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Capítulo I - Fundação ADFP
Nota Introdutória
Somos uma Fundação Cívica, nascida da iniciativa de cidadãos, comunitária, com raízes em Miranda do Corvo
e ramos nos concelhos limítrofes e no Fundão, que aposta no apoio social aos mais carenciados e no combate
à pobreza, sem esquecer o desenvolvimento regional e a criação de emprego, através da criação de negócios
sociais e da formação profissional das pessoas, com especial atenção à população com desvantagens ou
vítimas de exclusão social.
A visão comunitária leva a criar novas organizações capazes de criar emprego, gerar receitas e defender
valores culturais e responder a lacunas, na área de influência, melhorando a qualidade de vida.
Somos uma instituição que aposta na coesão social e na sustentabilidade ambiental e financeira criando valor
económico, dando prioridade à defesa e promoção de valores civilizacionais ligados ao personalismo
humanista.
Breve Enquadramento
A Fundação ADFP que deu continuidade à Associação para o Desenvolvimento e Formação Profissional de
Miranda do Corvo, fundada em 1987. Conta com cerca de 2800 sócios/amigos tem cerca de 3.400 utilizadores
regulares e integra 460 residentes com diferentes problemáticas, de todas as faixas etárias e de ambos os
sexos. É uma Instituição Particular de Solidariedade Social sem fins lucrativos, com reconhecimento de
utilidade pública, que completou 30 anos de existência.
O lema é “Investimos com Bondade em Pessoa”, apostando no convívio intergeracional e na integração
inclusiva dos vários grupos sociais e na igualdade de género, com especial atenção às vítimas de pobreza ou
com carência socioeconómica. Apoia e integra crianças, jovens, adultos e idosos de ambos os sexos, com
valências destinadas a pessoas com deficiência, com doença mental crónica, mulheres grávidas e/ou com
filhos, vítimas de violência, refugiados, sem-abrigo e unidades de cuidados de saúde.
Os seus órgãos sociais, desde o Conselho de Administração até ao Conselho Estratégico, são desempenhados
em regime de voluntariado não remunerado.
Uma percentagem significativa de colaboradores é portadora de deficiência ou doença mental e áreas
importantes como a contabilidade e gestão são lideradas por pessoas portadoras de desvantagens.
Para além da sede, com diversas estruturas como Residências Sabedoria, Respeito, Gratidão, Coragem,
Clínica de Medicina Física e Reabilitação, CATL, Centro de Dia, etc., tem um conjunto de equipamentos,
serviços e Centros Sociais dispersos pelo concelho e concelhos vizinhos: Centro Social de Lamas, Residências
Cristo Redentor e Bondade, Fórum Sócio Ocupacional e C.A.O do Senhor da Serra, Centro Infantil, Residência
Tolerância e Cinema de Miranda do Corvo, Parque Biológico da Serra da Lousã, 2 Pavilhões na Zona Industrial,
incluindo Adega e Carpintaria, Residência Cruz Branca, Residência Esperança, Residência Igualdade. Centro
Intergeracional Mondego, Colégio em São Martinho do Bispo (St. Paul’s School) e Casa Dignidade em
Coimbra. Vários terrenos agrícolas e florestais destinados a atividades ocupacionais e emprego inclusivo, em
Miranda do Corvo, Penela e Fundão. Possui Biblioteca Itinerante com atuação em cinco concelhos do distrito
de Coimbra (Miranda, Coimbra, Penela, Lousã e Góis).
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O Espaço Mente (no Parque Biológico da Serra da Lousã) incluindo Museu Eco territorial, Hotel Parque Serra
da Lousã 4* e o Templo Ecuménico Universalista.

Políticas da Fundação ADFP
A Fundação ADFP promove e implementa as seguintes políticas:
Política dos Direitos
A Fundação ADFP compromete-se a promover a defesa dos direitos das crianças e de pessoas com
deficiência, adotando a Convenção dos Direitos das Crianças e das Pessoas com Deficiência.
Pauta a sua atuação pelo respeito da dignidade de todas as pessoas, assegurando igualdade de
oportunidades e a não discriminação, respeito pela privacidade e confidencialidade.
Os serviços prestados aos nossos utentes são estabelecidos em função das suas expectativas e necessidades
individuais, através da sua participação ativa e escolha informada.
Política da Qualidade com Bondade
A obtenção de bons níveis de Qualidade técnica nas atividades desenvolvidas e nos serviços prestados aos
utentes pela Fundação ADFP é um compromisso assumido e partilhado por todos os colaboradores da
Instituição, mediante a aplicação dos princípios do dever de solidariedade, bondade, trabalho em equipa com
processos de melhoria contínua.
Através da qualificação, sensibilização e motivação dos nossos colaboradores para a excelência do serviço
prestado e na orientação da gestão pelos princípios do desenvolvimento sustentável, o nosso objetivo é
oferecer aos utentes serviços que satisfaçam as suas necessidades e garantir a sua satisfação, acrescentando
continuamente valor aos padrões globais da qualidade de vida.
É nosso propósito consolidar o reconhecimento da Instituição, pelo trabalho realizado na promoção e
melhoria da qualidade de vida dos seus utentes.
Neste sentido, a nossa Política de Qualidade traduz-se nos seguintes fatores chave:
- Oferta de serviços que vão de encontro às necessidades específicas de cada utente/cliente;
- Aposta na qualidade dos serviços (material, higiene alimentação, segurança das instalações, eficiência e
formação dos colaboradores, etc.);
- Fidelizar os atuais utentes ou clientes através da qualidade dos serviços prestados;
- Incentivar a participação dos colaboradores e utentes na estratégia da instituição;
-Manter e melhorar o relacionamento com os parceiros;
-Garantir que a qualidade técnica beneficie da bondade dos colaboradores.
Política da Ética
A Política da Fundação ADFP está refletida no Código de Ética e integra os seguintes Princípios e Orientações:
Direitos e Dignidade Humana
Igualdade e Não Discriminação
Direito à Autonomia
Legalidade
Direito à Privacidade
Confidencialidade
Proteção de Dados
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Imparcialidade e Independência
Diligência
Relações Internas
Segurança e Bem-Estar no Trabalho
Conflitos de Interesses e Incompatibilidades
Relações Externas e Representação
Responsabilidade Social
Política da Liderança
Orientação clara para o cumprimento da missão, envolvendo toda a estrutura, através de uma comunicação
eficaz, promovendo a instituição como entidade de referência na comunidade.
Concretização dos pontos focados na Visão através da pesquisa de projetos inovadores e diversificados com
vista a responder às necessidades e expectativas existentes de forma sustentável e envolvendo todas as
partes interessadas.
Política da Melhoria Contínua
A Fundação ADFP está orientada para a melhoria contínua com os menores custos possíveis na prestação
dos serviços, para a otimização das condições operacionais da Instituição com eliminação de desperdícios e
para a satisfação dos seus utentes e restantes partes interessadas, adotando práticas inovadoras, estratégias
de comunicação e divulgação eficazes, qualificando os seus colaboradores e promovendo a participação ativa
de todos os intervenientes.
Política de Orientação para os Resultados
Vontade e compromisso em alcançar e superar as metas definidas, utilizar de forma eficiente os recursos e
gerar valor para os seus utentes e restantes partes interessadas. Pretende utilizar mecanismos quantitativos
para o acompanhamento do desempenho da instituição nas suas vertentes interna e externa como parte
integrante do processo da melhoria contínua.
Política para os Colaboradores
A Fundação ADFP considera os seus colaboradores como um elemento fundamental no cumprimento da sua
Missão e das suas Metas.
Assegura-se a participação, qualificação e motivação de todos, valorizando o seu contributo individual e o
seu desempenho profissional, promovendo um ambiente seguro, protegendo os colaboradores de eventuais
riscos profissionais, com o intuito de obter uma maior satisfação de todas as partes interessadas.
Política Orientada para o Utente/Cliente
Considera-se que o utente ou o cliente são cruciais na estratégia definida pela Fundação ADFP, uma vez que
a intervenção é focalizada na pessoa e no seu ambiente, nas necessidades e expectativas, integrando o
modelo de qualidade de vida, e dando ênfase ao seu contributo individual desde o planeamento das
atividades e serviços até à sua avaliação/revisão.
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Política de Abrangência
Enquanto prestadora de serviços a Fundação ADFP considera o utente como um todo, identificando e
respeitando todos os aspetos da sua vida numa perspetiva eco sistémica.
Procura responder em cada etapa, a todas as necessidades, assegurando uma intervenção contínua na
prestação de serviços, procurando as respostas/soluções junto das partes interessadas.
Política da Participação
A Fundação ADFP promove ativamente a participação e o envolvimento dos seus utentes, familiares, amigos
e clientes na vida da Instituição, mobilizando todos os colaboradores para o reforço das capacidades de
decisão e autonomia dos mesmos.
Esta política permite desenvolver os princípios de uma sociedade aberta e inclusiva apelando à participação
de todas as partes interessadas.
Política das Parcerias
A Fundação ADFP atua e procura constantemente desenvolver parcerias para responder às necessidades de
recursos existentes, aumentar a capacidade de resposta da Instituição, promover a inovação e um contínuo
de serviços aos utentes (atuais e futuros).
Acredita que as parcerias são essenciais para a promoção da inclusão social através da participação dos
utentes em diferentes contextos e para o desenvolvimento de uma imagem positiva das pessoas.
O trabalho em parceria contribui para uma gestão mais aberta, participativa e transparente.
Em 2013, foi criado o Gabinete de Imagem e Parcerias, um departamento cuja atividade é transversal a todos
os setores da Fundação ADFP.
