desenvolvimento transversal, numa ótica de convívio intergeracional e de grande
proximidade com a comunidade envolvente. Conta com algumas parcerias, nomeadamente, União das Juntas de
Freguesia da Ribeira de Frades e são Martinho do Bispo, RUTIS e Câmara Municipal de Coimbra. (planos em anexo).

Metas:
O objetivo é um aumento até aos 65 alunos;
Aumentar a satisfação dos utentes;
Diversificar atividades lúdicas e turistas em colaboração com a Universidade Sénior de Miranda do Corvo.

1.3. Família e Comunidade

1.3.1. Rede Solidária de Cantinas Sociais: Programa de Emergência Alimentar
A Fundação ADFP assinou um protocolo de cooperação com o Instituto da Segurança Social para integrar a Rede de
Cantinas Sociais em julho de 2012, que tem sido sucessivamente renovado. O Programa de Emergência Alimentar (PEA),
inserido na Rede Solidária de Cantinas Sociais, pretende dar resposta a pessoas e agregados familiares em dificuldades
e consequentemente garantir às pessoas e /ou famílias que mais necessitam, o acesso a refeições diárias gratuitas.
A Instituição assumiu a confeção de 85 refeições diárias, 7 dias por semana, das quais 70 protocoladas com a segurança
social e 15 com a Câmara Municipal de Miranda do corvo, para consumo no domicílio ou no refeitório, em situações
excecionais. Em outubro/2017 a Segurança Social lançou uma estratégia progressiva de redução do número de
refeições/dia protocoladas, assim em outubro 60, em novembro 51 e em dezembro 41 refeições/dia. Desconhece se quais
as orientações a seguir no inicio de 2018.
O objetivo deste programa é atenuar o sofrimento em famílias e pessoas em situação de pobreza, garantindo um mínimo
no acesso à alimentação, evitando situações de fome.

Metas: Em 2018 a Fundação, com o objetivo de apoiar famílias e pessoas estará disponível para garantir a todas as
famílias o apoio que a Segurança Social disponibilizar.

1.3.2. Contratos Locais de Desenvolvimento Social 3G “Trilhos do Futuro”
O Programa CLDS 3G tem por finalidade promover a inclusão social dos cidadãos através de ações, a executar em
parceria, que permitam contribuir para o aumento da empregabilidade, 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.
As ações a desenvolver pelos CLDS 3G integram os seguintes eixos de intervenção:
Eixo 1: Emprego, formação e qualificação;
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Eixo 2: Intervenção familiar e parental, preventiva da pobreza infantil;
Eixo 3: Capacitação da comunidade e das instituições.
Cada eixo de intervenção é concretizado através de ações obrigatórias, em função da caracterização do território a
abranger pelos CLDS 3G, podendo ser excluídas ações integradas em algum(ns) eixo(s), desde que sejam abrangidas
por outros programas que desenvolvam ações idênticas ou se destinem ao mesmo público alvo.
Portaria n.º179-B-2015 de 17 de Junho

Eixo 1 – Emprego, Formação e Qualificação
Vocacionado essencialmente para o emprego e apoio aos empresários, pretende, através de uma parceira com o Instituto
de Emprego e Formação Profissional, capacitar e ajudar a desenvolver atitudes de procura ativa de emprego, informando
sobre as diversas medidas ativas de emprego e oportunidades de inserção profissional, apoiar o empreendedorismo e a
criação do próprio emprego, informar e encaminhar para ofertas formativas das varias entidades da região.
Neste âmbito pretende-se ainda sensibilizar os empresários, as instituições e as entidades empregadoras locais para
uma participação ativa em processos de inserção profissional e social, promover a criação de circuitos de produção,
divulgação e comercialização de produtos locais e regionais, de modo a potenciar o território e a empregabilidade.
Contribuir junto dos jovens para o encaminhamento dos alunos que abandonaram ou concluíram o sistema de ensino e
desenvolver ações que estimulem as capacidades empreendedoras dos alunos do ensino secundário, numa perspetiva
de reforço de iniciativa, inovação e da criatividade.

Atividades a Desenvolver no Eixo I
a) Capacitar e Ajudar a Desenvolver Atitudes de Procura de Emprego
As medidas de capacitação, inserção profissional e desenvolvimento de atitudes de procura de emprego destinam-se a
pessoas desempregadas (Desempregados de Longa Duração, beneficiários de Rendimento Social de Inserção (RSI),
pessoas à procura do primeiro emprego, etc.), inseridas em medidas de emprego, pelo que são desenvolvidas em
parceria, particularmente, com o Serviço de Emprego da Lousã e com a Equipa de RSI local.
Sessões de trabalho no Serviço de Emprego – Com o objetivo de ajudar a desenvolver atitudes ativas de procura de
emprego, o CLDS-3G “Trilhos do Futuro” irá realizar sessões em parceria com o Serviço de Emprego da Lousã, com o
objetivo de conhecer as pessoas que se encontram à procura de emprego e com elas estruturar uma procura ativa
adequada às suas necessidades, podendo passar pela disponibilização das vagas de emprego, encaminhamento para
algumas respostas / medidas específicas, perceber as motivações das pessoas para a procura de emprego, etc… Estas
sessões serão mensais para dois grupos distintos – pessoas com escolaridade até ao 9.º ano e pessoas com escolaridade
a partir do 9.º ano.
Destas sessões surge muitas vezes a necessidade de:
Apoio individualizado na elaboração de currículos, cartas de apresentação, etc… – Os técnicos do CLDS-3G “Trilhos do
Futuro” desenvolvem, nas instalações do projeto, um apoio personalizado na elaboração de currículos, cartas de
apresentação, preparação para entrevistas de emprego e, sempre que necessário, acompanhamento da pessoa após a
sua colocação numa vaga de emprego.
Disponibilização de ofertas de emprego e formação – Podem ser consultadas nas instalações do CLDS-3G “Trilhos do
Futuro” bem como no blog e facebook, as mais recentes ofertas de emprego do Serviço de Emprego da Lousã. São ainda
disponibilizadas informações para os interessados, sobre opções de formação existentes e que possam, no momento,
responder às necessidades das pessoas.
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Guia de apoio ao desempregado – é um pequeno manual a ser elaborado pelo CLDS-3G “Trilhos do Futuro”, que compila
todas as informações necessárias na procura de emprego, com espaço para as suas anotações e registo de diligências
feitas para aceder ao emprego e ainda com alguns conselhos úteis na postura a adotar aquando da procura.
b) Plataforma de Formação
Criação de uma plataforma de concertação que reúna todas as entidades (publicas e privadas) intervenientes na área da
Formação/Educação, bem como as entidades ligadas ao tecido empresarial, para ajustarem a oferta formativa às reais
necessidades do concelho.
Ação de continuidade que visa realizar o levantamento das necessidades de formação em empresas e entidades públicas
ate 31 de agosto de 2018
O resultado pode ser verificado através do documento “Formulário de levantamento das necessidades de formação”,
elaborado semestral e os indicadores através das formações realizadas na sequência dos resultados e número
beneficiários a frequentarem as mesmas.
c) Gabinete de Emprego Qualificação e Empreendedorismo
Consciencializar os/as jovens para o empreendedorismo, a inovação e criatividade, através de ações dinâmicas e
interativas que incitam à reflexão e valorização pessoal.
d) Jovens com Capacidades Empreendedoras
Estimulação das capacidades empreendedoras de 50 jovens, disseminando a literacia financeira e a cultura do
empreendedorismo, pretendendo-se contribuir para a formação de jovens através de uma proposta pedagógica inovadora
em ações de sensibilização.
Ações a desenvolver em turmas no Agrupamento Escolar de Miranda do Corvo.
Desenvolvimento de outras atividades de acordo com as idades.
e) Criação de Circuitos de Produção
Criação de circuitos de produção, divulgação e comercialização de produtos locais e regionais de modo a potenciar o
território e a empregabilidade em parceria com a CEART e Câmara Municipal.
Objetivo – Contribuir para reforçar o potencial que o setor do artesanato e das produções locais de Miranda do Corvo tem
na criação de oportunidades de emprego para os cidadãos, na oferta turística e na animação, e potenciar o
desenvolvimento do território.
Programa onde poderão divulgar os seus produtos e serviços com o objetivo de 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.
Pacotes Turísticos – Programas turísticos elaborados com o objetivo de 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,
realizados em parceira com as empresas de turismo local. Em 2018 os pacotes turístico a promover serão de acordo com
a adesão dos parceiros.
Potenciar/valorizar o território e fomentar a empregabilidade através da dinamização de workshops/formação em produtos
locais e regionais para a produção e comercialização dos mesmos. Desenvolver ações de proximidade que promovam a
valorização do território desde a infância até à idade sénior.
f) Realização de Workshops sobre cartão UPA
Realização de Workshops sobre Cartão de Artesão e UPA (Unidade Produtiva Artesanal), em parceria com o CEARTE,
sobre o sistema de certificação de produções artesanais tradicionais e medidas de apoio às artes e ofícios, com o objetivo
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de dar a conhecer estes processos de certificação de artesãos e das produções locais, como forma de as valorizar e de
facilitar a sua comercialização como processo que pode contribuir de forma relevante para a afirmação da identidade a
nível nacional, criando fatores competitivos assentes na diferenciação, procurando a promoção do desenvolvimento local
e da fileira turística, a valorização das profissões com conteúdo criativo, promovendo assim o emprego incluindo emprego
qualificado junto das gerações mais jovens.
g) Apoio de Projetos de Autoemprego
Apoio o enquadramento de projetos do autoemprego e de empreendedorismo nos diferentes programas e instrumentos
de apoio, promovendo o encaminhamento de interessados para o apoio Técnico.
Programa de Formação e apoio técnico na área do Empreendedorismo, com cursos de sensibilização ao
empreendedorismo e de capacitação para a criação de pequenos negócios.
Consultoria especializada e à medida para a elaboração de Planos de Negócio, apoios ao empreendedorismo, nas
vertentes de apoio ao investimento na criação de novas empresas e micro negócios e criação do próprio emprego.
Com o objetivo de encontrar respostas através do empreendedorismo e da criação de autoemprego para alguns dos
públicos desfavorecidos de Miranda do Corvo, que possam ser sinalizados e encaminhados para o CLDS 3G, pela Rede
Social, Juntas de Freguesia, pelas IPSS, pelos GIP’s, ou outras entidades.
Eixo 2 – Intervenção Familiar e Parente preventiva da pobreza infantil
Tem como finalidade uma atuação junto de famílias em situações de vulnerabilidade ou deficitária ordem física, emocional
e/ou marginalização social proporcionando-lhes (in) formação na área das competências parentais, pessoais e sociais;
desenvolvimento pessoal e social; promoção de autoestima. Programa de Educação Parental, junto de grupos de pais e
educadores (familiares) de Concelho, de forma a despertar práticas parentais mais positivas; Planos de intervenções
delineados á medida de cada família e das suas particularidades; uma intervenção sistémica baseada numa relação de
confiança, tendo sempre uma atitude de escuta e empowerment das famílias; um acompanhamento psicossocial e apoio
das famílias em função das suas reais necessidades, para que possam desencadear a (re) definição dos projetos de vida,
assim como, a promoção dos direitos de Cidadania e a promoção das mudanças nos comportamentos das famílias
intervencionadas.

a) Gabinete Centro de Recursos e Qualificação
Dar continuidade ao funcionamento do Centro de Recursos e Qualificação, que tem como finalidade a atuação junto de
famílias em situação de vulnerabilidade ou deficitária ordem física, emocional e/ou social que se encontram em risco de
provação e/ou marginalização social. Assim como atendimento psicológico individual ou familiar, resultante de qualquer
situação de crise.
b) Desenvolvimento de competências para a gestão financeira e gestão domestica
Ações de formação e acompanhamento personalizado as famílias vulneráveis com vista ao aumento das competências
pessoais e sociais em áreas como; organização de espaço doméstico, tratamento arranjo de roupas, confeção de
refeições e gestão de orçamento domestico.
Realização de visitas de acompanhamento domiciliário.
c) Seminários – Desenvolvimento e problemáticas na infância e juventude
Contando com a presença de intervenientes nas áreas das entidades parceiras e oradores convidados, pretende-se criar
momentos inovadores de aprendizagem e de reflexão.
Debate da transdisciplinaridade na área do desenvolvimento e problemáticas da criança, do jovem e família.