Com as diversas áreas sociais e de turismo, desenvolve iniciativas e projetos que vão de encontro à política
de valores humanos inerentes. Por outro lado, prevê a criação de uma rede de parcerias externas que
promove o desenvolvimento e projeção institucional.
Promove iniciativas e contactos com vista à prática de fundraising, contribuindo, assim, para a
sustentabilidade financeira da Instituição, projetos e iniciativas.
Em 2017 a atividade deste gabinete concentrou-se em grande parte nas comemorações dos 30 anos da
Fundação ADFP. Neste contexto colaborou na organização do almoço, inaugurações e visitas do dia de
aniversário; organizou a Gala de Aniversário e liderou na criação de um Vídeo Institucional, Jornal e
Suplemento dos 30 Anos (Diário as Beiras).
Iniciou a preparação de um livro que retrata as três décadas de atividade, que será publicado em 2018.
a) Visitas
Em 2017 salientamos as seguintes visitas:
Dr. Mário Frota, Presidente da Associação Portuguesa de Direitos de Consumo
Dr. Carlos Salgado, Centro Protocolar de Formação Profissional para o Setor da Justiça
Dr. Jorge Castilho, Comissão Nacional de Imprensa
Prof. Doutor António Figueiredo, Diretor da Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física de Coimbra
Dr. Nuno Ferreira, Diretor Adjunto do Aeroporto Humberto Delgado de Lisboa, ANA
Dr. Eduardo Graça, Presidente da CASES
Dr. Pedro Machado, Turismo Centro de Portugal
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Dr. Raul Marques, Diáspora Lusa e Associação IUNA
Dr. Marinho Pinto, Eurodeputado
b) Prémio de Mérito e Reconhecimento
Carta Portuguesa para a Diversidade: Aderimos à iniciativa da Comissão Europeia, um instrumento criado
com o objetivo de encorajar os empregadores a implementar e desenvolver políticas e práticas internas de
promoção da diversidade.
Prémio Internacional do Dubai: Parque Biológico da Serra da Lousã e Templo Ecuménico Universalista são
validados como candidatos na primeira fase.
A Fundação ADFP foi premiada pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional, como sendo uma Marca
Entidade Empregadora Inclusiva, devido às suas “boas práticas”, na integração em grande número, de
trabalhadores com deficiência e/ou doença mental, criando sempre que necessário condições de maior
igualdade no acesso, manutenção e progressão na carreira dos mesmos. Prova disso mesmo, é o facto de
termos exemplos de colaboradores com deficiência em cargos de chefia.
c) Representações
Em 2017 foram feitas reuniões e apresentações da ADFP e projetos, com vista à divulgação, colaboração e
parcerias com pessoas e entidades, algumas de carácter mais público, outras a título individualizado:
7º Congresso GREEAK, Grupo de Estudos Espíritas Alan Kardec – Coimbra
II Congresso Nacional da Grande Idade, Auditório Ruy de Carvalho, Carnaxide
IV Fórum para a Coesão e para a Inovação Social, Fundação Eugénio de Almeida, Évora
Conferência Inserção do Doente Mental na Comunidade | 2ªs Jornadas Templárias de Psiquiatria, Tomar
Bolsa de Turismo de Lisboa
V Feira de Desporto, Lazer, Turismo e Natureza, Maia
Expo-Miranda, Miranda do Corvo
Feira Popular, Coimbra
Expofacic, Cantanhede
Portugal Economia Social, Lisboa
O Diretor Executivo da Fundação foi eleito Presidente da Assembleia Geral da Adega Cooperativa do Fundão,
entidade de que somos associados.
No âmbito do programa ERASMUS +, iniciado pelo Colégio de São Martinho, com a colaboração da Agência
Nacional ERASMUS, foi feito a sua reconversão de acordo com as atividades da Fundação ADFP, integrando
o pré-escolar e atividades Mentes Brilhantes. Dando continuidade ao projeto “As tecnologias STEM como
alavanca para a formação de cidadão europeus no século XXI”, foram realizadas duas mobilidades em que 8
técnicos da Fundação ADFP / Colégio São Martinho visitaram e participaram na dinâmica de organizações de
ensino/formação durante 8 dias – IN Planet e Instituto de Formação Profissional de Glyfada, em Atenas,
Grécia e Institut de Terrassa em Barcelona, Espanha.
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d) Comunicação
Foram elaboradas 188 notícias, divulgadas através da imprensa, página web, redes sociais.
O Parque Biológico da Serra da Lousã / Templo Ecuménico Universalista / Hotel Parque Serra da Lousã
receberam equipas de filmagens do programa Imagens de Marca da SIC Notícias, Sporting TV – Programa
Núcleo Duro.
Foi criada uma nova página web da Fundação ADFP: www.adfp.pt
Foram criadas novas estruturas para o stand promocional, tendo participado em feiras/eventos, Bolsa de
Turismo de Lisboa e Portugal Economia Social, Lisboa.
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Capítulo II – Metas e Dinâmica Operacional das Políticas Sociais
1. Políticas Sociais de Família
1.1. Infância e Juventude
1.1.1. Creche e Jardim de Infância | Centro Infantil de Miranda do Corvo
Durante este ano letivo terminámos o projeto educativo” À descoberta de Miranda” e iniciámos outro “A
multiculturalidade”.
De janeiro a julho as atividades foram planeadas de acordo com o tema. Fizemos várias visitas na vila para
conhecer artes e ofícios tradicionais, visitas ao Parque Biológico e à Quinta Pedagógica.
O desfile de Carnaval teve como tema os Ranchos Folclóricos. Também tivemos atividades relacionadas com
datas comemorativas (dia do pai, da mãe, da família, do mágico, do animal…).
A partir de setembro o tema passou a ser “A Multiculturalidade” e as atividades giraram em torno desta
ideia. Tivemos decorações relacionadas e atividades: workshop de culinária, de dança, e língua de outros
países e outros trabalhos. Também a festa de Natal girou à volta da multiculturalidade.
Nas interrupções letivas procurámos ter atividades diversificadas e mais lúdicas.
Ao nível da infância, as aulas de expressão e educação físico-motora e de psicomotricidade, tentaram alterarse para o período da tarde. Não obtendo sucesso, retornou-se ao horário anterior, com muito boa
participação.
Ao nível da Natação, a partir de Setembro fomos impedidos pela Câmara Municipal de ter aulas na Piscina
Municipal.
Em 2017 a Creche teve um máximo de 70 bebés e o Jardim de Infância 70 crianças.
1.1.2. Creche e Jardim de Infância |Centro Intergeracional do Mondego
Tendo em conta a articulação indissociável e concertada com o Projeto Educativo de Estabelecimento e os
Projetos Curriculares de Grupo de cada sala, o Plano Anual de Atividades consiste num instrumento
generalista, transversal às faixas etárias e flexível por poder ser passível de readaptações consoante as
necessidades e interesses emergentes. Inclui maioritariamente, a celebração/comemoração de efemérides
constantes no calendário cívico português, assim como demarca acontecimentos significativos e simbólicos
que justificam que sejam assinalados pedagogicamente, onde se incluem, entre outros: reuniões de pais,
saídas ao exterior, Natal, Páscoa, Carnaval, Dia de Reis, da Não-Violência e da Paz, de S. Valentim (Amizade);
do Pai, da Mãe, da Família, da Criança, da Árvore, da Água, da Segurança Rodoviária, do Bombeiro, da Música,
do Animal, da Alimentação, das Bruxas, dos Direitos da Criança…
Para além das atividades da equipa docente, decorreram sessões semanais de Matemática e Inglês, com
recursos humanos oriundos de outros equipamentos da ADFP, incluídas na mensalidade, assim como,
sessões de música e natação com custo extra.
Em 2017 a Creche teve um máximo de 31 bebés e o Jardim de Infância 40 crianças.
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1.1.3. Creche do Senhor da Serra
Iniciou o funcionamento em Setembro 2011.
Encerrou em Agosto 2017 por reduzido número de bebés, devido à crise demográfica.
O edifício vai ser adaptado a área residencial de idosos, ampliando a Residência Cristo Redentor
1.1.4. Centro de Atividades de Tempo Livres – CATL
A execução do Plano de Atividades relativo ao ano de 2017 decorreu com normalidade e foi cumprido
havendo uma maior dinamização e motivação dos recursos humanos.
A riqueza e diversidade das atividades realizadas, mais voltadas para o exterior, em articulação com outras
entidades, nomeadamente idas: cinema, parque biológico, exploratório de ciência viva, Portugal dos
pequenitos, entre outras que confirmam o dinamismo e empenho dos colaboradores em prol da motivação
e satisfação dos utentes.
Este ano houve um decréscimo de inscrições, devido ao baixo número de natalidade e a uma diferente
distribuição das crianças pelas várias escolas do concelho. Ainda assim, tivemos mais sete inscrições no
período de férias e ainda a inclusão de 12 crianças do Programa Trilhos do Futuro no nosso CATL.
O Centro de Estudos tem neste momento dez inscrições, com o qual pretendemos colmatar o insucesso
escolar das crianças/jovens nas áreas de matemática e ciências, do português e da língua inglesa.
O nosso Clube de Damas já conta com participações no campeonato no Open distrital de Coimbra, no Open
de Aveiro e no Campeonato Nacional em Castanheira de Pêra, tendo obtido ótimos resultados.
Defendemos e promovemos os direitos humanos dos utentes vendo cada um, como Pessoa, não
diagnosticando deficiências, mas descobrindo talentos;
Tivemos a preocupação de inclusão de todos os utentes nomeadamente com as crianças refugiadas.
Também tivemos o convívio entre gerações que tanto nos enriquece, não deixando de incutir e defender o
respeito pelos outros e pela diferença.
Tentámos satisfazer as necessidades a as expectativas das crianças e jovens com competência e
responsabilidade.
Promovemos a igualdade de direitos e deveres de todos, tanto de colaboradores como das próprias crianças
e jovens.
O CATL manteve o bom trabalho organizado nos anos anteriores com maior envolvimento durante as pausas
letivas.
Em 2017 o máximo de frequência 100 crianças.
1.1.5. Lar de Infância e Juventude | Residência Fraternidade
A Residência Fraternidade (Lar de Infância e Juventude) é uma resposta social que acolhe crianças e jovens,
entre os 3 meses e os 21 anos, de ambos os sexos, em situação de grave risco social.
Durante o ano de 2017, a Residência Fraternidade, com capacidade para 27 residentes, apoiou um total de
28 crianças e jovens, entre os 8 e os 20 anos de idades, com 3 reintegrações familiares e 3 novas admissões.
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Às crianças e jovens acolhidos foram proporcionados todos os recursos necessários à promoção do seu bemestar físico e psicológico como as consultas médicas em diversas especialidades, acompanhamento
psicológico, o apoio escolar, participação em atividades desportivas e em atividades lúdicas quer na
Instituição, quer na comunidade.
Dentro das atividades promovidas destacam-se a colónia de férias em Sesimbra e o passeio à Serra da Estrela
e Piódão promovidas pela Fundação ADFP, e a participação na colónia de férias do “Programa Sem
Fronteiras” da Seg. Social em Idanha-a-Nova.
Destacam-se, ainda, a participação de duas jovens em estágios ERASMUS, promovidos pela ETPSICÓ, em
Roma, Itália, e em Portsmouth, Inglaterra, com a duração de 3 meses.
Os jovens desportistas de trail também participaram em provas internacionais e nacionais de grande
importância, das quais se destacam o Campeonato do Mundo de Skyrunning em Andorra, o Ultra
SkyMarathon Madeira e o Hard Trail Run Montejunto, para além de outras provas e acampamentos
promovidos pela Abutres Trail Running School. Para além disso, também uma jovem praticante de Judo
participou em diversas provas nacionais.
Durante o ano de 2017, vários jovens começaram a participar no Clube de Damas, tendo participado no
Campeonato Distrital com excelentes resultados: 1º e 3º lugar, que os colocou na Campeonato Nacional de
Damas, tendo-se sagrado Campeão Nacional da modalidade, o jovem Bruno Fernandes.
As crianças e jovens do LIJ participaram ainda em diversas atividades quer na Instituição, quer na
comunidade.
Sendo a instituição defensora do convívio intergeracional, realizaram-se encontros com a Universidade
Sénior, CATL e Residência Paz, aniversário da Fundação, festas temáticas das várias valências, entre outras.
As mesmas participaram também na Expo-Miranda, Expofacic, Universidade de Verão da Escola Superior de
Educação, Fespov.
1.1.6. Associação de Jovens Amigos – AJA
A AJA foi fundada em 1996, é maioritariamente constituída por jovens, que organizam e dinamizam diversas
atividades que perseguem os seguintes objetivos:
a) A promoção da qualidade de vida dos jovens, e a dinamização de atividades culturais, lúdicas e
desportivas;
b) O apoio das atividades sociais e económicas da ADFP
c) O favorecimento de uma política integradora dos diversos grupos de risco, e do convívio entre
gerações.
A AJA é uma associação de âmbito local inscrita no RNAJ – Registo Nacional de Associações Juvenis.
Em 2017, no âmbito dos Programas de Apoio ao Associativismo Jovem, a AJA realizou o projeto “Férias
Brilhantes”, que decorreu em três ações: Páscoa Brilhante; Campos de Férias Brilhantes – Verão; Natal
Brilhante, tendo beneficiado destas ações 170 crianças do 1º ciclo.
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1.2. Terceira Idade
1.2.1. Residência Geriátrica | Residência Sabedoria
A Residência Geriátrica, a funcionar desde 1995, acolhe idosos preferencialmente dependentes, isolados,
com desajustamentos familiares graves ou aqueles cujo cônjuge já esteja internado na instituição.
Denominada Residência Sabedoria enquadrando-se no objetivo da Fundação de promover valores
civilizacionais. Sabedoria como conhecimento que dá a capacidade ao homem para identificar e corrigir os
seus erros.
Trata-se do primeiro lar de idosos da região que garantiu desde o início prioridade de internamento a pessoas
dependentes. Assumiu o défice geriátrico existente, garantindo consultas médicas bissemanais e cobertura
de enfermagem 24 horas por dia.
Tem como Missão proporcionar serviços de qualidade adequados às necessidades biopsicossociais da pessoa
idosa, adotando uma visão geriátrica de cuidados através de uma equipa multidisciplinar e com cuidados de
enfermagem permanentes.
A Residência Sabedoria tem acordo de cooperação com o Instituto de Solidariedade e Segurança Social de
Coimbra para 60 idosos. Dispõe ainda de 13 camas exta acordo que foram utilizadas na totalidade.
Do trabalho desenvolvido em 2017 sobressaem os seguintes pontos:
- No período de 1 de janeiro a 15 de Dezembro de 2017 foram apoiados 95 idosos em regime de
internamento, 52 dependentes e grandes dependentes.
- Ao longo do ano transato foram efetuadas 26 admissões, foram registadas 25 saídas, 19 das quais por óbito.
- Foram desenvolvidas atividades de saúde diversas com a média mensal: 90 consultas médicas; 220 sessões
de fisioterapia; 29 consultas de psicologia clínica; 725 pensos de enfermagem; 24 consultas de nutrição.
- Formação contínua de colaboradores (interna e externa) reforçando a sua qualidade técnica e promovendo
um contínuo aperfeiçoamento do trabalho desenvolvido.
- Avaliação de desempenho dos colaboradores que permite demonstrar potencial para eventual promoção;
diagnosticar necessidades de treino e formação, demonstrar evolução dos colaboradores ou gerar motivação
e satisfação no trabalho.
- Parcerias formativas com instituições de ensino que com visitas de observação e acompanhamento aos
idosos, estágios, rastreios e estudos acrescentaram valor ao trabalho já desenvolvido, resultando em
enriquecimento recíproco.
- Efetuados investimentos na Residência Sabedoria, (aplicação de portas corta fogo) de acordo com recente
legislação, que permitirão assegurar a licença de utilização do equipamento, dado que esta estrutura
residencial se encontra ao abrigo da anterior legislação.
- Execução de obras na copa do refeitório que melhorarão a qualidade do serviço de refeições e o respeito
pelas regras de higiene e auto controlo alimentar. Salientamos que este refeitório tem uso polivalente,
respondendo a diversas valências.
- Ao nível dos recursos humanos foi admitida uma psicóloga em estágio profissional o que representou uma
mais-valia na dinamização de atividades de ocupação.
- Foi realizada pela equipa de enfermagem a monitorização de quedas dos idosos com utilização da Escala de
Morse que permitiu constatar os pontos críticos e propor medidas de atenuação dos riscos.
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- Foram realizadas as atividades sócio culturais, ocupacionais e desportivas programadas no plano de
atividades e outras cuja oportunidade surgiu ao longo do ano.
- Os idosos foram presenteados com uma lembrança alusiva à época natalícia à semelhança dos anos
anteriores, sempre motivo de grande satisfação.
A qualidade dos cuidados prestados na Residência Sabedoria, com destaque para a existência de serviço de
enfermagem 24h por dia, consulta médica de clinica geral bissemanal e médico em regime de chamada até
sete dias por semana, acompanhamento ao nível de fisioterapia, de consulta de psicologia clínica, de
orientação nutricional e de animação social, condicionaram de forma muito positiva a estadia dos idosos
proporcionando-lhes uma vida mais longa e qualitativamente mais rica. Estes serviços de saúde são muito
superiores aos habituais noutros lares apoiados pela Segurança Social.
A colaboração de voluntários em diversas atividades junto dos idosos (com “Prémio de bolso” ou em regime
de total gratuidade) revelou-se um contributo inestimável para a causa humanista e para o sucesso coletivo
da Fundação.
1.2.2. Residência Assistida | Residência Gratidão
Residência Assistida, atualmente denominada de Residência Gratidão, abriu em Novembro de 2000 e
destinada a pessoas com demências senis.
A designação de R. Gratidão prende-se com alicerces desta valência, assente em valores que contemplam a
bondade e generosidade, e o reconhecimento do bem que nos fazem. A gratidão é uma faculdade espiritual
que nos ajuda a ampliar a nossa visão e a ultrapassar os nossos limites.
A Residência Gratidão possui duas Unidades de Cuidados Continuados: Unidade de Media Duração e
Reabilitação, com capacidade para 30 doentes e Unidade de Longa Duração e Manutenção, com capacidade
para 36 utentes.
Do trabalho desenvolvido ao longo do ano de 2017 importa ressaltar:
- A existência de uma equipa multidisciplinar que prima pela realização de um trabalho conjunto de forma a
avaliar/ recuperar os utentes no seu todo numa perspetiva biopsicossocial.
- Total de 181 utentes apoiados.
- Taxa de ocupação anual superior 94% (uma média anual de 94.4% na UMDR e 97.8% na ULDM) o que
garante o pagamento de 100% da comparticipação da componente da saúde e de apoio social;
- Aumento de autonomia dos utentes em UMDR (74% de utentes muito dependentes à admissão para 44%
à data de alta e 0% de utentes independentes à admissão para 16% de independentes à data de alta).
- Na UMDR 53% dos utentes tiveram alta por obtenção dos objetivos.
- Na ULDM 34% dos utentes tiveram alta, apesar de as ULDM se destinar a pessoas com doenças ou processos
crónicos, com diferentes níveis de dependência, que necessitam de cuidados clínicos, de manutenção e de
apoio psicossocial, em regime de longa duração.