Fundação ADFP - Assistência, Desenvolvimento e Formação Profissional
Miranda do Corvo | Coimbra | Fundão

Realização de um seminário em 2018.
Para além dos temas com enfoque nas crianças e jovens, pretende-se abordar temas da educação parental, tais como,
interação positiva pais-filhos, autoridades positivas, regras e limites, gestão de conflitos no seio familiar, comunicação
eficaz na família, os valores civilizacionais e direitos da família.
d) Sessões temáticas sobre os valores
Já se concluiu a realização de sessões temáticas sobres as 5 emoções básicas com as crianças e jovens do concelho,
base para a abordagem dos valores.
Pretende-se realizar uma sessão por semana e envolvendo todos os estabelecimentos de ensino do 1º ciclo e préescolas.
Esta atividade ira ser realizada durante todo o funcionamento do projeto.
e) Gabinete de Recursos à Família e Comunidade
Qualificar e desenvolver competências nas famílias e comunidade sobre saúde, direitos, entre outras temáticas que se
afigurem pertinentes, como os deveres de cidadão, através da realização de sessões de sensibilização e esclarecimento.
Providenciar atendimento personalizado a pessoas em situação de crise familiar, desemprego e isolamento, num espaço
itinerante onde se disponibilizam recursos humanos e meios técnicos facilitadores.
f) Base de Dados Concelhia de Registos Familiares
Manutenção da base de dados concelhia de registos das famílias acompanhadas pelos parceiros sociais locais. A base
de dados é elaborada no gabinete do CLDS 3G pela administrativa, ficando responsável pela sua atualização.
Na base de dados pretende-se inserir as informações necessárias das 52 famílias sinalizadas e realizar a sua atualização
periódica, até 31 de agosto de 2018.
g) Férias Ativas: Verão, Natal e Páscoa
Dinamizar os períodos de interrupções letivas com atividades lúdico-pedagógicas para crianças e jovens oriundos de
famílias vulneráveis, apoiando as mesmas na ocupação dos tempos livres das crianças.

Eixo 3 - Capacitação da Comunidade e das Instituições

a) Criação de uma Associação de Imigrantes
Contactar e reunir com 50 imigrantes residentes no concelho de Miranda do Corvo com o objetivo de constituição de uma
Associação de Imigrantes.
O gosto pela natureza tem atraído muitos "estrangeiros" para lugares de Miranda do Corvo como residentes, muitas vezes
em locais isolados, tem-se verificado praticamente a inexistência de contactos sociais entre eles, o Concelho promove
uma Feira das Velharias no primeiro domingo de cada mês, que atrai muitos estrangeiros, funcionando como convívio
desta comunidade.
A criação desta associação vai ao encontro á ocultação de algumas destas pessoas em que demonstraram essa
necessidade.
Pretende-se que até dia 31 de agosto de 2018 a Associação de Imigrantes esteja legalizada e em funcionamento
promovendo a criação de espirito de comunidade, solidariedade, entre ajuda e responsabilidade envolvendo 50
imigrantes, entre corpos sociais e associados.
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Como indicador o registo de presenças na reuniões e verificáveis através das atas elaboradas e da constituição da própria
Associação.
b) Associativismo Ativo
Realização de ações de informação, sensibilização e formação ao movimento associativo concelhio e a elaboração de
um guia com a caracterização dos vários movimentos associativos do concelho e informação relativa a programas e
medidas de apoio.
c) Revitalizar-Associar
Revitalizar as associações locais existentes através da divulgação das suas atividades no site do projeto. Potenciar o
maior envolvimento de jovens no movimento associativo.

1.3.3. Centro de Apoio à Vida e Mulher | Residência Cruz Branca
A Residência Cruz Branca destina-se ao acolhimento Temporário de mulheres grávidas e/ou com filhos, vítimas de
violência doméstica ou que se encontrem em situações de pobreza ou vulnerabilidade social e tem por objetivo melhorar
as condições de vida e bem-estar das mães e filhos, estimulando o seu desenvolvimento, crescimento pessoal e
fortalecimento da sua autoestima, tendo em vista a sua futura integração social.
Assim, pretende-se definir um projeto de vida para cada mulher em parceria com a equipa multidisciplinar que a
acompanha, com vista ao acompanhamento mais adequado à situação, dotando-se as mulheres de competências
pessoais e sociais e incutindo hábitos, rotinas e valores de trabalho e disciplina. Por outro lado, aposta-se na parentalidade
positiva, dotando as mulheres de competências parentais, incutindo o cumprimento de regras sociais, desenvolvendo a
relação mãe-filho - os afetos, através do acompanhamento individual e do grupo, da promoção de formações e ações de
sensibilização.

Metas: Em 2018 pretendemos normalizar o Acordo de Cooperação, renegociando as comparticipações da
Segurança Social.
1.3.4. Residência Paz
Criada em 2014, tendo apoiado 14 famílias, 37 adultos e 31 crianças/jovens e 3 nascimentos. O primeiro projeto foi
executado em Penela, em colaboração com a Câmara Municipal de Penela, e os seguintes em Miranda do Corvo.
O modelo assenta numa perspetiva humanista, mas não sobre protetora. Não queremos que os refugiados se tornem
dependentes, mas sim autónomos.
É um Projeto/ Modelo inovador na medida em que foi pioneiro na descentralização das famílias das grandes cidades. É
necessário que haja esta distribuição para prevenir os guetos e clivagens sociais e culturais nos bairros das metrópoles.
Inovamos porque promovemos a integração dos refugiados e a sua autonomização através de um acompanhamento
próximo e individualizado, dar dignidade e ter presente que devemos ser agentes facilitadores na integração comunitária.
Inovamos também na questão da celebração das datas importantes muçulmanas pretendendo desenvolver uma
aproximação entre as duas culturas, pela valorização das suas atividades. Procuramos inseri-los e incentivá-los a
participar nas nossas datas festivas.
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Na promoção da entrada no mercado de trabalho inovamos na criação de um contrato de ocupação/ formação que temos
vindo a aplicar, com sucesso, não só na Fundação, mas sobretudo em empresas da comunidade facilitando desta forma
o ingresso no mercado de trabalho.
Consideramos também fator de inovação a importância que damos ao trabalho de competências parentais. Foram várias
as famílias que recebemos com bebés ou famílias cujos filhos já nasceram em Portugal, como tal incentivamos as mães
a colocarem os bebés na Creche, acompanhando-os nos primeiros tempos para que não só as crianças se integrem e
convivam com outras crianças da comunidade, mas também para elas próprias trabalharem competências.
Pretendemos inovar também com a integração das mulheres em ocupação ou mesmo em atividade profissional, o que
não é comum acontecer.

Metas:

Pretende-se a integração plena das famílias na comunidade local, com a componente social e de
sustentabilidade assegurada.
Acolher novas famílias de refugiados, querendo superar o número atual de 8 famílias/ano.
Em 2018, pretendemos criar uma nova resposta de acolhimento a refugiados dirigido a menores não acompanhados.

1.3.5. Projeto Sem-Abrigo Zero | Casa Dignidade
Este projeto, com inicio em 2017, pretende prestar um conjunto de serviços de reabilitação e suporte a pessoas em situação de sem
- abrigo, estruturados no sentido de alcançar as seguintes metas:
1. Criação de um programa de proximidade que possa dar atenção específica às pessoas em situação de sem - abrigo;
2. Ampliação das respostas na área;
3. Realizar diagnóstico das pessoas sem - abrigo;
Urgem sistemas de suporte abrangentes que possam oferecer alojamento, apoio no acesso a cuidados de saúde, manutenção de
consultas de psiquiatria, bem como apoio na administração da medicação e valências de carácter social que permitam a inserção
comunitária da população sem - abrigo e combatam os altos índices de isolamento que os caracterizam.
Providenciar alojamento, serviços ocupacionais e estruturas de apoio para indivíduos sem - abrigo, é um dos maiores desafios. Nesta
área, a Fundação ADFP está a dar os primeiros e importantes passos para a criação de um Centro de Alojamento Temporário de
Inserção para dar resposta a pessoas que vivem em situação de sem - abrigo.
Esta problemática torna fundamental a existência de planos de intervenção especialmente dedicados à população sem - abrigo.
Investir em pessoas, com bondade, ultrapassando visões/ ações meramente caritativas destinadas a pessoas sem - abrigo
concretizando TST: Teto, Saúde, Trabalho:
1. Criação de um programa de saúde de proximidade que possa dar atenção específica às pessoas em situação de sem - abrigo
com deficiência ou doença mental;
2. Ampliação da resposta na área da saúde mental;
3. Realizar um diagnóstico sobre a questão da saúde mental nas pessoas sem - abrigo;
Dignificar a pessoa com doença mental vítima de exclusão social a viver sem teto:
Criar condições de teto e ocupação para as pessoas em exclusão social sem - abrigo;
Promover a inserção de pessoas com doença mental, em situação de rua, na sociedade;
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Diminuir o número de sem - abrigo na rua até zero;
Elaborar um diagnóstico da situação sobre a pessoa em situação de sem-abrigo com possível doença psiquiátrica, de forma a definir
as melhores respostas para cada caso;
O diagnóstico permitirá saber qual a real situação dos sem - abrigo e também conhecer as respostas existentes, promovendo
respostas em rede que garantam casa, cuidados de saúde e ocupação laboral. Ou seja, alcançar o objetivo ideal: zero pessoas semabrigo condenadas a viver sem teto, sem saúde e sem trabalho.
Este projeto pretende prestar um conjunto de serviços de reabilitação e suporte a pessoas com doença mental em situação de sem
abrigo, recorrendo a uma equipa comunitária no sentido de alcançar os seguintes objetivos:
Acompanhamento frequente sob a forma de visitas comunitárias (giros), no sentido de garantir que as pessoas recebam o apoio que
necessitam;
Funcionamento interdisciplinar, incluindo psicologia, enfermagem, serviço social e serviço de refeições debaixo de teto. Para além
do atual apoio da equipa existente pretendemos criar condições para em 2018 iniciar o apoio de enfermagem;
Contribuir para o processo de autonomia da pessoa e para a sua reintegração na comunidade (recovery);
Investir na reabilitação dos défices cognitivos e funcionais, fomentando atividades de socialização que promovam a interação da
pessoa com o meio envolvente;
Incentivar a integração e sua manutenção em atividades produtivas. O trabalho/ocupação desempenha um papel fundamental no
processo de recuperação das pessoas sem-abrigo;
Encaminhar para respostas residenciais.
O reconhecimento da complexidade do fenómeno e da falta de articulação entre as diferentes respostas reflete-se nas medidas
adotadas até ao momento, havendo dificuldade em inserir pessoas sem-abrigo através das metodologias tradicionais.
Objetivos
Dignificar a pessoa com doença mental vítima de exclusão social a viver sem teto:
Criar condições de teto e ocupação para as pessoas em exclusão social sem - abrigo;
Promover a inserção de pessoas com
Diminuir o número de sem - abrigo na rua até zero;

doença

mental,

em

situação

de

rua,

na

sociedade;

Elaborar um diagnóstico da situação sobre a pessoa em situação de sem-abrigo com possível doença psiquiátrica, de forma a definir
as melhores respostas para cada caso;
Identificar e encaminhar todos os casos referenciados ou novos casos para os cuidados de saúde adequados;
Melhorar o acesso desta população com doença psiquiátrica aos cuidados de saúde mental;
Prevenir recaídas e diminuir os internamentos através da sinalização precoce de doentes com necessidades de ajuste de medicação;
O diagnóstico permitirá saber qual a real situação dos sem - abrigo e também conhecer as respostas existentes, promovendo
respostas em rede que garantam casa, cuidados de saúde e ocupação laboral. Ou seja, alcançar o objetivo ideal/meta: zero pessoas
sem - abrigo condenadas a viver sem teto, sem saúde e sem trabalho.

Relevância Social
Providenciar alojamento, serviços ocupacionais e estruturas de apoio para indivíduos com problemas psiquiátricos, especialmente
sem - abrigo, é um dos maiores desafios da legislação sobre a saúde mental comunitária. Nesta área, a Fundação ADFP está a dar
importantes passos para a criação de um Centro de Alojamento Temporário de Inserção para dar resposta a pessoas que vivem em
situação de sem - abrigo mesmo que com perturbação mental grave.
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Existe uma mudança de paradigma sendo que presentemente, estas pessoas já não são entendidas como incapazes de aceitar
ajuda e conseguir melhorias ou mesmo como meros recipientes de serviços: são encarados enquanto cidadãos com capacidade de
total integração e participação social.

Recursos
O modelo de sustentabilidade financeira do projeto é marcado pela ajuda direta da Fundação e o apoio incondicional dos voluntários.
O apoio aos sem-abrigo também é assumido por uma administrativa, uma técnica de serviço social, duas tardes por semana, e 11
voluntários, entre eles estudantes e profissionais de várias áreas académicas.
Em 2017 foi claro que a Camara Municipal de Coimbra não mostrou interesse em cooperar com a Fundação ADFP nem em viabilizar
o Projeto Sem Abrigo Zero.
Quanto às despesas, as refeições dos sem-abrigo, as instalações e todas as despesas inerentes a água, luz, comunicações, são
providenciadas pela Fundação ADFP. O pagamento dos recursos humanos também é suportado pela entidade promotora.