- Consultas médicas em 2 períodos por dia (matinal de vespertino) que em muito contribui para o diagnóstico
precoce de doenças e seu tratamento.
- Em relação às úlceras de pressão convém salientar que houve um total de 20% de úlceras cicatrizadas.
- Do programa de prevenção importa ressaltar que das quedas das existentes no ano de 2017, apenas 4
necessitaram de encaminhamento para os CHUC para avaliação especializada
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- Realização do plano de controlo da infeção.
- Diminuição dos utentes acamados em 35% na UMDR e 30% na ULDM e aumento dos utentes com marcha
autónoma em 12% nos utentes em UMDR.
- Realização ao longo do ano um conjunto diversificado de atividades de animação sociocultural.
- Ao longo do ano de 2017 foram introduzidas melhorias que em muito contribuíram para um bom
desempenho por parte dos profissionais e para o bem-estar físico e psicológico dos utentes, das quais
salientamos: diferentes ações de formação que ocorreram ao longo do ano; promoção de ensinamentos aos
cuidadores informais para uma maior qualificação na prestação de cuidados aos seus familiares;
acompanhamento prestado às famílias através da realização de reuniões com uma periodicidade média
mensal; visitas de acompanhamento da ECL e da ECR.
1.2.3. Lar de Idosos | Residência Cristo Redentor
A Residência Cristo Redentor é uma resposta social de estrutura residencial para pessoas idosas, com
capacidade para 55 utentes, situada no Senhor da Serra, que iniciou as suas funções no dia 1 de Outubro de
2011.
Quarenta e quatro das suas vagas têm acordo com a Segurança Social, sendo nove destas cativas.
De acordo com os resultados deste ano, a Residência Cristo Redentor acolheu 66 residentes. Apresentou
uma grande procura, tendo estado a sua capacidade, nos 12 meses, totalmente ocupada e com uma lista de
espera crescente.
Com o encerramento da Creche do Senhor da Serra no final de Agosto, todas as atividades intergeracionais
que estavam delineadas, a partir dessa data, não foram realizadas. De resto todas as atividades planeadas
foram cumpridas, tendo havido acréscimo de outras atividades não previstas no plano ao longo do ano, tais
como a leitura de contos com a Professora Cândida Correia, professora primária da Escola Ferrer Correia, a
receção, na Páscoa, a Irmandade de Semide para o cantar às almas e participação no roteiro para a cidadania
– Escola Ferrer Correia (Janeiro). Verifica-se, assim, um número crescente das atividades sociais, culturais,
espirituais ou religiosas, como por exemplo os passeios e visitas, dentro e fora do concelho.
Quanto ao grau de satisfação dos residentes com a Residência, 90% encontra-se muito satisfeito com a
Residência, estando os restantes 10% satisfeito, havendo menor satisfação com o número de colaboradores
para os serviços oferecidos e, consequente, falta de rapidez de resposta aos pedidos. 75% dos familiares
apresenta uma opinião geral muito positiva sobre a residência e 25% encontra-se pouco satisfeito,
especialmente com a rapidez de respostas aos pedidos e a participação no planeamento dos serviços que
são prestados ao idoso. No que concerne aos trabalhadores, 88% encontra-se mais satisfeita que há um ano
atrás, estando metade muito satisfeito e a outra metade satisfeito com a instituição.
A qualidade dos cuidados prestados na Residência Cristo Redentor, com destaque para a existência de serviço
de enfermagem 24h por dia, consulta médica de clinica geral semanal e médico em regime de chamada até
sete dias por semana, acompanhamento ao nível de fisioterapia, de consulta de psicologia clínica, de
orientação nutricional e de animação social, condicionaram de forma muito positiva a estadia dos idosos
proporcionando-lhes uma vida mais longa e qualitativamente mais rica. Estes serviços de saúde são muito
superiores aos habituais noutros lares apoiados pela Segurança Social.
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1.2.4. Serviço de Apoio Domiciliário – SAD
O Serviço de Apoio Domiciliário é uma resposta social, criada em 1989. Tem um acordo de cooperação com
a Segurança Social para 60 utentes na sede da Instituição, 20 dos quais com apoio alargado ao fim de semana
e afeto ao Centro Social de Lamas existe um acordo de cooperação para 7 utentes. O S.A.D 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 S.A.D 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 em 2017 desenvolveu-se o projeto IntegrAAL cujo objetivo
é projetar, desenhar e demonstrar um modelo de intervenção direcionado para a prevenção de situações de
urgência e prevenção em articulação com cuidados sociais e de saúde; este modelo integrado de prestação
de cuidados não seria viável sem a utilização das TIC e Ambient Assisted Living (AAL). O uso da plataforma
“nourish” que sustentava o projeto permitiu a associação do armazém da FADFP e eliminação da requisição
diária de refeições em papel com ganhos em tempo das colaboradoras. Com as verbas do projeto foi possível
a aquisição de 15 True-Kare que agora vai permitir a implementação de um novo serviço ao qual os utentes
podem aderir baseado num sistema de teleassistência com base na rede informal e formal do utente. O
registo dos serviços no tablet permitiu abandonar o registo em papel com ganhos em tempo para toda a
equipa, pois suprimiu a parte de logística de preparação de mapas, preenchimento dos serviços realizados,
verificação do preenchimento e arquivo dos mesmos. Foram renovadas as marmitas térmicas em uso para
fornecimento de refeições no domicílio, adquiriram-se fardas novas para as colaboradoras, adquiriu-se uma
nova viatura mais adequada ao serviço. Foram contratadas Ajudantes de Ação Direta de acordo com a
necessidade de aumentar a equipa em função das exigências dos serviços a prestar. Foi elaborada a avaliação
de desempenho dos colaboradores e avaliação de satisfação dos utentes. Alterou-se a metodologia de
intervenção privilegiando-se a avaliação multidimensional dos utentes com implementação de novas
ferramentas de registo no cumprimento dos normativos legais das questões processuais. Privilegiou-se a
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. O projeto “VENCER A SOLIDÃO”
proporcionou o desenvolvimento das atividades de animação e socialização. Este projeto teve como objetivo
o estímulo das capacidades através da promoção de novas descobertas e aprendizagens, de maior dinâmica
nas suas vidas, de ocupar os tempos livres, valorizar as suas capacidades. Assim, neste âmbito foram
desenvolvidas diferentes atividades de desenvolvimento psicossocial, nomeadamente de estimulação
cognitiva, atividades através da expressão e da comunicação oral, atividades lúdico-culturais, ações
preventivas, atividades da vida quotidiana, atividades espirituais e religiosas, atividades interinstitucionais.
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1.2.5. Centro de Dia
a) Miranda do Corvo
O Centro de Dia, 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.
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. Destacam-se positivamente:
a) os cuidados de enfermagem na administração de medicação, avaliação de glicemias e o acesso a
receituário de medicação crónica;
b) a possibilidade de frequência do serviço de Medicina Física e Reabilitação, com credencial;
c) 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.
No âmbito das ações para a inovação e eficiência para 2017 foram elaboradas ferramentas para a
implementação de uma metodologia de intervenção para aumentar a qualidade assenta na avaliação
multidimensional dos utentes. Articulação com as redes de apoio do utente. Promoção da participação da
equipa em formação que potencie o saber fazer, o saber ser e o saber estar. Dinamização do happy café e do
treino da memória.
b) Lamas
O Centro de Dia de Lamas é uma valência que exerce a sua atividade de apoio à população idosa desde
2005.Tem acordo de cooperação com a Segurança Social para 18 Utentes, tendo capacidade para 40 Idosos.
Tem como objetivo promover uma melhor qualidade de vida aos utentes. Presta um conjunto diversificado
de serviços como as principais refeições diárias, cuidados de higiene pessoal, atividades de animação,
transporte, administração de medicação, atividades socioculturais e recreativas, tratamento de roupa e
receituário de medicação crónica. O Centro de Dia pretende retardar ou evitar a institucionalização,
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melhorando a autoestima, diminuir a solidão, o isolamento, a tristeza do Idoso, oferecendo momentos de
convívio, animação, divertimento e assim melhorar a qualidade de vida aos Idosos.
O Centro de Dia de Lamas tem nesta data 23 utentes. Neste momento o Centro tem 20 utentes do sexo
feminino e 3 utentes do sexo masculino. Há 6 utentes com idade inferior a 80 anos, 2 com 90 ou mais anos
e, dos 23 utentes, 15 têm idade no intervalo entre 80 e os 90 anos. No que respeita ao estado civil, a maior
parte dos nossos utentes é viúva, constatando-se que no centro de dia há 2 utentes solteiros, 1 divorciado,
4 casados e 16 viúvos, sendo que os viúvos na sua maioria são do sexo feminino.
Os utentes são na sua maioria autónomos, sendo que 65% ainda fazem as atividades de vida diária sozinhos.
Apesar disso, o número de utentes parcialmente dependente esteja a aumentar em relação aos anos
anteriores.
As patologias médicas mais relevantes demonstram que a maior parte dos utentes sofre de problemas de
visão. Também existe um número muito significativo com problemas de audição, e um conjunto considerável
de utentes hipertensos. Grande parte dos idosos também sofre de problemas cardíacos e diabetes. Alguns já
começam a apresentar uma ligeira demência.
O Centro tem um vasto leque de serviços à disposição dos seus utentes, no entanto os serviços mais
requisitados são as atividades de animação e as refeições (almoço e lanche). Também o transporte e
administração da medicação são serviços com um peso fundamental na supressão das necessidades dos
Utentes.
As propostas de atividades para 2017 foram praticamente todas realizadas, o que permitiu um ritmo
constante de atividade no Centro. Os colaboradores realizaram várias formações ao longo do ano, para assim
melhorar o atendimento aos Utentes, tendo sido de assinalável importância esta mais-valia no desempenho
profissional dos funcionários adstritos a garantir o usual funcionamento do Centro. Continua a existir
interação com algumas valências da Fundação, com a EB1 de Lamas, com a Junta de Freguesia de Lamas, com
a carrinha ativa da Câmara Municipal e com a Biblioteca Móvel.
1.2.6. Universidade Sénior
a) Universidade Sénior de Miranda do Corvo
Durante o ano de 2017 a Universidade Sénior da Fundação ADFP conseguiu angariar novos alunos, contando
neste ano com 57 alunos e amigos da Universidade com idades compreendidas entre os 56 e os 87 anos.
Em 2017 realizaram-se as atividades previstas no plano de atividades, salvo algumas alterações devido a
impedimentos de ordem logística. Foram introduzidas no horário semanal as aulas de Treino da Memória
como uma forma de prevenir e manter a atividade cognitiva dos alunos.
Continuaram as atividades do happy café. As aulas de arte terapia, Ioga, hidroginástica e grupo coral são as
atividades semanais com maior participação dos alunos.
A viagem à Irlanda teve uma grande aceitação por parte dos alunos e da comunidade. A realização deste tipo
de viagens possibilita a aquisição de conhecimentos sobre a história e a geografia do país visitado.
A Universidade Sénior pretende que os seus utentes alcancem níveis de satisfação altos, neste sentido houve
um investimento no desenvolvimento pessoal, da criatividade e da empatia dos alunos.
Sentimos dificuldades devido à pouca oferta de professores voluntários para diversificar a área formativa.
Em 2017 teve as seguintes disciplinas / atividades: inglês I e II; cultura geral; happy café; treino de memória;
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história; história comparada das religiões; artes decorativas; arte terapia; cavaquinhos; grupo coral;
informática; hidroginástica; yoga; ginástica localizada; psicologia; atividades intergeracionais; visitas de
estudo; convívios.
Podemos considerar muito positivo o trabalho realizado na Universidade Sénior.
b) Universidade Sénior do Mondego | Centro Intergeracional Mondego, Coimbra
A Universidade Sénior do Mondego nasceu no ano 2016, tendo funcionado, no ano letivo transato, no Colégio
de São Martinho do Bispo, em Fala. No presente ano letivo, transitou, conjuntamente com as respostas
sociais de creche e de pré-escolar, para as novas instalações do equipamento de São Martinho do Bispo da
Fundação ADFP, localizadas em Casas Novas, junto ao Bairro de São Bento.
Iniciou o ano letivo a 12 de Outubro de 2017, tendo findado o seu primeiro período a 18 de Dezembro de
2017.
A Universidade Sénior do Mondego tem presentemente 47 alunos, e funciona junto das crianças, numa lógica
de convívio intergerações. Conta com o apoio de 13 Professores voluntários que asseguram as seguintes
disciplinas: Clube de Leitura; Conta-me Histórias; Informática; Sociologia; Iniciação à Dança; Grupo de Cordas;
Pintura; Ginástica Sénior; TAI CHI; Inglês; Literacia em Saúde; Patrimónios com História; Envelhecimento
Ativo e Psicologia e Educação Emocional.
Atividades projetadas e realizadas:
Abertura solene da USM; Aula aberta de Tai Chi Chuan; Aula aberta Costura Criativa; Jantar de Halloween no
Centro Comunitário em Miranda do Corvo; Abertura Solene Universidade Sénior da ADFP – “Nos Sapatos de
Francisco”; Visita de estudo à Casa Museu Fernando Namora; Magusto; Conferência “Memórias” – Oradora:
Dra. Liliana Sousa; Comemoração do Dia Internacional da Tolerância – Aula de Yoga no Espaço da Mente;
Visita ao Museu Marítimo de Ílhavo; Workshop Afetos de Natal, Natal de Afetos; Festa de Natal
Intergeracional; Jantar de Natal das Universidades Seniores da ADFP e LIJ – 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.
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O objetivo é promover e garantir o pleno respeito 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 FADFP e comunidade do concelho – contribuindo para o desenvolvimento regional –
e sociedade em geral.
Durante o ano de 2017 foram atribuídas 25565 refeições, destas 24356 financiadas pela Segurança social e
1209 pela CMMC, com uma média mensal de 2130 refeições, foram apoiados uma média mensal de 31
agregados e 74 beneficiários.
1.3.2. Contratos Locais de Desenvolvimento Social 3G “Trilhos do Futuro”
Enquadramento
O Programa CLDS 3G, tem a finalidade de promover a inclusão social dos cidadãos através de ações, a
executar em parceria, que permitem contribuir para o aumento da empregabilidade, o combate das
situações críticas de pobreza, especialmente 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.
Duração do Projeto: 10 de maio de 2016 até 9 de maio de 2019
Destinatários:
População Residente no Concelho de Miranda do Corvo;
População Desempregada;
População Ativa, Crianças e Jovens;
Beneficiários de RSI;
Pais/Famílias;
População portadora de Deficiência e/ou Dependentes e seus Cuidadores Familiares;
Empresários;
População Idosa e/ou Isolada;
Dirigentes e Quadros associativos.
Objetivos
Prevenir situações de isolamento e exclusão social, nomeadamente associada a agregados familiares
vulneráveis com crianças e idosos, mediante o recurso a medidas de inclusão ativa dessas populações na
sociedade.
Promovendo:
- o desenvolvimento de instrumentos capacitadores das instituições da economia social;
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- a implementação de serviços partilhados que permitam uma maior racionalidade de recursos e eficácia de
gestão;
- a concretização de medidas para promover a inclusão ativa das pessoas com deficiência e incapacidade,
bem como a capacitação das instituições;
- a criação de circuitos de produção, divulgação e comercialização de produtos locais e ou regionais de modo
a potenciar o território e a empregabilidade.
As ações desenvolvidas e a desenvolver centram-se em 3 pilares - Pessoa, Família e Comunidade respetivamente associados aos três eixos chave da intervenção.
Eixo 1 – Emprego, Formação e Qualificação
Eixo 2 – Intervenção Familiar e Parental preventiva da Pobreza Infantil
Eixo 3 – Capacitação da Comunidade e das Instituições
Ações:
G.E.F.E. - Gabinete do Emprego, Formação e Empreendedorismo
Inscrições de candidatos procura de emprego:
Do concelho - Licenciados/ mestrados -46
Sem Licenciatura- 99
Fora do conselho-Licenciados/ Mestrados-383
Sem licenciatura -73
Marcação de entrevistas. Conseguidos 10 contratos sem termo.
Organização do congresso “Oportunidade para o Desenvolvimento da Serra da Lousã”;
Elaboração de Estudos de Viabilidade Económica para 4 utentes que pretendem criar o seu próprio emprego;
Elaborações de conteúdos para atualização do Blog e Facebook dos Trilhos do Futuro;
Elaboração de novos Folhetos e Cartazes de divulgação;
Elaboração e envio de Notas de Imprensa (Exemplo: Congresso, Workshops, Ações de sensibilização, Férias
Ativas, entre outras);
Elaboração do Plano e Relatórios semestrais de Ações do Trilhos do Futuro para enviar aos parceiros;
Retificações do Plano Financeiro, para que o mesmo estivesse de acordo com a data de inicio e diversas
alterações ocorridas do projeto;
Envio de informações pertinentes e realização de reuniões com a equipa técnica da Santa Casa da
Misericórdia de Semide relativas ao projeto;
Participação na Expo-Miranda 2017;
Reunião com a empresa Mutação, com objetivo da concretização de um protocolo, para a realização de
futuras formações;
Preparação dos Workshops a e sua realização nas Férias Ativas de Verão no Centro Infantil e ATL;
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Elaboração de ofícios para o envio às entidades (ex.: Clube dos Empresários, CEARTE, entre outros);
Acompanhamento de utentes ao Agrupamento de Escolas, Finanças, Segurança Social, para a resolução de
problemas;
Reunião com a equipa do CLDS 3G, afeta à Santa Casa da Misericórdia de Semide, de modo a planear ações
dos Trilhos do Futuro;
Levantamento das necessidades de formação, e envio para o CEARTE de forma a organizar futuramente
cursos de formação;
Participação na reunião do CLAS (4 reuniões), do NLI (mensal), com a Seg. Social de Coimbra (4 reuniões);
Elaboração mensal dos mapas financeiros do CLDS 3G, de modo a enviar para o Concelho de Administração;
Reunião com a Diretora da Escola Ferrer Correia, com o objetivo do desenvolvimento de atividades e a sua
realização;
Reunião parceiros (Associação Abútrica, CEARTE, Rancho da Cortes, Mutação, BCP, entre outros);
Organização de Sessões com a temática, sobre Literacia Financeira em parceria com a DECO (realizadas em
Miranda do Corvo e Semide);
Atendimento quinzenal na Santa Casa da Misericórdia de Semide;
Dinamização de Sessões com a Temática da Empregabilidade na Escola Ferrer Correia;
Disponibilização de informação a empreendedores e empresas;
Elaboração e submissão de 30 declarações de IRS;
Acompanhamento de 45 utentes e 60 atendimentos no apoio ao emprego, ajudando na procura e na
elaboração do curriculum;
Elaboração e submissão de candidaturas a estágio emprego para empresários.