Metas:
Em 2018 pretendemos permitir a sustentabilidade através de candidaturas na área de Investimento Social Portugal 2020 ou apoio
da administração central ou local.
O objetivo é a promoção da dignidade destas pessoas por uma efetiva integração e inclusão.
Se durante 2018 não for possível viabilizar o projeto sem abrigo zero com financiamento adequado a Fundação ADFP terá de
assumir o facto de desistir do projeto.

II. Políticas Sociais de Saúde e Reabilitação

2.1. Centro de Atividades Ocupacionais (CAO)

Objetivos:
Garantir o pleno respeito pelos Direitos Humanos e consolidar os Valores existentes na Fundação ADFP;
Continuar a promover o desenvolvimento sustentável, aumentando a sua qualidade e eficácia;
Melhorar a qualidade dos serviços prestados;
Promover o aumento gradual da satisfação dos utentes;
Fomentar a sensibilização da comunidade para a inclusão social da Pessoa com Deficiência e/ou incapacidade;
Divulgação nacional e internacional do nosso exemplo de boas práticas na área da deficiência e doença mental

Atividades:
Encontrar novas soluções de ocupação - assegurando o aumento gradual da taxa de integração;
Manutenção e/ou alargamento das Atividades Complementares destinadas à promoção de competências dos utentes
Projetar o alargamento/ diversificação de respostas e atividades;
Procurar ativamente a qualificação e a melhoria contínua ao nível da intervenção técnica e da organização dos processos;
Apoiar os utentes no acesso às prestações sociais e outros apoios

Fundação ADFP - Assistência, Desenvolvimento e Formação Profissional
Miranda do Corvo | Coimbra | Fundão

Participar em seminários no âmbito da deficiência e doença mental;
Intensificar a interligação com o GIP Inclusivo, e com a área da Formação Profissional/Emprego, no sentido da exploração
das oportunidades de emprego/integração vocacionadas para pessoas com deficiência e incapacidades;
Procurar aumentar o alargamento e financiamento do CAO, proveniente de acordos de cooperação e outros programas
de financiamento.
Atividades Inovadoras:
Diversificação de atividades ocupacionais
Trabalho em rede com outras entidades, também elas promotoras de Centros de Atividades Ocupacionais, de modo a
partilharmos experiências no que diz respeito a metodologias de trabalho
Novas atividades extras ocupacionais (por exemplo: colaboração na produção de chás e plantas aromáticas).
Metas:
Criar mecanismos de gestão que contribuam para a sustentabilidade das áreas produtivas, através de análises de custos
e proveitos.

2.2. Núcleo Terapêutico Ocupacional (N.T.O)

Objetivos:
Garantir o pleno respeito pelos Direitos Humanos e consolidar os valores existentes na Fundação ADFP
Alargamento da valência e da resposta social, privilegiando os utentes que residem connosco, sem apoio familiar
Continuar a promover o desenvolvimento sustentável, aumentando a sua qualidade e eficácia
Promover o aumento gradual da satisfação dos utentes
Fomentar a sensibilização da comunidade para a inclusão social da Pessoa com Deficiência e/ou Incapacidade
Conclusão da obra de adaptação/utilização de um espaço na zona industrial, que seja destinado preferencialmente a este
núcleo
Melhoria dos serviços prestados aos utentes, associado à rentabilização das áreas de ocupação e dos recursos humanos
a ela afetos
Apostar na terapia pela integração e ocupação, como contribuição para o bem-estar do utente e para o bom
funcionamento das áreas em que ela se desenvolve
Procurar a melhoria contínua centrada no utente, através de novos procedimentos técnicos não esquecendo critérios
éticos, deontológicos e a bondade na ação.

Atividades:
Procurar financiamento do NTO, proveniente de candidaturas a programas de financiamento;
Encontrar novas soluções de ocupação, assegurando o aumento gradual da taxa de integração;
Manutenção e/ou alargamento das Atividades Complementares destinadas à promoção de competências dos utentes;
Projetar o alargamento/ diversificação de respostas e atividades;
Procurar ativamente a qualificação e a melhoria contínua ao nível da intervenção técnica e da organização dos processos.

Atividades Inovadoras:
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Acrescentar novas atividades extras ocupacionais (por exemplo: colaboração na produção de chás e plantas medicinais
e aromáticas).

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

Objetivos:
Aposta na Reconversão desta resposta social num novo CAO, que vá de encontro às necessidades sentidas ao nível da
integração de pessoas com deficiências e incapacidades
Promoção de ocupação e animação diárias de acordo com as necessidades e/ou capacidades dos utentes
Melhorar continuadamente os serviços prestados aos utentes e familiares
Estruturar um trabalho em rede dentro e fora da Fundação ADFP.

Atividades:
Reconverter o CAAAPD em novo CAO
Apostar na adequação da valência de reconversão, certificando que estão cumpridos todos os requisitos legais e normas
vigentes das entidades reguladoras
Sistematizar procedimentos e rentabilizar serviços/ respostas
Diversificar tarefas a realizar com os utentes, com recurso a novos materiais
Atividades lúdicas e passeios pedagógicos

Atividades Inovadoras:
Investimento no arranque e funcionamento da nova valência e numa abordagem atualizada da problemática da deficiência
e doença mental virada para a comunidade e que assente num trabalho em rede dentro e fora da Fundação
Estruturação do funcionamento e de novas atividades a desenvolver
Montagem de nova “oficina”, para desenvolvimento de nova atividade ocupacional, a definir, já no contexto de novo CAO
Explorar novas formas de promoção do bem-estar dos utentes.

Metas:
Reconversão de Acordo de CAAAPD em novo CAO
Na sequência da proposta já enviada para o Instituto de Segurança social, será determinante a sua reconversão em
Centro de Atividades Ocupacionais.
Perspetiva-se que a nova valência venha a funcionar nas instalações do Centro Social do Senhor da Serra sem excluir a
colocação dos utentes em diversas áreas “produtivas”.

2.4. Deficiência e Saúde Mental
A Fundação ADFP tem uma experiência de 30 anos a apoiar pessoas com incapacidades, deficiência e/ou doença mental
grave. Vários prémios nacionais são o reconhecimento do dinamismo e sucesso na inclusão de pessoas vítimas de
exclusão social.
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Tem sido uma preocupação a promoção da integração de pessoas com doença mental na comunidade, contribuindo para
a redução do estigma e da discriminação relacionada com a doença mental. E assim na comemoração dos 10 anos da
Lei de Saúde Mental, em 2009, nasceu o projeto ≠/= Mente. Visa criar respostas integradas às pessoas com doença
mental grave com serviços domiciliários, ocupacionais e residenciais.
Para além destas respostas integramos pessoas com doença mental, combatendo a sua exclusão, incluindo-os em
serviços destinados a pessoas com deficiência ou doença crónica incapacitante, designadamente nas valências de Centro
de Atividades Ocupacionais, Formação Profissional, Enclave/Emprego Protegido, Empresas de Inserção e Residencial
Coragem.
Também o facto de sermos uma instituição aberta à comunidade, com diversos serviços como o ginásio ou a clinica de
fisioterapia, ajuda a promover a desmistificação da doença mental. Consideramos este aspeto fundamental como mostra
aos utilizadores da Fundação do contributo e valor destas pessoas que apesar das suas dificuldades, diariamente se
superam.
A fisioterapia ou o ginásio são serviços que se encontram ao dispor dos utilizadores da vila e que podem ser usufruídos
por todos as residentes. Estes serviços contribuem para abrir o Centro Social Comunitário à comunidade não se
transformando num gueto para pessoas com necessidades especiais.
Para este efeito contribui, também, a Universidade Sénior, Centro de Dia e CATL, entre outras serviços e valências em
regime de externato.

2.4.1. Residência Esperança
No âmbito de um contrato entre a Fundação ADFP e o Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, por concurso público
em 2012, para acolher pessoas com doença mental grave, provenientes do Hospital do Lorvão, de Arnes e do Hospital
Sobral Cid, do extinto Centro Hospitalar Psiquiátrico de Coimbra surgiram as Residências Esperança e Igualdade.
Atualmente mantém-se em funcionamento a Residência Esperança devendo 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.
A Residência Igualdade encerrou em 2017 devido ao facto do SNS/CHUC não enviar novos doentes para repor vagas
originadas por falecimento de outros utentes.

Objetivo Geral:
Promover a humanização e melhoria de condições de vida dos utentes, ajustadas às suas necessidades, no meio menos
restritivo possível e adotar medidas que contribuam para assegurar ou restabelecer o equilíbrio psíquico dos utentes
promovendo a sua integração e interação no meio social e familiar.

Atividades:
Alojamento específico atendendo às necessidades de cada utente;
Prestação e/ou supervisão nos cuidados de higiene e conforto pela equipa multidisciplinar;
Cuidados de enfermagem 24h, consulta de medicina de clínica geral, de psiquiatria e fisiatria semanal, reabilitação
psicossocial, nutrição e fisioterapia;
Privilegiar a interação com a família, incentivando as idas a casa e os laços familiares;
Acompanhamento dos utentes inseridos em Centro de Atividades Ocupacionais e Formação Profissional, numa lógica de
inclusão e integração;
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Participação em festas, atividades e convívios.

Metas:
Em 2018 continuar a desafiar o Governo/SNS/CHUC para enviar novos doentes para estas valências que têm um custo
para o Estado, muito inferior ao que normalmente é pago noutras unidades.
Criar condições para que estas residências sejam integradas na Rede de Cuidados Continuados.

2.4.2 Unidade de Vida Apoiada | Residência Tolerância
Os beneficiários desta resposta social são jovens/adultos de ambos os sexos, a partir dos 18 anos, portadores 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 DiferenteMENTE IgualMENTE.
Esta resposta social resulta de um acordo de cooperação entre a Fundação ADFP - Assistência Desenvolvimento e
Formação Profissional e a Clínica Psiquiátrica do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, com o apoio da Segurança
Social, através de um Acordo de Cooperação em vigor desde 2004.
Esta Unidade de Vida Apoiada foi a primeira no distrito de Coimbra, a sua criação teve por base o Despacho Conjunto
n.º407/98 Diário da República, 2ª Série, n.º138, de 18de Junho.

Objetivo Geral:
Implementação de um conjunto de medidas que possibilitem a reabilitação psicossocial com vista à autonomia, integração
comunitária, reinserção sociofamiliar e/ou profissional de jovens e adultos com doença mental crónica grave;

Atividades:
Encaminhamento para a área ocupacional, nomeadamente Fórum Sócio Ocupacional, Centro de Atividades Ocupacionais
ou formação profissional;
Atendimento a residentes e familiares e articulação com familiares ou significativos;
Encaminhamento para entidades da Comunidade, através do incentivo à autonomia e pro-atividade;
Negociação dos planos individuais de reabilitação (PIR) e conhecimento de expetativas;
Avaliação individual funcional de reabilitação residencial.
Metas:
Candidatar esta unidade a ser integrada na rede de Cuidados Continuados de Saúde Mental como Unidade de Apoio
Moderado.
Candidatar área de Cuidados Continuados Saúde à Unidade de Apoio Máximo.

2.4.3. Fórum Sócio – Ocupacional
O Fórum Sócio Ocupacional foi criado em 2001 em parceria com o Hospital Sobral Cid e a Segurança Social tendo por
base o despacho Conjunto n.º407/98 Diário da República, 2ª Série, n.º138, de 18 de Junho.
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Esta valência tem como objetivo a reabilitação psicossocial, ocupacional e a autonomia das pessoas com doença mental,
mantendo-os a residir sempre que possível na comunidade, e integra o projeto DiferenteMENTE IgualMENTE.

Objetivo Geral:
Implementação de um conjunto de medidas que possibilitem a reabilitação psicossocial com vista à autonomia, a
integração e reinserção sociofamiliar de jovens e adultos com doença mental crónica.

Atividades:
Negociação, planificação e conhecimento de expectativas para construção dos horários individuais de atividades em FSO;
Implementação do programa de acolhimento;
Atendimento a utentes e familiares e articulação com familiares ou significativos;
Integração em área ocupacional produtiva, sempre que possível para os utentes;

Outras atividades a desenvolver em 2018 comuns a todas as Residências e Respostas acima enumeradas: De
realçar que as atividades socioculturais se guiam por um plano semanal diversificado, complementado por atividades do
plano mensal e do plano geral da instituição. De acordo com várias épocas do ano, dias festivos e feriados nacionais, são
propostos diferentes conjuntos adicionais de atividades.

Metas:
Conseguir que o Governo e a Administração Central reconheçam e valorizem o papel inovador da ADFP, e o baixo custo
das parcerias, aumentando o número de pessoas a serem apoiadas.
Criar um Fórum Sócio Ocupacional Integrado na Rede de Cuidados Continuados em Saúde Mental.