G.R.F.C. - Gabinete de Recursos e Apoio à Família
Elaboração e envio de e-mails para pedido de donativos (livros, brinquedos, material didático, jogos, etc.),
para várias entidades, entre elas a EntraAjuda, de todo o país com o objetivo de beneficiar as crianças e
famílias vulneráveis do concelho de Miranda do Corvo;
Participação nas reuniões das entidades parceiras: Agrupamento de Escolas Miranda do Corvo, com técnicas
da CPCJ nas instalações da ação social com a Presidente da CPCJ;
Criação de um projeto para trabalhar com as crianças das escolas relacionado com o tema central do projeto
“Os Valores”;
Criação de uma nova mascote;
Estabelecimento de contacto com o Agrupamento de Escolas com o objetivo de divulgar o Projeto “Os
Valores”, reunião com o Diretor do Agrupamento com o objetivo de selecionar as turmas para trabalhar o
projeto;
Planificação da Implementação do Projeto nas escolas – 23 sessões realizadas de 15 em 15 dias, abrangendo
um total de 247 crianças;
Colaboração na criação e realização de “brindes” a oferecer às crianças após as sessões nas escolas;
Realização de várias reuniões de equipa com o objetivo de discussão do Plano de Ação e planificação de
atividades com o objetivo de atingir metas, objetivos e formas intervenção;
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Foram feitas 15 sinalizações - 5 dos casos sinalizados pela CPCJ, 3 adolescentes sinalizados pela escola, 1 caso
sinalizado pela Segurança Social e 6 a pedido dos progenitores;
Foram realizados 229 atendimentos individuais, a crianças entre os 6 e os 16 anos, e 26 atendimentos aos
encarregados de educação;
Elaboração do relatório com denúncia de um caso para a CPCJ;
Elaboração de relatórios para o Agrupamento de Escolas, CPCJ, EMAT, entre outras, sobre o
acompanhamento de menores;
Contatos com população imigrante do concelho para iniciar aulas de português para estrangeiros.
Apoio jurídico
Foram acompanhadas 45 novas famílias. Continuação de acompanhamentos de 33 famílias de anos
transatos.
Atendimentos - 174
Áreas atuação:
1 – Cível e Trabalho;
2 – Crime;
3 – Família e Menores;
4 - Sobre-endividamento e dívidas;
5 - Outros
Cível e Trabalho
Estudo de despachos judiciais, explicação dos mesmos e elaboração de ofício de resposta ao Tribunal;
Elaboração de carta a entidades patronais por forma a regularizar créditos em atraso;
Acompanhamento junto da ACT em situação de não pagamento de créditos e despedimento ilícito, de forma
a ser emitido formulário por tal entidade para que os utentes possam usufruir do subsídio de desemprego.
Crime
Estudo de despachos judiciais, explicação dos mesmos e elaboração de ofício de resposta ao Tribunal;
Elaboração de requerimento aos autos por forma para que aos arguidos seja possibilitada a faculdade de
pagarem a multa de forma faseada;
Solicitação de substituição do pagamento de multa por trabalho a favor da comunidade.
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Família e Menores
Incumprimento das responsabilidades parentais. Apresentação de queixa-crime contra o progenitor em
incumprimento, sendo após elaborado ofício ao Tribunal de Família e Menores dando conta da queixa e
solicitação de despacho por forma a acionar o fundo de garantia alimentar;
Solicitação de alteração das responsabilidades parentais (Ex: mudanças de morada; alteração dos dias em
que as crianças podem ficar com o progenitor que não está com a guarda da criança; solicitação de alteração
do pagamento da prestação mensal);
Acompanhamento de situações der divórcio sem consentimento do outro cônjuge, solicitando apoio
judiciário por forma a não pagar taxas de justiça e encargos com patrono;
Acompanhamento na divisão de bens comuns que resultam do património após o casamento.
Sobre-endividamento e dívidas
Contacto com entidades bancárias e ouras entidades por forma a agregar os vários créditos e reformular
montantes da prestação mensal a pagar;
Alegação de prescrição de juros e mensalidades que já prescreveram;
Dividas às finanças resultantes de IUC de viaturas que foram vendidas e os utentes desconhecem o paradeiro,
mas que o IUC continua a ser emitido anualmente;
Solicitação de apreensão da viatura à GNR e IMTT. Passados seis meses, elaboração de ofício ao IMTT por
forma a cancelar a matrícula impedindo a emissão de novos IUC´s.
Solicitação de pagamento de dívidas às finanças e segurança social de forma faseada e mensal.
Organização de workshops dirigidos à população alvo com o objetivo de prestar a informação que lhes
permita garantir os seus direitos enquanto consumidores de bens e serviços que lhe são especialmente
destinados. Estas atividades foram realizadas em colaboração com a DECO:
- Saber comprar: conselhos e cuidados a ter nas compras
- Alerta: Práticas Enganosas e Agressivas
1.3.3. Centro de Apoio á Vida e á Mulher | Residência Cruz Branca
O Centro de Apoio à Vida e à Mulher, Residência Cruz Branca, é uma valência que se destina ao acolhimento
temporário (por períodos preferencialmente não superiores a 24 meses) de mulheres grávidas e/ou mulheres
com filhos que se encontrem em situações de pobreza, vulnerabilidade social associada a fatores como
violência doméstica e grave disfunção familiar e/ou social.
Durante o ano de 2017, a residência Cruz Branca apoiou dez mães e treze crianças, num total de 23 utentes.
As mães apresentam com frequência doença e/ou deficiência mental.
Das 9 mães acolhidas em 2017, 5 tinham doença/deficiência mental.
Às mães e crianças acolhidas foram proporcionados todos os apoios necessários à promoção do seu bemestar físico e psicológico como idas às consultas nas diversas especialidades, acompanhamento psicológico,
orientação profissional, apoio escolar, bem como a participação em atividades lúdicas quer na Instituição,
quer na comunidade.
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Do ano de 2017 destaca-se a reintegração de um agregado na área de residência, com todas diligências
necessárias para que ocorresse com sucesso e devido acompanhamento nos primeiros meses: condições
socioeconómicas garantidas, integração profissional, integração do menor em jardim-de-infância.
Salientamos igualmente o batizado de uma criança organizado pela residência.
As crianças puderam participar no passeio a Serra da Estrela e ao Piódão e foram com as mães á Praia do
Cabedelo, bem como participaram nas diversas atividades promovidas pela Fundação e na Comunidade:
aniversário da Fundação, festas temáticas na Instituição, Expo-Miranda, comemorações do Dia da Criança,
entre outras.
1.3.4. Residência Paz
Acolhimento
Durante este ano de 2017 foram acolhidas em Miranda do Corvo 7 famílias (6 da Síria e uma do Sudão) no
âmbito do programa de reinstalação, oriundas do Egipto, num total de 29 pessoas. Destas, 4 famílias (3 Síria
e 1 do Sudão) chegaram a 7 de março. Outras 2 famílias Sírias chegaram a 4 de abril de 2017. A 19 de
setembro chegou outra família Síria.
1 família, com 2 elementos, que aumentou para 3 em janeiro de 2017, tinha chegado a 29 de junho de 2016,
no âmbito do anterior programa de recolocação.
Ocorreram dois nascimentos durante ano de 2017.
Em colaboração com a Câmara Municipal de Penela tem-se acompanhado, desde 7 de novembro de 2015, a
integração das 3 famílias de refugiados a residir em apartamentos neste concelho.
Educação
As crianças estão integradas em Creche (1), na pré-escola (1), no 1º ciclo (4), no 2º ciclo (1), no 3º ciclo (1).
No secundário estão 3. No ensino profissional temos 1. As crianças têm também apoio no ATL, e com a
professora de matemática.
Língua Portuguesa
Todos os adultos tiveram inicialmente aulas de português, com professora do projeto, atualmente mantêm
aulas com uma professora destacada 3 vezes por semana.
Durante o mês de agosto, e no âmbito do protocolo com o SPEAK, foram realizadas 10 sessões de português
mais prático.
Instituto de Emprego e Formação Profissional - IEFP
Os adultos estão todos inscritos no Centro de Emprego e a frequentar o curso de Português Para Todos, que
começou a 20 de dezembro de 2017, duração total do curso são 150h.
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Saúde
Todos os 32 utentes têm médico de família. Fizeram “check up” completos e são feitos encaminhamentos e
acompanhamentos a exames, consultas de especialidade nos HUC e no Pediátrico de Coimbra. A criança com
deficiência, paralisia cerebral, irá ser acolhida pela APC Coimbra a partir de janeiro 2018.
Cidadania
Todos têm NIF e conta bancária. Foram feitas 2 trocas de carta de condução. Dois foram inscritos na escola
de condução e estão a frequentar as aulas. Uma família já tem carro próprio.
Social
Todos têm NISS e as crianças todas têm abono de família. Foi também conseguido o apoio mensal, pontual,
para a família que saiu do programa de apoio em dezembro. Estamos a avaliar a possibilidade de outros
subsídios a pessoas com doença, deficiência e já com idade de reforma.
Integração Profissional
Dois jovens adultos estão a trabalhar com contrato na empresa Espírito Santo & Lamas Lda., Um está em
atividade ocupacional com perspetivas de ficar a contrato. Outro com perspetiva de fazer um CEI na
Fundação. Um dos jovens integrou em dezembro atividade ocupacional no supermercado Mini Preço. Outros
dois tiveram experiências de trabalho ocupacional, contudo após um mês de experiência não lhes foi
proposto um contrato de trabalho.
Atividade culturais
São incentivados a participar em atividades e eventos culturais em Miranda do Corvo. Na Fundação
participam nas celebrações de dias festivos. Celebrámos as datas mais significativas das festividades
muçulmanas.
Desporto
Os jovens estão integrados em atividades, por ex: futsal, futebol, ginástica, judo, etc.., e os adultos
frequentam o ginásio da ADFP. Foi também criado um grupo de ginástica feminina.