2.4.4. Lar Residencial | Residencial Coragem
O Lar residencial é uma valência que apoia pessoas a partir dos 16 anos com deficiência, doença mental, neurológica
entre outras e que por razões de fragilidade social, económica e de saúde se encontram impedidos temporariamente ou
permanentemente de residir no meio familiar.
Criada em 1990, de acordo com o estipulado no Despacho Normativo Nº 28/2006, começou por funcionar numa pequena
moradia na Rua da Estação. Em 2006 esta resposta social resultante de um Acordo de Cooperação com o Centro Distrital
de Segurança Social, para 44 utentes iniciou o funcionamento nas instalações da Residencial Coragem, depois de ter
passado pela Residência Sabedoria.
Optou-se por dar o nome de “Residencial Coragem”, justificando assim a coragem de alguns utentes e o esforço que
fazem para minimizarem a sua dependência e alcançar alguma autonomia que lhes permita viver melhor consigo próprios.
Alguns são verdadeiros campeões a ultrapassar as suas limitações.

Objetivo Geral:
Pelo direito das pessoas com deficiência à autonomia, à integração social, profissional, e à participação na vida da
comunidade;
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Atividades:
Acesso aos serviços de terapia ocupacional, formação profissional e ao emprego protegido;
Garantir as condições de segurança, salubridade e de conforto;
Cuidados de enfermagem 24h, consultas de nutrição, medicina geral e familiar, psiquiatria, fisiatria, ginecologia e
reabilitação física;
Incentivo à autonomia e participação comunitária;
Entreajuda e reforço da relação familiar contribuindo para o bem-estar do residente;
Sensibilizar a família e equipa a ter um olhar particular para a dimensão dos afetos e sexual, das pessoas portadoras de
deficiência, de modo a combater o estigma e preconceito.

Metas:
Manter a taxa de ocupação a 100% e aumentar o nível de satisfação dos residentes e famílias.

2.4.5. Lar de Apoio | Residência Respeito
A Residência Respeito, aberta em 2015, acolhe pessoas com deficiência, que se encontram impedidas de residir no meio
familiar, temporária ou definitivamente, por razões de fragilidade social, económica e de saúde, regendo-se pelo
Despacho Normativo nº 75/92 de 20 de Maio, o decreto-lei nº64/2007 de 1 de Março na versão republicada em anexo ao
decreto-lei nº33/2014 de 4 de Março e a portaria nº59/2015 de 2 de Março (regulamento das condições de organização,
instalação e funcionamento das estruturas residenciais para pessoas com deficiência).
Esta resposta social resulta de um acordo de cooperação com o Centro Distrital de Segurança Social para 28 residentes,
tendo uma capacidade de 30 residentes. Assegura o bem-estar dos residentes e o respeito pela sua dignidade humana
através da adequação de meios humanos, materiais e financeiros disponíveis.
O Respeito é fundamental para uma vida saudável em sociedade, de forma harmoniosa, é um dos valores mais
importantes do ser humano e tem grande importância nas relações sociais e interpessoais pois requer a aceitação do
outro, do seu modo de pensar, sentir e agir. Assim, e indo de encontro à Filosofia da FADFP, foi atribuído o nome de
Residência Respeito a esta estrutura.

Objetivo Geral:
Promover a humanização e melhoria de condições de vida dos residentes, ajustadas às suas necessidades, e adotar
medidas que contribuam para assegurar ou restabelecer o equilíbrio psíquico dos residentes promovendo a sua
integração e interação no meio social e familiar.

Atividades:
Supervisão nos cuidados de higiene e conforto pela equipa multidisciplinar;
Prestação de serviços/cuidados de enfermagem, medicina de clínica geral e de psiquiatria semanal, medicina
ginecológica mensal, reabilitação psicossocial, nutrição, fisiatria/fisioterapia sempre que necessário;
Acompanhamento dos residentes inseridos em Atividades Ocupacionais e Formação Profissional;
Facilitar o treino de competências pessoais e sociais, com vista à integração e inserção no contexto sociofamiliar,
prevenindo situações de risco social;
Incentivar o residente a adotar um papel ativo no seu projeto de vida, ajudando na tomada de decisões;
Promover passeios, visitas, participação em festas e convívios para comemoração de datas especiais;

Fundação ADFP - Assistência, Desenvolvimento e Formação Profissional
Miranda do Corvo | Coimbra | Fundão

Incentivar a participação na comunidade
Privilegiar a interação com a família, incentivando as idas a casa.

Metas:
Manter a taxa de ocupação a 100% e aumentar o nível de satisfação dos residentes e famílias; pressionar a Segurança
Social para aumentar a capacidade para 30 utentes

2.4.6. Fisioterapia | Medicina Física e Reabilitação
O Serviço de Medicina Física e Reabilitação (MFR) pretende responder às múltiplas necessidades dos utentes
institucionalizados e à população residente do Concelho, tendo como finalidade atingir a máxima funcionalidade e
qualidade de vida das pessoas com incapacidade, a promoção da saúde e prevenção da doença, da deficiência, da
incapacidade na comunidade, com intervenção nas áreas de Neurologia, Pediatria, Geriatria, Ortopedia,
Cardiorrespiratória e Saúde Mental. Recorrendo a programas adequados de diagnóstico e tratamento respeitando os
princípios éticos inerentes à profissão, valorizando a bondade e humanização dos cuidados.
Este serviço iniciou funções em 1991, tendo em Janeiro de 2014 inaugurado a sala de fisioterapia na Residência Gratidão
para maior comodidade e tratamento dos residentes.
Em 2016 remodelamos a piscina e sala de Pilates.
Associada aos tratamentos oferecidos no Serviço de MFR surge a terapia da fala com intervenção ao nível da
prevenção, avaliação, diagnóstico e tratamento de perturbações ao nível da fala e da linguagem bem como alterações
relacionadas com as funções auditiva, visual, cognitiva, oro-muscular, respiração, deglutição e voz.

Objetivo Geral:
Acesso a cuidados de saúde e de reabilitação.
Atividades:
Consultas de fisiatria aberta a residentes e utentes externos;
Articulação com seguradoras, centros de saúde e outras entidades de saúde e Articulação com as diversas residências
da Fundação ADFP;
Deslocação dos fisioterapeutas às residências para os tratamentos para maior conforto dos residentes;
Intervenção, tratamentos e planos nas Unidades de Cuidados Continuados.

Metas:
Melhorar as instalações, garantindo mais cuidados a um maior número de utentes; aumentar as receitas em mais 10 %.

2.4.7. Educação Física | Health Club INForma
A Educação Física e o Desporto promovem a aprendizagem/valorização de valores como o companheirismo, a
entreajuda, a amizade ou a fraternidade. Este é um dos objetivos que se pretende atingir através da prática regular de
exercício físico com as crianças e jovens, passando pelos adultos com deficiência ou doença mental e idosos. Pela sua
importância, estes valores são também transmitidos e incutidos às valência e secções que recebem e contactam com
público exterior, tais como o Ginásio e a Escola de Futsal Viveiro.
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Crianças e Jovens: A prática da educação física é um ótimo veículo potenciador de capacidades cognitivas, sociais e
afetivas, potenciando a socialização através da participação nas atividades do grupo; desenvolver a ética, o respeito.
Centro Infantil: Psicomotricidade; Expressão e Educação Físico-Motora; Natação; Equitação;
Centro de Atividades de Tempos Livres e Lar de Infância e Juventude: Ocupação de tempos livres com prática de
atividades e modalidades lúdico-desportivas; Atividades de exploração da natureza e do meio envolvente.
Populações Especiais (Fórum Socio-ocupacional, Residência Coragem, Residência Respeito e Residência Igualdade,
Centro de Atividades Ocupacionais, Formação Profissional) consiste em Aula de Educação Física, jogos adaptados,
introdução ao Boccia e jogos formais; Atividades de exploração da natureza e do meio envolvente através de caminhada;
Idosos: Combater o sedentarismo e incentivar a atividade física, pois tem um papel fundamental ao contrariar estes
fatores e auxiliando na manutenção das capacidades físicas, emocionais, cognitivas, de satisfação e bem-estar pessoal
e social. Consiste em Aula de grupo: Ginástica Geriátrica; Caminhada; Miniginásios; Boccia Sénior; Participação em
torneios externos
População externa: Ao nível do trabalho realizado com a população externa, a participação na Escola de Futsal Viveiro,
secção autónoma da Fundação, que promove a prática de futsal entre as crianças dos quatro aos doze anos e que
enquadra jovens do Lar de Infância e Juventude, bem como algumas crianças do concelho.

Atividades:
No caso específico das crianças em idade pré-escolar, será benéfico a associação ao projeto Mentes Brilhantes, para a
deteção e acompanhamento dos novos talentos.
Relativamente ao ginásio propõem-se parcerias com instituições locais, como a Câmara Municipal, Agrupamento de
Escolas, empresas, clubes desportivos e com estruturas especializadas tais como a ANDI, no caso das populações
especiais, com a Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física da Universidade de Coimbra e com a Escola
Superior de Educação, com vista à colaboração e desenvolvimento de projetos comuns relacionados com os vários tipos
de população, disseminação de boas práticas e resultados finais.
Participação nas festas/ dias comemorativos das várias valências com uma apresentação ensaiada com os utentes ou
dinamizando outras atividades desportivas.
É preocupação a diversificação das atividades, indo de encontro às necessidades e especificidades de cada grupo.

Metas:
A rentabilidade tem estado muito abaixo do expectável. Por gestão próprio ou através de parcerias ou arrendamento das
instalações, aumentar o número de participantes e a rentabilidade, respondendo melhor às necessidades da comunidade.

2.4.8. Serviço Domiciliário/Comunitário de Doença Mental
De 2009 a 2012 e de 2013 a 2016, com o apoio do Ministério da Saúde, Direção Geral de Saúde, prestámos o serviço de
apoio domiciliário a pessoas com doença mental nos concelhos de Coimbra, Condeixa, Lousã, Miranda do Corvo, Penela
e Vila Nova de Poiares.
Em 2016, alegando falta de verbas, o Ministério da Saúde deixa de apoiar este serviço.
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Metas:
Conseguir que o Ministério da Saúde assuma parceria para criar um serviço de apoio domiciliário integrado na Rede de
Cuidados Continuados em Saúde Mental.

III. Políticas Sociais de Educação e Formação Profissional

3.1. Projeto Mentes Brilhantes

Ciências Experimentais
Realização de cursos de ciências experimentais para todo o 4º ano do ensino básico das escolas de Miranda do Corvo –
espera-se de abranger aproximadamente 120 crianças no total
Realização de atividades nas pausas letivas (Páscoa, Natal) abrangendo o 4º e 5º ano – espera-se abranger
aproximadamente 80 crianças no total
Realização de 2 semanas de campos de férias, no Parque Biológico, abrangendo os alunos do 3º ao 5º ano – espera-se
abranger aproximadamente 25 crianças em cada semana
Realização de palestras com temas variados relacionados com a ciência
Início do “clube brilhante”, com sessões semanais ou mensais de discussão de temas da atualidade – politica, sociedade,
ciência, outros temas trazidos pelos intervenientes
Realização de cerimónia de encerramento com todos os parceiros, alunos, pais e professores envolvidos no projeto
Participação em ações de sensibilização ao abandono escolar, em workshops e palestras de temas que se revelem
importantes para a temática do projeto.

Metas:
Candidatura a financiamentos externos para criar sustentabilidade ao projeto
Criação de novos conteúdos pedagógicos para anos letivos e faixas etárias superiores
Em caso de aprovação de financiamento, criação de um laboratório móvel com o objetivo de expandir o projeto
a outros concelhos: por marcação e mediante pagamento, escolas, instituições públicas e privadas poderão
aceder a sessões de ciências experimentais no laboratório móvel.
Em caso de aprovação de financiamento, após criação do laboratório móvel, criar atividades diversas para
faixas etárias diferentes, permitindo a deslocação da viatura a locais como feiras, exposições, “semanas da
ciência”, praias, festas de aniversários, Parque Biológico da Serra da Lousã, entre outras.
Para viabilizar este projeto é fundamental a cooperação da autarquia. Se a Câmara optar por não apoiar
teremos que encerrar o projeto.
Matemática
Serão lecionados 3 cursos durante o ano letivo. Cada curso inclui dez sessões com duração de 30 minutos. As crianças
serão divididas em grupos com no máximo dez elementos.
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Na planificação de cada sessão tem-se em vista a importância de uma estratégia de desmistificação das dificuldades
associadas à aprendizagem da matemática, que é concretizada através da mobilização de elementos complementares
adaptados às crianças e às suas vivências.
Recorre-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.
São ainda utilizados recursos multimédia e multiplataforma (TV e Youtube) de índole complementar das sessões. 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.

Metas:
Conseguir que o Ministério da Educação aprove o destacamento da professora para o ano letivo de 2018/2019.

Psicologia
Realizar as avaliações psicológicas para a deteção de talentos;
Elaborar os relatórios psicológicos para traçar o perfil cognitivo da criança;
Reunir com encarregados de educação e professores, para dar feedback dos resultados das avaliações;
Realizar um estudo académico e apresentação num congresso de Psicologia ou Educação;
Dinamizar atividades de multe estimulação para exposição e deteção de talentos;
Criar de uma ação de formação para psicólogos com a metodologia utilizada no projeto;
Criar manual e fazer uma apresentação para professores sobre a deteção de talentos.

Metas:
Viabilizar o projeto, dependendo da estabilidade do projeto Mentes Brilhantes, em que se integra.

3.2. Formação Profissional
Recordamos que esta foi a atividade fundacional da ADFP.
Em 2018, a formação profissional dará continuidade às suas ações no âmbito do Programa POISE (Portugal 2020), na
Tipologia de Intervenção 3.01 – Qualificação das Pessoas com Deficiência e Incapacidade – cofinanciado pelo Fundo
Social Europeu (FSE) e Estado português/ Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP).
Perspetiva de em 2018 dar inicio uma nova candidatura (2018-2020) com abertura de novas ações formativas, tendo
como sempre objetivo primordial, no âmbito da sua intervenção, promover ações que potenciem a aquisição e o
desenvolvimento de competências pessoais, sociais e profissionais de modo a proporcionar a empregabilidade das
pessoas com deficiência e incapacidade e de jovens e adultos com baixos níveis de habilitações escolares e com baixas
qualificações profissionais, desempregados (DLD e não DLD), mulheres com dificuldades acrescidas na inserção
profissional, jovens em situação de abandono escolar e/ou de trabalho infantil, jovens à procura do 1.º emprego, ex.
reclusos, ex. toxicodependentes, alcoólicos, sem abrigo, minorias étnicas e ativos empregados.
Consideramos que aposta em ações de formação contínua de ativos com deficiência foi um êxito, tanto em termos
institucionais como para as candidatas que concluíram o percurso. Prevemos que na candidatura 2018-2020,
(aguardando aprovação), ter mais ações nesta modalidade de formação, que pretende que as candidatas recuperem e
atualizem as suas competências pessoais e sociais e tendo a durabilidade máxima de 400h.
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Assim as ações de formação desenvolvidas pela entidade formadora – Fundação ADFP têm como objetivo temático
promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação e como eixo prioritário promover a inclusão social e
a combater a pobreza e a discriminação.

Objetivos:
Desenvolvimento de ações de Formação Profissional: promover a aquisição e o desenvolvimento de competências
profissionais, tendo em vista potenciar a empregabilidade das pessoas com deficiências e incapacidades – assegurando
o acompanhamento da atividade formativa;
Aumentar oferta formativa de forma a responder com qualidade às necessidades mercado de trabalho - assegurando a
preparação e acompanhamento do processo formativo;
Contribuir ativamente para a manutenção da certificação da Fundação ADFP como entidade formadora certificada pela
Direção Geral do Emprego e das Relações do Trabalho (DGERT)
Reforçar ou estabelecer parcerias com entidades locais para integração dos formandos em Formação Prática em
Contexto de Trabalho - assegurando a realização e acompanhamento da formação prática em contexto de trabalho;
Contribuir para o reforço de competências e para a obtenção de um nível de qualificação.

Atividades:
Medida 3.01 – Qualificação de Pessoas com Deficiências e Incapacidade
Iremos continuar apostar na formação profissional contínua de ativos com deficiência em situação de desemprego,
apoiando na recuperação e atualização de competências pessoais e sociais, potenciadores da sua integração
profissional. Constituirá uma mais-valia para o público-alvo, sendo fator potenciador de maior empregabilidade.

Curso

N.º de formandos que
transitam para 2018

N.º de possíveis
formandos admitir em
2018

N.º de
formandos/Candidatos

1 Carpinteiro/a de Limpos

7

8

15

2 Assistente Administrativo/a

11

8

19

3 Empregado/a de Andares

5

8

13

4 Operador/a Agrícola – Horticultura/Fruticultura

5

8

13

5 Operador/a de Jardinagem

8

8

16

6 Assistente Familiar e de Apoio à Comunidade
(Formação Contínua)

8

0

8

7 Assistente Familiar e de Apoio à Comunidade

0

8

8

8 Mecânico/a de Serviços Rápidos

0

10

10

44

58

102

TOTAL
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Todos os cursos de formação têm por base os Referenciais Adaptados à Pessoa com Deficiências e Incapacidades
integrados do Catálogo Nacional de Qualificações da Agência Nacional Qualificações Ensino Profissional.
Para 2018, temos 30 possíveis formandos candidatos à fase de formação prática em contexto de trabalho (1200 horas),
de acordo com o previsto no seu percurso formativo. No âmbito dos contactos e parcerias existentes (Entidades
Enquadradoras) – Tratando-se de parceiros estratégicos, pela sua dimensão e importância no Concelho, sendo uma mais
valia para a integração de formandos na fase de formação prática em contexto de trabalho e eventual integração
profissional, a equipa prevê garantir a colocação da maioria dos formandos: Câmara Municipal de Miranda do Corvo;
Parque Biológico da Serra da Lousã; Cooperativa Mirante; Centro Social de Lamas; Santa Casa Misericórdia Lousã; Lar
Dr. Clemente de Carvalho; Autogracilva; Miranescritas; Pétalas Cativantes, Jardinagem Lda; PeciPenela- Comércio e
Importação de Peças Auto; Construções Beira Corvo; Lda, Fabriblocos, Lda; Abel&Manuela – Seguros; Viveiros
MCouceiro Lda; Piclima – Projetose Instalações; Espírito Santo & Lamas; Centro de Saúde de Miranda do Corvo e ARCIL.

Curso

N.º integrados em FPCT

Carpinteiro/a de Limpos

7

Assistente Administrativo/a

10

Empregado/a de Andares

5

Operador/a Agrícola – Horticultura/Fruticultura

4

Operador/a de Jardinagem

4

TOTAL

30

Organização de uma cerimónia de entrega de certificados de formação profissional/escolar no dia 3 de Dezembro de
2018 (Dia internacional da Deficiência).
Como forma complementar para o bem - estar das pessoas com deficiência, iremos continuar a realizar atividades
socioculturais várias, procurando intensificar o relacionamento interpessoal, a troca de experiências, o contacto com
novas realidades, privilegiando também a aproximação da sociedade à Instituição
Realizar a submissão da execução física (e financeira) de 2 em 2 meses, sem qualquer atraso
Promover a integração profissional dos formandos da tipologia 3.01, no mercado laboral.
Organizar um Seminário/Congresso sobre formação profissional e atividade ocupacional para públicos-alvo com
necessidades especiais e vítimas de exclusão.

Atividades Inovadoras
Readaptação de Salas
Transformar a sala de formação (7), numa sala de TIC com as dimensões adequadas, de carácter polivalente. Esta
alteração permitirá, simultaneamente, transformar atual sala de informática numa nova sala de formação.
Criação de um Espaço
Adaptação de um espaço físico para a criação de uma oficina de mecânica de serviços rápidos direcionado para a
comunidade e para a instituição, se possível no lote 16 da zona industrial.
Vagas preferenciais de alojamento para formandos.
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Metas:
Prevê-se a admissão de 58 novos formandos a integrar nas seguintes ofertas formativas: Carpinteiro/a de Limpos (8
formandos), Assistente Administrativo/a (8 formandos), Empregado/a de Andares (8 formandos), Operador/a Agrícola –
Horticultura/Fruticultura (8 formandos), Operador/a de Jardinagem (8 formandos) e Assistente Familiar e de Apoio à
Comunidade (8 formandos).
Ainda, 2018 iremos avançar com uma nova ação - Mecânico/a de Serviços Rápidos (10 formandos) aumentando assim
o “leque” de ofertas formativas. Esta ação tem sido uma ambição institucional, mas devido alguns fatores internos e
externos não foi possível operacionalizar. Neste momento pensamos reunir todas as condições para desenvolver e
responder de forma satisfatória às necessidades que se colocam no Setor Automóvel (a nível local), a nível da formação
e da integração de profissionais mais adaptados às exigências organizacionais e tecnológicas do sector.
Obter uma taxa de volume de formação igual ou superior a 85% na formação financiada.
Motivar os formandos de modo a manter a taxa de desistentes abaixo dos 10%.
No sentido de dar resposta às solicitações de formandos fora do Concelho, estabelecer como prioritária a sua admissão
em alojamento, até um limite de 5 vagas/ano.
Dinamizar parcerias que visem a integração de formandos em prática de contexto de trabalho em diferentes organizações,
nomeadamente com o Clube de Empresários de Miranda do Corvo.

3.3. Emprego

3.3.1. Contratos Emprego Inserção | CEI
Os candidatos a C.E.I., conforme tem sido referido ao longo de 2017,apresentam uma trajetória descendente motivado:
Diminuição significativa do número de Pessoas na situação de Desemprego, reconhecidos como tal pelo Centro de
Emprego/IEFP;
Encaminhamento para situações de Formação/Qualificação em detrimento da colocação em Posto de Trabalho. Esta
opção está diretamente relacionada, com o facto de os nossos índices de escolarização se encontrarem ainda abaixo da
Média Europeia e da política do atual Governo se orientam para justificar a existência de estrutura formativa do IEFP em
detrimento da resposta de integração no mercado normal de trabalho.
Redução significativa do investimento público na Medida, traduzido no apoio a menos candidatos, e na redução do tempo
de duração dos contratos, muitos deles inicialmente aprovados para doze meses, sofreram aditamentos para seis meses.
A continuação desta prática em 2018, terá necessárias implicações no funcionamento da FUNDAÇÃO ADFP ao nível dos
Recursos Humanos, dada a utilização muito significativa deste tipo de contratos.
Perante o crescimento da ADFP tentaremos aproveitar apoios de acordo com as medidas de emprego.

3.3.2. Medida contrato emprego
A Medida Contrato Emprego surgiu em 2017, centrada em três fases de candidatura, JANEIRO, MAIO, e OUTUBRO,
caracterizando-se pelos seguintes aspetos:
Apoio centrado sobretudo nos Contratos Sem Termo, apoiando os Contratos a Termo apenas quando se trata de grupos
vulneráveis da sociedade, apresentando-se estes apoios valores significativamente inferiores aos dos primeiros;
Medidas de isenção/redução da taxa social única (T.S.U)
As Medidas preconizadas pelo Dec. Lei nº 72/2017 de 21 de Junho, isentam e reduzem a taxa pelo lado dos
Empregadores com os seguintes públicos-alvo:
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a) Jovens à Procura do Primeiro Emprego – idade até aos 30 anos, sem denúncia anterior de Contrato Sem Termo.
Incentivos – 50% de redução durante 5 anos;
b) Desempregados de Longa Duração – Isenção de 50% durante três anos;
c) Desempregados de Muita Longa Duração – Isenção Total durante três anos.
Em 2018, devemos ponderar a utilização desta medida em detrimento, em alguns casos específicos, da Medida Contrato
Emprego, dado o benefício para a entidade ser direto, atribuído mensalmente, não estando sujeitos a períodos de
pagamento com atos administrativos e custos inerentes.

3.3.3. Empresas de inserção
As Empresas de Inserção contemplam nesta data sete pessoas, estando uma vaga em aberto devido à falte de candidato
com as condições exigidas.
Revelam-se como um instrumento válido de inserção profissional de um público-alvo muito específico, caracterizado
sobretudo por dificuldades de Inserção Social e Profissional, e cujos Agregados Familiares, gozam por vezes,
cumulativamente, de mono parentalidade.
No Ano de 2018 pretendemos continuar em pleno com esta Medida, baseada sobretudo na área de Agropecuária e
Jardinagem, a única que resistiu ao processo de extinção. Recordamos que desde 2011? os governos, devido à politica
de austeridade, tem vindo a fazer cortes neste tipo de apoios.
Iniciaremos 2018, com cinco Pessoas na fase de Contrato de Trabalho (18 meses) e duas a três Pessoas na Fase de
Formação (6 meses).

3.3.4. Ajudas Técnicas
A rubrica das Ajudas Técnicas está intimamente ligada à área do Emprego, principalmente no âmbito do
Emprego/Formação de Pessoas Portadoras de Deficiência, que precisam de soluções de mobilidade e adaptação dos
seus Postos de Trabalho.
Esta área específica é atualmente puramente residual no contexto da Fundação, pelo trabalho realizado no passado, quer
muitas vezes pela autonomia que os beneficiários apresentam na elaboração dos Processos, fruto da relação gerada
com a ARCIL como Centro Prescritor quer como Centro de Recursos.