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Autonomia
Todas as famílias fazem autonomamente compras no mercado, no supermercado, na farmácia, e em diversas
lojas quer da vila quer em Coimbra nos Centros Comerciais. Alguns já conseguem ir ao banco, ao centro de
saúde marcar algumas consultas e fazer análises sozinhos.
1.3.5. Projeto Sem-Abrigo Zero | Casa Dignidade
A Casa Dignidade, abriu portas a 29 de Março de 20017.
Iniciou o seu projeto, com o apoio na refeição da hora de jantar.
Inicialmente, começámos refeições com apenas 5/6 utentes, número que foi aumentando ao longo das
semanas.
Só em Maio foram iniciadas as contagens de apoio, pois, foi em Maio que, devido ao aumento de inscrições,
se sentiu necessidade de começas a haver estratégias, como as inscrições e as faltas.
Assim como as refeições, também os outos apoios, começaram a ser contabilizados em Maio de 2017.
Neste documento, segue então o registo de atividades da Casa Dignidade do mês de maio, até ao mês de
novembro.
Inscrições:
146 (sendo que 53 utentes estão neste momento ativos)
Giros de rua: 3
Refeições:
De maio a novembro servimos 4529 refeições.
Roupa:
De maio a novembro distribuímos 276 peças de roupa.
O Apoio Social foi fundamental, para muitos utentes que querem ver resolvidas questões de apoios
financeiros, habitação e de formação.
Neste momento o apoio social tem um maior número de respostas, pois desde Novembro há uma assistente
social na casa, duas vezes por semana
Durante o período de funcionamento houve uma grande variação do número de voluntários. Foi conseguido
a partir de Setembro uma equipa de 11 voluntários que têm assegurado de forma equilibrada o serviço de
refeições.
Para além dos voluntários a equipa conta ainda com serviço administrativo e apoio logístico por parte de
uma colaboradora que se encontra a tempo inteiro na casa, de um licenciado em psicologia em formação em
contexto de trabalho dois dias por semana e uma técnica de serviço social também dois dias por semana.
Foram realizados contatos com a ReFood de forma a ceder a garagem para sua instalação, permitindo que
esta entidade desenvolva em pleno a sua atividade em Coimbra. Esta parceria iniciará no princípio de 2018.
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Fomos também contatados pela Associação Portuguesa do Direito do Consumo com o objetivo de se
instalarem em dois gabinetes na Casa Dignidade.
A cedência de instalações a estas duas entidades vinca a vertente filantrópica da Fundação ADFP no apoio a
outras organizações que operam na área social e dos direitos humanos.
2. Políticas Sociais de Saúde e Reabilitação
2.1. Deficiência e Saúde Mental | Valências em Externato
Apoiamos um total de 158 pessoas com necessidades especiais.
As Valências Ocupacionais a funcionar, em regime de externato, são o C.A.O, com 45 utentes, o Núcleo de
Terapia Ocupacional (sem apoio do Estado), com 53 utentes e o Centro de Atendimento, Acompanhamento
e Animação de Pessoas com Deficiência, com 30 utentes e o Fórum Socio Ocupacional para 30 pessoas com
doença mental.
Todas elas procuram a Ocupação Terapêutica vocacionada para grupos-alvo, embora diferenciados nas suas
aptidões e capacidades. Apresentam em comum a necessidade de uma Ocupação/Trabalho que lhes permita
contrariar a sua patologia, mas sobretudo recuperar a dignidade perdida, e o sentido de utilidade à
comunidade, produzindo-se ao mesmo tempo uma melhoria da sua autoestima.
2.1.1. Centro de Atividades Ocupacionais (CAO)
O Centro de Atividades Ocupacionais (C.A.O) centra a sua ação na ocupação terapêutica de pessoas
portadoras de deficiência e/ou incapacidade, promovendo a sua dignificação. Aposta-se numa visão de que
o "trabalho" tem uma componente curativa, elevadora da autoestima, e por sua vez estimuladora da
integração e socialização da pessoa.
O Centro de Atividades Ocupacionais, com 45 utentes, em Acordo de Cooperação, e de acordo com a
legislação vigente, continua a estar organizado em Atividades Estritamente Ocupacionais e Socialmente
Úteis, a primeira focalizada numa ocupação terapêutica por excelência e a segunda numa aproximação
possível e adequada ao contexto de trabalho.
A Fundação A.D.F.P. atribui à grande maioria dos utentes um prémio de integração. Este prémio encontra-se
balizado por sete escalões, oscilando entre os trinta e os cento e setenta euros mensais.
Em 2017, os utentes do Centro de Atividades Ocupacionais, encontraram-se distribuídos por cerca de 20
áreas de ocupação, algumas centradas no Museu Vivo de Artes e Ofícios, integrados de acordo com as suas
aptidões, expectativas, capacidades e necessidades.
Esta resposta social não se limita ao cumprimento de um trabalho ocupacional por parte do utente, sendo
complementada por um conjunto de atividades ou serviços: Educação Básica, Expressão Plástica, Educação
Física, fisioterapia, equitação terapêutica e informática.
É de realçar, ainda, o acompanhamento por especialidades médicas e de enfermagem nomeadamente da
fisiatria, medicina geral, psiquiatria, ginecologia e enfermagem geral e psiquiátrica.
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No decurso de 2017, iniciou-se o apoio de uma Professora destacada para aulas de Educação Básica e
Expressão Plástica.
Em termos de flutuações durante o ano de 2017, verificaram-se as seguintes alterações: 8 saídas de utentes
do CAO, correspondendo também a 8 entradas, mantendo-se as 45 vagas preenchidas.
Relativamente às Deficiências e Incapacidades dos utentes integrados em CAO, tem maior expressividade as
que estão relacionadas com as Funções Mentais e/ou do Desenvolvimento, tanto no Sexo Feminino como no
Sexo Masculino.
Tipo de Deficiência e/ou Incapacidade
Funções Mentais e/ou do Desenvolvimento: 25 homens e 10 mulheres;
Funções Visão: 1 homem e 1 mulher;
Funções dos Órgãos ou aparelhos internos: 1 homem e 1 mulher;
Funções Relacionadas com o Movimento: 2 homens e 4 mulheres.
2.1.2 – Núcleo Terapêutico Ocupacional (NTO)
O Núcleo de Terapia Ocupacional (N.T.O) foi criado em 2014, e surgiu da necessidade da Fundação A.D.F.P.
assumir uma resposta vocacionada para utentes residentes, não abrangidos pelo Acordo de Cooperação com
a Segurança Social de Centro de Atividades Ocupacionais.
As áreas de ocupação são semelhantes às do C.A.O. Os subsídios de integração apresentam sete escalões
entre os trinta e os cento e setenta euros mensais, usando parâmetros de avaliação ligados à assiduidade,
pontualidade, esforço, motivação e carência económica demonstrada pelo utente e agregado familiar.
Em termos de flutuações durante o ano de 2017, verificaram-se 7 entradas e 3 saídas de utentes em Núcleo
Terapêutico Ocupacional.
Relativamente às Deficiências e Incapacidades dos utentes integrados em Núcleo Terapêutico Ocupacional,
tem maior expressividade as que estão relacionadas com as Funções Mentais e/ou do Desenvolvimento,
tanto no Sexo Feminino como no Sexo Masculino.
Tipo de Deficiência e/ou Incapacidade
Funções Mentais e/ou do Desenvolvimento: 29 homens e 13 mulheres;
Funções Auditivas, da voz e da fala: 2 homens e 1 mulher;
Funções dos Órgãos ou aparelhos internos: 3 homens;
Funções Relacionadas com o Movimento: 3 homens e 2 mulheres.

31

2.1.3. Centro de Acompanhamento, Animação e Atendimento de Pessoas com Deficiência
Durante o ano de 2017, interrompeu-se o processo de reconversão para Centro de Atendimento,
Acompanhamento e Reabilitação Social para Pessoas com Deficiência e Incapacidade (CAARPD) e
redirecionou-se para reconversão num novo Centro de Atividades Ocupacionais (CAO).
Ao nível das alterações, durante o ano, contabilizaram-se 3 entradas e 3 saídas de utentes em Centro de
Atendimento, Acompanhamento e Animação de Pessoas com Deficiência (CAAAPD), mantendo desta forma
as 30 vagas preenchidas.
Caracterização da população do CAAAPD
Funções Mentais e/ou do Desenvolvimento: 22 homens e 5 mulheres;
Funções dos Órgãos ou aparelhos internos: 1 homem;
Funções Relacionadas com o Movimento 2 mulheres.
Na valência CAAAPD, são realizadas variadas atividades tendo em conta as dificuldades de cada utente, das
quais destacamos:
Treino de competências
Estimulação Cognitiva - desenvolvimento de concentração e memória
Estimulação Psicomotora – manutenção de mobilidade física
Trabalhos manuais
Visitas no exterior
Ações de sensibilização
Participação em concursos e eventos sociais
No ano de 2017, foram realizadas diversas atividades de promoção da dignidade da pessoa e valorização das
necessidades e expectativas de cada utente.
Destaques do ano de 2017
Início da atividade de Estimulação Cognitiva e Motora
Avaliação de utentes com a CIF (Classificação Internacional da Deficiência)
Avaliação Ocupacional de utentes
Atualização de Bolsas de Integração em função das avaliações
Início dos Serviços de Costura no Museu Vivo de Artes e Ofícios Tradicionais, elaborados por uma pessoa de
nacionalidade síria
Destacamento da Professora de Ensino Especial: aulas de Educação Básica e Expressão Plástica
Início de venda de Velas em forma de Pirâmide e Velas de Citronela resultado da parceria com Cosméticos
da Marca d’Natureza - Saboaria da Serra da Lousã
Início do processo de Reconversão do CAAAPD num novo CAO a funcionar no Centro Social do Senhor da
Serra
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Criação da Loja On-Line
Criação e manutenção de um Instagram da Loja de Artesanato
Acolhimento de Estágio de jovens estudantes franceses no CAAAPD
Acolhimento 3 grupos de jovens em estágio curricular no Museu Vivo de Artes e Ofícios Tradicionais
2.1.4. Fórum Sócio Ocupacional
O Fórum Sócio Ocupacional foi criado em 2001 em parceria com o Hospital Sobral Cid ao abrigo do Despacho
Conjunto n.º407/98 Diário da República, 2ª Série, n.º138, de 18de Junho).