3.3.5. Gabinete de Inserção Profissional Inclusivo (GIP)
No seguimento dos objetivos contratualizados entre a Fundação ADFP e o IEFP, o GIP Inclusivo propõe-se desenvolver
as seguintes atividades:
Realizar sessões de Informação sobre Técnicas de Procura de Emprego;
Dinamizar sessões coletivas no âmbito do IEFP e respetivos serviços à distância;
Divulgar ofertas de emprego (Utilização do Facebook como instrumento de divulgação das mesmas, quer para atividades
desenvolvidas que possam ser do interesse dos desempregados);
Encaminhamento/Apresentação para Medidas Ativas de Emprego;
Recolher e registar de ofertas de emprego;
Encaminhamento de desempregados para ações de formação;
Apresentação e encaminhamento de desempregados a ofertas de emprego;
Construir uma turma na modalidade de formação “Aprendizagem”;
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Manter atualizada as Inscrições de Emprego e Receção e Gestão de “Curriculum Vitae” de pessoas portadoras de
deficiência e incapacidade;
Apostar numa boa taxa de integração no mercado de trabalho dos formandos que terminam a formação em 2018 na
Instituição;
Continuar a divulgação do GIP Inclusivo e da sua atividade, na página do Facebook e junto da comunidade;
Articular com os responsáveis das valências da Fundação ADFP, de forma a conseguir que todos os voluntários assinem
contratos de voluntariado e que estejam inscritos na base de dados.
Articula com o CLDS 3G Trilhos do Futuro para evitar a repetição de listagens e entrevistas com candidatos.

3.3.6 Estágios Emprego
Os estágios emprego mantêm-se como uma área bastante relevante, sendo uma porta habitual para a admissão de
colaboradores.
Anualmente, decorrem na Instituição uma média de 18 estágios emprego nos mais variados níveis de escolaridade e
áreas profissionais. Esta medida, traduz-se em muitos casos numa primeira oportunidade para contactar com o mercado
de trabalho.
Com esta medida os estagiários têm a oportunidade de desenvolver e aprofundar as suas competências técnicas,
relacionais e profissionais e, simultaneamente, apoiar a Instituição nas áreas em que se verifica necessidade de novas
contratações.
Só o crescimento da ADFP justifica o aumento de postos de trabalho e a necessidade de novos colaboradores.

Objetivos:
Apoiar jovens à procura de primeiro emprego, recém-licenciados; desempregados de longa duração e pessoas portadoras
de deficiência e/ou incapacidade;
Continuar, à semelhança dos anos anteriores, a privilegiar a integração nesta medida de pessoas portadoras de
deficiência e/ou incapacidade;
Cumprir os critérios de análise e elegibilidade das candidaturas, nomeadamente, empregabilidade geral dos estagiários
em estágios concluídos nos últimos 3 anos, coerência do estágio e conformidade do orientador.

Atividades:
Dar continuidade à elaboração de candidaturas na medida de estágios profissionais e inserção, nos períodos de
candidatura respetivos;
Dar continuidade à integração de estágios nas diferentes áreas de intervenção, de acordo com as necessidades de cada
valência;
Manter os registos de assiduidade e avaliação dos estágios a decorrer atualizados;
Manter os pedidos de propostas de seguros atualizados bem como o seu registo e envio para os serviços de emprego;
Colaborar com o gabinete de projetos para que os pedidos de reembolso continuem a ser efetuados atempadamente.

Atividades inovadoras:
Estabelecimento de parcerias com universidades e politécnicos para mais fácil integração de estagiários recémlicenciados;
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3.3.7. Voluntariado
Desde sempre o voluntariado assumiu uma grande importância no funcionamento da Fundação ADFP e das suas
valências. O apoio dos voluntários é, indubitavelmente, essencial ao bom funcionamento da instituição, ao cumprimento
das regras internas e no apoio à execução das tarefas diárias em diversos serviços/valências.
De entre os voluntários com e sem prémio de bolso, contamos com a participação regular de cerca de 220 colaboradores
de entre conselhos fiscal, geral, de administração e estratégico passando pelos conselhos consultivos de Miranda do
Corvo e de Coimbra e ainda os professores das universidades seniores de Miranda e do Mondego.

Objetivos:
Manter atualizados os contratos de voluntariado;
Valorizar os voluntários que colaboram com a FADFP;
Reconhecer o trabalho meritório dos que colaboram em regime de total gratuitidade e/ou com prémio de bolso;
Melhorar a forma de contabilização de horas doadas pelos voluntários.

Atividades:
Manter e fidelizar os voluntários que colaboram com a Fundação ADFP;
Divulgar, a disponibilidade em acolher voluntários;
Manter a contabilização de horas doadas atualizada; Uniformizar valores/hora nos mesmos serviços.

Atividades inovadoras:
Concorrer ao prémio troféu voluntariado que tem como finalidade homenagear o trabalho dos voluntários e incentivar a
prática do voluntariado.

3.3.9. Serviço Comunitário | Ministério da Justiça
A prestação de trabalho comunitário a favor da comunidade continua a ser uma área em expansão na Fundação ADFP.
Mensalmente recebemos por parte dos tribunais pedidos de integração para cumprimento desta medida, nas diversas
valências. Sempre que é possível conciliar horários e serviços, a Fundação ADFP aceita acolher arguidos condenados à
prestação de horas de serviço comunitário. Mensalmente, as horas cumpridas são contabilizadas e comunicadas à DGRS
– Direção Geral de Reinserção Social.

Objetivos:
Contribuir para a reabilitação de pessoas com problemas no âmbito da justiça;
Melhorar o método de registo de horas efetuadas;
Agilizar o envio da contabilização de horas efetuadas;
Melhorar os procedimentos junto dos responsáveis de área de forma a acolher arguidos de forma mais rápida;
Organizar com as diversas valências os responsáveis por orientar estes arguidos.
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Atividades:
Manter os contatos com os diferentes técnicos do Ministério da Justiça de forma a agilizar a integração dos arguidos na
Instituição;
Continuar a acolher pessoas para cumprimento desta medida nos vários serviços da FADFP de acordo com a cultura
humanista da Fundação.

Atividades inovadoras:
Criação de um sistema de registo de arguidos a colaborar na Fundação ADFP, por área e responsável.

IV. Políticas Culturais

4.1. Biblioteca Itinerante / Fixa
A Biblioteca da Fundação ADFP tem atualmente um fundo bibliográfico de cerca de 35 mil livros distribuídos pela viatura
e pelo polo fixo na sede da Instituição. Existem ainda pequenos polos de leitura no Hotel Parque Serra da Lousã, no Bar
Museu do Mel, Residência Sabedoria e Residência Gratidão. Em breve será colocado um pequeno fundo na Residência
Dignidade.
A Bibliomóvel visita 63 povoações nos concelhos de Miranda do Corvo, Lousã, Penela e Góis.
Com cerca de 4000 utilizadores inscritos a Biblioteca tem criado e apostado no desenvolvimento de projetos específicos
para levar aos diferentes públicos-alvo que servimos. São exemplos os projetos “No meu tempo é que era...” dirigido à
população sénior; “Ninho encantado” cujo foco são os bebés; “Toca Mágica” para as crianças do ensino pré-primário;
“Fantoches itinerantes”, “Magia sobre rodas”, “Vamos ao Cinema à Biblioteca” e “Hora do Conto”, dirigidos a todos os
utilizadores em geral, mas tendo atenção especial aos nossos utentes dos lares de idosos e da saúde mental e que vão
continuar em 2018.
Tendo sempre presentes a Visão (Transformar a Biblioteca da Fundação ADFP numa referência no acesso à
informação.../...) e a Missão (Garantir o acesso à informação e ao conhecimento.../...), em 2018 continuaremos a
desenvolver ações que aumentam a qualidade, humanização e bondade, promovendo e garantindo o pleno respeito e
deveres pelos Direitos Humanos. A Biblioteca da Fundação ADFP continuará a criar e fortalecer os hábitos de leitura na
população, desde a 1ª infância até à 3ª idade, incluindo pessoas institucionalizadas.

Atividades:
Vamos manter a participação na organização da Semana da Leitura em colaboração com a RBE e no âmbito da Rede
de Bibliotecas de Miranda do Corvo, bem como a participação na gestão do Portal das Bibliotecas do nosso concelho;
Organização do Concurso Espantalho Hortelão 2018; lançamento do Concurso Cata-Ventos;
Comemoração de dias nacionais e internacionais: Dia Mundial da Poesia, Dia do Livro Português, Dia Internacional do
Livro Infantil, Dia Mundial do Livro, Dia Mundial das Bibliotecas, Dia da Biblioteca Escolar.
Organização de atividades com fins específicos (campanhas relacionadas com a saúde, ambiente, inclusão). Em 2016
participámos na campanha sobre inclusão e em 2017 na campanha sobre saúde dentária da Rede de Bibliotecas
Escolares.
O projeto música na biblioteca consiste em momentos musicais em que participam os nossos utentes da saúde mental e
o Patrício Louro que está na biblioteca, sob a supervisão das animadoras da valência.
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Permanente atualização do fundo bibliográfico, a criação de conteúdos e a participação em atividades de animação e de
intervenção cívica, como as atrás referidas, aumentam a qualidade do serviço.

4.2. Gabinete de Imagem e Parcerias

4.2.1. Cinema
Atividades inovadoras:
Ciclos de Cinema temáticos relacionados com áreas de atividade e assuntos da agenda de notícias atual (Igualdade de
Género, (In) Tolerância Religiosa, Descriminação étnica ou racial).
4.2.2. TRIVIUM / Clube Unesco

Atividades inovadoras:
Implementar o sistema de QR Code, permitindo ao visitante saber mais sobre o que está a visitar através do androide ou
Iphone e da leitura de um código.
Alargar os conteúdos dos áudio guias ao Templo Ecuménico.

4.2.3. Eventos

Atividades inovadoras:
Eventos solidários, com a presença de notáveis e artistas de renome, e com vista à angariação de fundos.
Encontro de Parceiros.
Encontro Nacional de Fundações.

4.2.4. Candidaturas
Atividades inovadoras:
Projetos a prémio de reconhecimento – Livro “Os Campeões”; TRIVIUM - Espaço da Mente/PBSL/Templo Ecuménico
Universalista; Mentes Brilhantes; Terra Solidária, Sem-Abrigo Zero.

4.2.5. Fundraising e Parcerias
Atividades inovadoras:
Desenvolver parcerias com organizações públicas e privadas de âmbito nacional. Aumentar a visibilidade,
reconhecimento e alargamento da visão da Fundação.
Criar mecanismos de angariação de fundos junto de empresas com políticas de responsabilidade social.

4.2.6. Comunicação e Marketing
Atividades inovadoras:
Criar uma imagem corporativa coerente em todas as matérias / canais de divulgação.
Envolver comunicação social de âmbito nacional.
Desenvolver comunicação dirigida a fundraising.
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4.2.7. Real Confraria da Matança do Porco
Atividades inovadoras:
Lançar publicação com receituário tradicional.
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Capítulo 3 – Metas e Dinâmicas Operacionais das Políticas Ambientais de Inclusão e
Eco Inovação
1.1. Queijaria e Fumeiro
Objetivos:
Manter a aposta na qualidade dos produtos
Diversificar os produtos realizados, inovando na sua produção
Aumentar a participação de pessoas com incapacidades na área da queijaria e do fumeiro
Divulgar as instalações e métodos utilizados na produção dos produtos da queijaria e fumeiro

Atividades:
Divulgar o cariz artesanal e a qualidade dos produtos
Promover a venda dos produtos artesanais produzidos
Diversificar os produtos
Aumento, reforço e difusão da imagem dos produtos produzidos na Queijaria e Fumeiro
Procura de novos clientes e adequação da produção às necessidades do mercado.

Metas:
Aumentar e diversificar a produção de queijo (introdução do leite de vaca) como forma de garantir a sustentabilidade de
2 postos de trabalho.

1.2. Melaria
Objetivos:
Manter a aposta na qualidade do produto
Aumentar a participação de pessoas com incapacidades na área de produção do mel
Aumentar a produção de mel.

Atividades:
Promover a venda do mel produzido
Aumento, reforço e difusão da imagem do produto
Manter o número de colmeias existentes.
Metas:
Garantir a qualidade e quantidade de mel produzido, no que se avizinha ser um ano adverso, em detrimento do aumento
do número de colmeias.
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1.3. Adega / Vinho
Objetivos:
Manter a aposta na qualidade dos produtos
Aumentar a participação de pessoas com incapacidades na área vinícola
Manutenção e eventual criação de postos de trabalho para pessoas marginalizadas face ao mercado laboral, garantindo
nova fonte de financiamento das atividades sociais da Fundação.
Atividades:
Divulgação dos Vinhos "Terra Solidária" e outras marcas incluindo o TRIVIUM Reserva.
Promoção e reforço da implementação da marca no mercado
Manutenção da tradição na vindima, com a participação de crianças, jovens e adultos com e sem deficiência e/ou doença
mental e idosos.
Iniciar a produção de espumantes Aldeias de Xisto.

1.4. Alambique
Recentemente foi apresentada ao público e tornado visitável o Alambique.

Atividades:
Dinamização do Alambique enquanto espaço visitável e como atividade pedagógica para grupos.
Diversificar as receitas e alargar os serviços prestados.

1.5. Saboaria D’Natureza
Em 2016, e fruto de uma parceria entre a Fundação ADFP e uma Empresária, entrou em funcionamento uma Saboaria
artesanal.
Os cosméticos D´NATUREZA, Saboaria da Serra, Lda são elaborados utilizando matérias-primas locais e são 100%
naturais.

Objetivos:
Intensificação da divulgação da marca
Aumentar a participação de pessoas com deficiências e incapacidades na área.
Criar instalações adequadas à exigência de qualidade biológica dos produtos.

Atividades:
Divulgar o cariz artesanal e natural dos produtos
Promover a venda dos produtos artesanais produzidos
Diversificar as receitas e alargar os serviços prestados
Aumento, reforço e difusão da imagem da marca "D´NATUREZA, Saboaria da Serra, Lda ".
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1.6. Jardinagem

Atividades:
Construção, manutenção de novos espaços verdes e angariação de novas parcerias
Manutenção dos serviços prestados e dos postos de trabalho existentes, incluindo pessoas vítimas de exclusão laboral.
Manter a boa organização e a qualidade do serviço prestado.
Manter o objetivo de formação profissional e atividades ocupacionais de pessoas com necessidades especiais.

1.7. Agropecuária/Floresta

Objetivos:
a) Miranda do Corvo
Continuação da manutenção das diversas vinhas.
Rentabilização das culturas existentes nos vários terrenos hortícolas
Plantação de nogueiras e castanheiros nos terrenos da Fundação e em futuros terrenos
Criação de registo de todos os animais da exploração agropecuária na Quinta Pedagógica (suínos, bovinos, caprinos,
bovinos): nº crias/gestações, nº procriações, inseminações, tratamentos médicos.
Estudar os investimentos a realizar e das culturas a desenvolver nos terrenos de Bujos/Vale Simões e Alto de Vila Seca
/Lamas.
b) Fundão
Alargamento da charca existente em Monte Isidro e avaliação da possibilidade de drenagem dos terrenos e plantação de
marmeleiros e ameixoeiras em Monte Isidro
Plantação vinha branca (6,5 ha) no Monte Isidro
Construção de raiz de nova charca e de rega gota a gota no Catrão
Estudar a plantação de castanheiros e ameixoeiras no Catrão
Estudar a possibilidade de criação de rebanho de ovelhas.
II. Turismo

2.1. Parque Biológico da Serra da Lousã

Objetivo:
Garantir a sustentabilidade atraindo novos visitantes, motivar para que sintam vontade de voltar e que indiquem o Parque
como referência de visita aos amigos.
Possibilitar a integração de pessoas especiais na manutenção e maneio dos animais.
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Atividades:
Remodelação da imagem e diversificação das atividades temáticas, pedagógicas e científicas
Maior cooperação com as escolas e entidades ambientais na partilha de informações e atividades pedagógicas
Melhorar as condições de visita guiada para cegos, surdos/mudos e pessoas com deficiência motora
Realização de seminário com interações entre os diversos Parques de Portugal
Criação da casa da abelha e dos seus conteúdos pedagógicos
Aquisição de novas espécies e raças de vida selvagem
Potenciar a reprodução de pato bravo para povoamento do rio Dueça na envolvência do Parque
Criação da exposição das hastes de veado e gamo com respetiva informação educacional
Reflorestação de vários pontos no Parque Selvagem, com especial foco nos recintos dos animais
Melhoramento dos recintos (cercas, espaços e lagos) e da vida animal, através de enriquecimentos ambientais e na
alimentação
Conclusão do projeto de acessibilidades e colocar nova sinalética
Manutenção e recriação dos aquários para peixes

2.1.1. Centro de informação | Bar

O Centro de Informação funciona como porta de entrada no Parque Biológico, incorporando um pequeno bar
que apoia os clientes do Parque.
A propriedade do centro é da Fundação ADFP.
O Hotel gere apenas a vertente de exploração comercial.
O principal cliente alvo do Centro de Informação continuarão a ser as famílias em lazer e as escolas.
Para além de funcionar como porta de entrada no Parque Biológico, o Centro de Informação assume tarefas
de promoção e divulgação do concelho e da Região.
Metas:
Em 2018 pretendemos aumentar em 20% as receitas e número de visitantes.

2.1.2. Museu Vivo de Artes e Ofícios Tradicionais

Objetivos:
Apostar num desenvolvimento inclusivo e sustentável, aliando uma atividade terapêutica à produção de artesanato,
valorizando as aptidões das pessoas com deficiência e doença mental;
Promoção da sustentabilidade e empreendedorismo social do projeto "Museu Vivo de Artes e Ofícios Tradicionais" e do
Parque Biológico.
Capacitar os utentes, dando-lhes formação e ensinando-os a receber os visitantes, explicando a sua ocupação, a oficina
e a técnica que utilizam.
Promover a dignidade das pessoas, igualdade de oportunidades e valorização do trabalho produzido por pessoas com
deficiência e doença mental
Manter e preservar as Artes e Ofícios Tradicionais
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Atividades Inovadoras:
Diversificar e inovar nas peças de artesanato, dando-lhes a identidade e criando uma marca dos artigos produzidos nas
Oficinas do Museu Vivo de Artes e Ofícios
Legalizar a venda de doces, compotas e marmeladas e apoiar na dinamização das vendas

2.1.3. Equitação | Centro Hípico
Atividades:
Realizar XXII Campeonato Equestre.
Realizar concurso de clube, dirigido aos alunos do ensino de equitação.

Metas: Contratar técnico com formação na área da agropecuária e atividade equestre. Aumentar o número de utilizadores
do Centro Hípico em 25%, nomeadamente a equitação terapêutica.

2.1.4. Lojas de Artesanato

Objetivos:
Aumentar e diversificar as receitas, oriundas dos produtos artesanais produzidos pela Fundação ADFP e a criação de
emprego;
Aumentar a capacidade de venda de produtos "Terra Solidária": vinho, mel, queijo, fumeiro.
Promoção do artesanato e produtos endógenos da região.

Atividades Inovadoras:
Criação da loja on-line.

2.1.5. Restaurante Museu da Chanfana
À semelhança dos anos anteriores o Restaurante Museu da Chanfana mantem a presença no Guia do Expresso “Boa
Cama, Boa Mesa”.
Assume-se como restaurante do Hotel Parque Serra da Lousã.
Os clientes alvo do Restaurante continuam a ser as famílias em lazer, visitantes do Parque Biológico e clientes do Hotel.

2.2. Templo Ecuménico Universalista
Este monumento por ter uma importante ligação ao setor do turismo da Empresa Hotel Parque Serra da Lousã Lda.
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Tem objetivos espirituais de promoção da Tolerância, Respeito pela diferença e Paz, que vai muito para além da vertente
turística. O Observatório das Religiões assume uma vertente de turismo cultural, através de uma área expositiva sobre
as 15 religiões mais representativas no Mundo.
É um Monumento Homenagem às vítimas do fundamentalismo.
A promoção e gestão dos recursos humanos fica associada ao Centro de Informação do parque Biológico.

Metas:
Em 2018 pretendemos duplicar o número de visitantes em relação a 2017.

2.3. Hotel Parque Serra da Lousã
O Hotel Parque Serra da Lousã, com início de atividade em outubro de 2015, é uma sociedade unipessoal cujo único
proprietário é a Fundação ADFP. Esta sociedade gere o Hotel, o restaurante Museu da Chanfana, o Centro de Informação
e o Museu do Mel. Existe uma forte complementaridade entre estes equipamentos, o Templo Ecuménico e o TRIVIUM.
Este projeto inseriu-se na estratégia de inovação social e diversificação de atividades que vem a ser seguida pela
Fundação ADFP. É objetivo da instituição diversificar as suas fontes de financiamento, aumentar valor acrescentado, criar
postos de trabalho e contribuir para o desenvolvimento sustentável da região. Dentro desta estratégia pretende-se, que
os lucros do hotel venham a servir para promover as diversas respostas sociais da instituição.
Dado que Hotel tem apenas dois anos e ao longo deste período tem vindo a integrar na sua gestão equipamentos
propriedade da Fundação ADFP com relevância Turística, ainda decorrem alguns ajustamentos na estrutura dos recursos
humanos.
Com o objetivo de assegurar a formação e integração, o recrutamento tem ocorrido de forma gradual.
Durante o ano de 2016, decorreu um processo de junção das áreas da Fundação com interesse turístico.
A partir de junho de 2016, o restaurante, centro de informação e hotel, passaram a trabalhar em conjunto repartindo os
recursos humanos por estes serviços.
Em novembro de 2017 foi concluído um novo espaço, o Museu do Mel, espaço integrado futuramente na faturação e
funcionamento do Hotel.

Missão
Num contexto globalizado e competitivo, a empresa 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 de Humanismo, respeito pela Natureza e Fraternidade que estão subjacentes á entidade promotora.
Visão
Sermos reconhecidos como empresa turística que aposta na sustentabilidade e qualidade. Ambicionamos que os diversos
equipamentos que são geridos pelo Hotel Parque Serra da Lousã, Unipessoal Lda., sejam um modelo de referência
nacional.
No caso do Hotel, pretendemos que se distinga pelo ambiente familiar e atendimento personalizado, num ambiente seguro
capaz de proporcionar aos seus clientes experiencias únicas, garantindo a acessibilidade para todos.
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Objetivos
Dada a inserção do equipamento Hotel no Parque Biológico da Serra da Lousã, a existência do templo ecuménico
universalista, a proximidade à Serra da Lousã e o número elevado de experiências que podemos proporcionar, o principal
cliente alvo do hotel continuarão a ser as famílias em lazer.
O Hotel procurará responder igualmente aos clientes nacionais e estrangeiros que pretendam desenvolver atividades
relacionadas com o ambiente, bem como o cliente corporate.
O Hotel quer continuar a 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.
Durante 2017 esta estratégia foi reconhecida pelos clientes, tendo sido constatada nas avaliações externas das quais
salientamos, as apreciações da Booking e da Tripadvisor.
Relativamente à Booking, merece destaque o facto de o Hotel já ter obtido 681 comentários, um certificado de pontuação
de 9,2 o qual significa uma avaliação de “soberbo”.
Salientamos que outros Hotéis da região com mais anos de atividade têm menos comentários de avaliação e pontuação
inferior (8,8).
Também no Tripadvisor Hotel tem uma pontuação de 4,5, sendo o máximo 5, onde 66% dos comentários obtidos
permitem a classificação de “Excelente»

1.2.3.a. Museu do mel
O museu do mel é o mais recente equipamento, propriedade da Fundação ADFP.
Será gerida ao nível da exploração pelo Hotel Parque Serra da Lousã, Unipessoal Lda.
Este espaço incorpora duas importantes vertentes. Uma vertente turística de promoção e defesa do produto endógeno
“mel da serra da Lousã” e de outros produtos derivados do mel e uma vertente comercial, similar a um café ou sala de
chá.
Iremos procurar ter disponíveis produtos gastronómicos de requinte, confecionados à base de mel e produtos usuais nos
cafés/pastelarias.
Inserido neste espaço temos também em funcionamento o bar de apoio aos colaboradores da ADFP.
Os clientes alvo deste espaço, serão:
Turistas
Cidadãos do concelho de Miranda e familiares dos utentes da Fundação ADFP
Colaboradores da Fundação ADFP.

Metas:
Alojamento e serviços de spa
Reforçar o posicionamento estratégico procurando ser cada vez mais um Hotel de referência no panorama nacional e
internacional.
Aumentar a taxa de ocupação do hotel em 5%
Aumentar as vendas para o mercado externo em 10%
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Refeições
Esta rubrica inclui:
Vendas de refeições do Restaurante; Vendas de produtos de Bar do centro de informação e vendas de produtos
comestíveis do novo Espaço “Museu do Mel”
Aumentar as vendas em 20%, considerando o impacto favorável do Museu do Mel.
Trata-se contudo de uma meta sujeita a fortes desvios, dado que ainda não temos dados relativamente ao impacto do
Museu do Mel.

Outros produtos
Esta rubrica inclui produtos diversos que são vendidos nestes espaços, mas que têm muito pouca relevância.
Esperamos um aumento de vendas de 50%, dado o forte impacto que poderá resultar das vendas de produtos derivados
do mel, no museu do mel.
Espera-se que o templo contribua para uma maior capacidade de atração turística associada ao Parque Biológico e ao
Eco Museu Espaço da Mente.
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Capítulo 4 – Metas e Dinâmicas Operacionais de Engenharia e Património
I. Gabinete de Engenharia e Património

Serviços Prestados
Criação de novos equipamentos, modernização e manutenção das infraestruturas já existentes. Para dar cumprimento a
estes objetivos implementamos e realizamos dez diferentes tipos de serviços e prestações, designadamente:
Pesquisa de legislação;
Elaboração de vários tipos de Projetos, nomeadamente: de arquitetura, em 3D, estabilidade, execução; águas, esgotos
e águas pluviais; comportamento térmico e acústico; segurança contra o risco de incêndios;
Elaboração de candidaturas;
Preparação dos projetos para entrega nas diversas entidades incluindo memória descritiva e medições.
Concursos públicos e ajustes diretos
Contabilidade e fiscalização:
Obras;
Elaboração de autos de medição e controlo financeiro das obras;
Colaboração com o gabinete de projetos e contabilidade para o pedido de pagamento de saldo de candidaturas.

Recursos humanos
3 Engenheiras Civis
Arquiteto;
Desenhador;
Engenheiro informático;
Designer-Voluntário
Três destes elementos são colaboradores “especiais” que demonstram a prática desta instituição de promover a igualdade
de oportunidades e inclusão laboral

Equipas de manutenção, limpeza e transportes:
Carpinteiros;
Eletricistas / canalizadores;
Pedreiros / serventes;
Pintor
Empregadas da limpeza
Motoristas
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Atividades/Projetos a desenvolver no cumprimento dos objetivos estratégicos da Fundação ADFP

Continuação das obras e conclusão do Hospital Compaixão, que tem como objetivo dotar Miranda do Corvo e concelhos
vizinhos de valências médicas e cirúrgicas.

É fundamental à melhoria da qualidade de vida, contribuindo para criar emprego especializado e diversificando,
também, as receitas da Fundação, contribuindo para a sua sustentabilidade.
Terá capacidade para prestar serviços de cirurgia (cirurgia geral, ortopedia, oftalmologia e otorrino) imagiologia médica
(RX,TAC e Ecografia) e outros exames auxiliares de diagnóstico.
Prevê-se a sua abertura para o final do ano de 2018.

Início das obras da casa de Pai Viegas, anexo ao Museu Vivo de Artes e Ofícios Tradicionais
Além da área habitacional, nos anexos será criada uma área oficinal de artesanato, com ligação aos ateliers de artes e
ofícios tradicionais do Parque Biológico da Serra da Lousã. Será criada uma área de instalações sanitárias para visitantes
do Museu de Artes e Ofícios Tradicionais.

Melhorias das acessibilidades no PBSL
Conclusão das melhorias de acessibilidades que permitirão que pessoas com limitações motoras que se desloquem em
cadeira de rodas ou pais com carrinho de bebés, possam visitar o parque com maior facilidade.
As placas de sinalização conterão informações em letras e símbolos em alto-relevo.
Conclusão do sistema de rega para a segurança contra os riscos de incêndio.
As obras decorrem com o apoio a uma candidatura, ao Turismo de Portugal-Programa Valorizar no valor de 200 000.00€
Em 2018 esta melhoria terá um impacto positivo na comunidade de visitantes e na melhoria da imagem do Parque.

Criação de condições de pernoita no PBSL/Novas atrações/Eco Houses
Construção de quartos, como extensão do hotel, no Parque Biológico que poderão ser ensaio para estrutura hoteleira
que invista na potencial ligação entre natureza e espiritualidade.
Localizadas numa área privilegiada do Parque Biológico da Serra da Lousã, as seis Eco Houses, irão proporcionar uma
experiência inesquecível, pensadas para garantir um conforto extremo, completado pelo cenário envolvente de
proximidade à vida animal selvagem.
Apenas tenhamos a licença da Câmara Municipal iniciaremos a construção.

Hotel Parque Serra da Lousã
Por forma a dar aos hóspedes do Hotel Serra da Lousã (HSL) uma maior diversidade de serviços/valências no hotel e de
um maior conforto nalguns espaços já existentes, estão pensadas as seguintes intervenções:
Piscina exterior para adultos e para crianças.
Melhorar as acessibilidades para todos

Fundação ADFP - Assistência, Desenvolvimento e Formação Profissional
Miranda do Corvo | Coimbra | Fundão

Pala de vidro/tela junto à entrada principal do HSL, permitindo que o hóspede faça carga/descarga das suas malas para
o interior sem que se molhe em dias de chuva;
Cobertura da explanada, ampliando a capacidade do restaurante.

Metas:
Durante 2017 iniciaram-se obras de melhoria de acessibilidades no Parque Biológico concretizadas através de uma
candidatura cujo promotor foi a sociedade Hotel Parque Serra da Lousã, feita junto do Turismo de Portugal, tendo como
objetivo criar melhores condições para os clientes com mobilidade reduzida e também para famílias com crianças
pequenas.
Estas obras devem ter continuidade numa nova fase, em 2018, para as quais também se fará uma candidatura.
Resultantes da vistoria da entidade TUR4all, irão ser efetuadas melhorias nas acessibilidades as quais irão ser
concretizadas em 2018.
Quer no museu da Chanfana, Centro de Informação e Hotel são necessários alguns investimentos pontuais de melhoria
e conservação.
Para 2018 gostaríamos ainda de concretizar outros investimentos, os quais estão contudo dependentes de aprovação da
Câmara Municipal, nomeadamente a construção de zonas cobertas, piscina descoberta, bungalows, entre outros.

Centro Residencial e Social do Planalto do Ingote
Com a Câmara Municipal de Coimbra, a Fundação ADFP, pretende edificar um Centro Residencial e Social nas
imediações dos Bairros do Ingote e da Rosa.
O protocolo celebrado entre as duas instituições permitirá “revolucionar“ a zona envolvente aos dois bairros, com a
construção de várias infraestruturas complementares e serviços de apoio à cidade.
Será uma mais-valia para este projeto, a experiência da Fundação ADFP na área social.
Pretende que sejam criadas respostas inovadoras para preencherem lacunas da região, a nível de estruturas residenciais
para crianças portadoras de deficiência e/ou doenças raras, e pessoas com doenças neurológicas ou mentais
degenerativas e cuidados paliativos.
Começaremos as obras apenas a Câmara Municipal de Coimbra conceda as licenças.

Obras de alteração e adaptação da antiga Creche do Sr. Serra
Estas obras de alteração e adaptação de creche será uma ampliação (+ 16 utentes) do lar residencial Cristo Redentor
que viabilizará a utilização da Residência Bondade.

Imóvel de Vila Nova- Obras de alteração e ampliação de edificado existente destinado a uma Estrutura Polivalente
Residencial para Idosos, Hostel e Centro de Convívio.
O programa e os espaços do piso térreo (a servir um centro de convívio) devem ser pensados e definidos de forma a ser
viável o perfeito funcionamento das atividades relacionadas com este tipo de serviços; este piso terá zonas comuns (salade-estar; sala de atividades ocupacionais; sala de refeições); zonas de gabinetes e os serviços necessários.
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A maioria dos quartos terão instalações sanitárias privativas, havendo também instalações sanitárias de uso comum junto
aos espaços de circulação.
No piso térreo, teremos espaços preparados para albergar um centro de convívio. Neste piso teremos espaços de uso
comum (sala-de-estar/sala de atividades ocupacionais, sala de refeições), gabinetes (gabinete administrativo, gabinete
da direção; gabinete técnico), espaços para o pessoal (atendimento, sala de pessoal e vestiários) e zonas técnicas
(arrecadações, lavandaria, cozinha, compartimento de lixo, compartimento de frio e despensa de dia).

Conclusão das obras do Lote nº 16 – Zona Industrial de Miranda do Corvo
Conclusão das obras de adaptação deste edifício e alteração do projeto licenciado pela Camara Municipal de Miranda do
Corvo.
Adaptação a poder responder à necessidade da Saboaria D’Natureza e criar uma nova área de formação profissional
com estação de serviço e mecânica.

Fundão
Reabilitação da casa de habitação existente no Monte Isidro, Alpedrinha, Fundão.
Conclusão e entrega do processo de licenciatura na Camara Municipal do Fundão.
Concluir a elaboração do projeto para um hotel rural e spa, associada a um projeto turístico temático.

Ações para aumentar a eficiência (financeira)
Em 2018, através de Fundos Comunitários, pretendemos a colocação de painéis solares fotovoltaicos, que irão gerar uma
grande poupança na fatura mensal da energia elétrica da Fundação, nos edifícios do Centro Social Comunitário, Hotel e
Residência Cristo Redentor.
Mudança nos edifícios, de vidro simples para vidro duplo e colocação de lâmpadas de LED’s.
Vamos também estudar soluções com base na biomassa e na geotermia.
Foram abertos processos de concurso para investimentos energéticos, melhoramentos nos equipamentos do concelho
de Miranda do Corvo, e desseguida se estenderá aos dois equipamentos da União de Freguesias de São Martinho e
Ribeira de Frades, em Coimbra.

Centro Social Comunitário / Edifício Social
É prioritário proceder às obras de beneficiação e possibilitando a licença de utilização para a Residência Sabedoria.
Segurança contra incêndios.
Obras de adaptação da lavandaria.
Beneficiação do Armazém.

Metas:
Melhoria dos edifícios do Centro Social Comunitário, e obtenção da licença de utilização
Investimentos no Parque Biológico com o objetivo de melhorar os serviços destinados aos clientes diversificando
atividades para atrair mais visitantes.
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Obras de alteração e ampliação de edificado existente Casa de Pai Viegas
Obras de alteração e ampliação de edificado existente em Vila Nova.
Obras de alteração e adaptação da antiga Creche do Sr. Serra a Residência de Idosos.
Investimentos no Hotel e no alojamento no PBSL
Reabilitação da casa do Monte Isidro, Fundão
Licença de utilização do Centro Intergeracional Mondego
Licença de utilização do Colégio St. Paul’s School
Licença de utilização do Museu do Mel
Estudar estrutura residencial para idosos em Coimbra
Estudar projeto turístico no Fundão ligado à natureza.

Transportes
Temos uma frota com cerca de 40 viaturas, incluindo ligeiros, pesados de transporte de pessoas e máquinas agrícolas.

Metas:
Aquisição de viaturas:
Viatura de cabine dupla para apoio à jardinagem.
Viatura de nove lugares para transporte de pessoas com mobilidade reduzida /cadeira de rodas
Viatura de dois lugares para o apoio domiciliário
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Síntese final
O objetivo de 2018 é consolidar o existente, reduzir riscos previsíveis ou inesperados, e continuar a implementar o plano
estratégico.
Salientamos as áreas de maior risco, estudo ou inovação.
1) St. Paul's School garantir um crescimento sustentável que o transforme no melhor colégio da região de Coimbra. É
uma meta ambiciosa num projeto de elevado risco pelo carácter inovador e diferenciador tendo em consideração a perda
de população, redução de nascimentos e a concorrência instalada é a relação com os parceiros.
2) Hospital Compaixão concluir o investimento e iniciar contactos com o Governo e Administração Publica para se criar
acordos com o Serviço Nacional de Saúde que permita a sustentabilidade e a acessibilidade das pessoas doentes. É um
investimento de risco muito elevado por depender dos fatores externo ligados á política do SNS. Bastará conseguir
acordos semelhantes aos do Estado com outros hospitais sem fins lucrativos na Região de Coimbra para o risco se
atenuar e se pode viabilizar a sustentabilidade do projeto, fundamental á melhoria da qualidade de vida das pessoas e
criação de emprego.
3) Residência Geriátrica em Coimbra destinada a pessoas de classe média e alta; perante o arrastamento do processo
do Ingote, devemos adquirir um terreno com localização adequada ao segmento socioeconómico e elaborar um projeto
inovador de continuidade de cuidados em via autônoma e dependente, incluindo fim de vida.
4) Casa Dignidade perceber se a câmara de Coimbra deseja cooperar com um projeto sem abrigo zero que aposte na
inclusão e integração com devido apoio de saúde mental. Se a perceção de oposição à nossa presença se mantiver
teremos de reformular a estratégia. Podemos ter de enfrentar uma decisão de encerramento se não conseguirmos
financiamentos que garantam sustentabilidade.
5) Prioridade á obra de ampliação da Residência Cristo Redentor, lar de idosos, com adaptação da creche encerrada em
2017 e estudar a ocupação da Residência Bondade com preços mais baixos para as famílias e idosos residentes.
6) Na área agrícola avaliar a rentabilização dos terrenos disponíveis em Miranda e as melhorias técnicas na Equitação e
na adega/enólogo.
7) Insistir com serviços do SNS para se viabilizar a área da doença mental que tem vindo a ser estrangulada por falta de
transferências de doentes sendo certo que somos a parceria mais barata que o Governo possui.
8) Analisar a não continuidade do projeto Mentes Brilhantes se a Câmara se distanciar, uma vez que a autarquia recusou
apoiar uma candidatura ao 2020 que o financiaria durante os próximos três anos com verbas comunitárias.
9) Estudar a possibilidade de um novo investimento turístico hoteleiro em Miranda associando vida ativa á natureza e
espiritualidade.
10) Concluir um projeto turístico no Fundão e estar atentos a oportunidades de expansão agrícola.
11) Avaliar a situação de sustentabilidade de queijaria e fumeiro.
12) Estudar a aposta num crescimento do projeto da Saboaria D'Natureza incluindo instalações adequadas.
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