Esta resposta social tem como objetivo a reabilitação ocupacional e autonomia das pessoas com doença
mental.
A reabilitação implica ser-se ativo e participante na sua própria vida. As tarefas ocupacionais diárias
possibilitam à pessoa com doença mental integração na sociedade.
É importante combater as dificuldades provocadas pelas doenças e estimular as competências, desenvolver
a socialização, apoiar a satisfação das necessidades básicas individuais do quotidiano e, sempre que possível,
promover a reinserção profissional, integração em programas de formação profissional (normal ou
protegido) e emprego (normal ou protegido).
O Fórum Sócio Ocupacional é uma estrutura que oferece um programa de reabilitação para pessoas com
doença mental, com dificuldades de inserção social, familiar e/ou profissional.
Durante o ano de 2017 realizaram-se várias atividades, com carater semanal, nomeadamente: Elaboração do
jornal de parede - semanalmente "Expandir", realização de jogos didáticos/estimulação cognitiva
semanalmente, hora do conto, educação física, atividades da vida diária como limpeza e organização do
espaço, culinária, expressão plástica/atividades manuais.
Ao longo do ano de 2017, variadas foram as visitas e passeios dos utentes que frequentam o Fórum Sócio
Ocupacional. Relativamente aos passeios, as idas à praia, foram eleitas pelos utentes como os que mais
gostaram.
Esta valência tem 23 utentes, sendo 22 homens e 1 mulher, com uma medida de idades 49.86%
2.2. Deficiência e Saúde Mental | Resposta Residencial
Projeto ≠/= Mente
A inclusão e o combate ao estigma de pessoas com deficiência e/ou doença mental, têm sido vetores
fundamentais da Fundação ADFP.
A Fundação ADFP tem vindo a desenvolver esforços na promoção da integração de pessoas com doença
mental na comunidade, contribuindo para a redução do estigma e da discriminação relacionada com a
doença mental. Neste sentido, aquando da comemoração dos 10 anos da Lei de Saúde Mental, em 2009,
nasceu o Projeto ≠/= Mente. Este projeto pioneiro em Portugal visa a prestação de respostas integradas às
pessoas com doença mental grave com serviços domiciliários, ocupacionais e residenciais. Este projeto teve
vários prémios a nível nacional.
Numa perspetiva de inclusão e de bem acolher a pessoa, procuramos encontrar para cada caso a residência
mais adequada às necessidades, ao seu estado atual e à sua evolução. Assim, o acolhimento em residência,
tipologia apartamento ou lar, é feito com base na avaliação do grau de autonomia, de funcionamento e no
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diagnóstico das necessidades do indivíduo. Não pretendemos tirar competências, mas sim estimular e
potenciar. As respostas residenciais adaptam-se às necessidades de cada pessoa com doença mental grave,
deficiência mental e/ou motora.
Indo de encontro às necessidades dos nossos residentes e como forma de minimizar os impactos negativos
da doença, e eventuais dificuldades de integração, os utentes de todas as residências abaixo enumeradas
beneficiam de cuidados de enfermagem, consultas médicas de ginecologia, clínica geral, psiquiatria, fisiatria
e tratamentos de fisioterapia, apoio psicossocial e jurídico. Usufruem de atividades lúdicas e culturais, artes
plásticas/trabalhos manuais, de integração em ocupações adequadas aos seus interesses e aptidões. A
prática de exercício físico através das aulas de Educação Física e o incentivo à participação em todas as
atividades desenvolvidas pela instituição, com o objetivo de promover a convivência intergeracional e a
socialização.
De forma a contribuir para uma melhor qualidade de vida e bem-estar, os nossos residentes beneficiam de
diversos serviços nas suas Residências. Não obstante o referido, incentivamos sempre o residente a recorrer
aos serviços da comunidade no sentido de estimular competências, desenvolver autonomia individual e
comunitária, criando uma rede de suporte.
Mais do que apoiar pessoas com deficiência e/ou doença mental, a Fundação ADFP integra-as, incluindo-as
no funcionamento diário da organização e na comunidade. Acreditamos que contribuímos diariamente para
a valorização e dignificação das pessoas com doença mental e/ou deficiência.
No decorrer de 2017 desenvolvemos vários esforços no sentido da integração nos projetos-piloto na área
dos Cuidados continuados de saúde mental através da participação em ações organizadas pela CNIS e
coordenação dos cuidados continuados. Infelizmente sentimos que fomos marginalizados pela
Administração Pública, que não respeitou a nossa experiência pelo que participámos o facto à
Procuradoria-Geral da Republica devido também ao desperdício de dinheiros públicos.
Também este ano realizámos várias transferências de utentes nas residências Coragem, Respeito e Unidade
de Vida Apoiada, cumprindo orientações do Centro Distrital da Segurança Social de Coimbra, tendo em conta
as necessidades específicas de cada residente.
2.2.1. Residência Esperança
O ano de 2017 foi um ano de transição para os utentes das Residências Esperança e Residência Igualdade. A
R. Esperança mudou de localização, situando-se agora na vila de Miranda do Corvo, num edifício da Fundação
ADFP, caracterizado por apartamentos T4. A R. Igualdade (em Rio de Vide) fechou em Abril e os utentes que
lá residiam foram transferidos para a Residência Esperança, como o objetivo de uma maior integração. Com
o fecho desta residência foi necessário que utentes e equipa se adaptassem a novas rotinas e espaços. As
equipas foram refeitas com elementos das duas residências, quer empregados de quarto e enfermaria quer
enfermagem, com objetivo de permitir uma mudança menos brusca para os utentes. Os elementos que não
ficaram na nova equipa da Residência Esperança foram integrados noutras valências da Instituição, tentando
reduzir os despedimentos.
Neste ano realizaram-se a maioria das atividades previstas no Plano de Atividades, como aniversários dos
utentes, visitas culturais, comemoração de festividades e participação em festas convívio (Festa da Saúde
Mental e Festa de Natal).
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Durante o ano de 2017 tivemos 7 óbitos, não havendo nenhuma admissão. Os utentes na sua maioria têm
idades já avançadas, pelo que o maior desafio da equipa é mantê-los confortáveis, acarinhados e ativos. Este
grupo de residente é constituído por homens, tendo o mais novo 25 anos de idades e o mais idoso 88 anos.
O objetivo principal da Equipa da Saúde Mental continua a ser trabalhar para que os residentes sejam
PESSOAS FELIZES.
Salientamos que os custo para o Estado por pessoa, é o mais baixo a nível nacional o que significa que o
Serviço Nacional de Saúde quando não preenche as vagas opta por desperdiçar dinheiro em alternativas
muito mais caras.
2.2.2. Unidade de Vida Apoiada | Residência Tolerância
A Unidade de Vida Apoiada (UVA) resulta de uma parceria iniciada em 2004 entre a Fundação ADFP e a Clínica
Psiquiátrica dos Hospitais da Universidade de Coimbra, com o apoio da Segurança Social, através de um
Acordo de Cooperação para 21 utentes.
Esta resposta social tem como objetivos a implementação de medidas que possibilitem a integração e
reinserção social de pessoas com doença mental crónica, pela promoção da autonomia individual e
comunitária dos utentes, minimizando os internamentos, desenvolvendo estratégias de maior investimento
pessoal e sociofamiliar. A reabilitação ocupacional destes utentes passa pela inclusão em atividades
ocupacionais criativas, produtivas e de formação profissional.
A U.V.A. acolhe 21 indivíduos sendo que, 14 são do género masculino e 7 do género feminino. Relativamente
às idades, as mulheres apresentam em média 42.57 anos de idade. Enquanto, os homens têm uma média de
idades de 37.92, com idades compreendidas entre os 20 e os 63 anos.
No decorrer de 2017 houveram oito saídas e oito admissões na Unidade de Vida Apoiada enquadradas no
processo de transferência inter-valências.
Os utentes integrados na UVA encontram-se acolhidos em apartamento sendo incentivados à realização de
diversas tarefas no âmbito de cinco domínios: cuidados pessoais, gestão doméstica, limpeza, tratamento de
roupas, preparação do pequeno-almoço e confeção de refeição. Iniciámos em 2017 a confeção de um jantar
por mês atividade que muito agradou aos residentes. Nesta residência a tónica é colocada na reabilitação
residencial sendo certo que, as atividades ocupacionais complementam e contribuem para a recuperação
destes residentes.
Em 2017 tivemos vários residentes a ir passar fins-de-semana e férias com a família. A manutenção dos laços
familiares é um aspeto que incentivamos e reforçamos.
Também os afetos ganham um papel de destaque nesta resposta social. Incentivamos e pretendemos ser
facilitadores dos afetos e do amor. Procuramos trabalhar com o objetivo de alcançar a estabilização clínica,
a realização de uma ocupação e a integração social com vista ao recovery do residente. Mas mais do que
isso, ser portador de uma doença mental ou deficiência não é impedimento para viver uma vida
emocionalmente feliz.
O recovery ou a recuperação passa pela inclusão em atividades ocupacionais criativas, produtivas ou de
formação profissional. A evidência confirma que as atividades ocupacionais reduzem a sintomatologia
negativa.
Mais do que a satisfação das necessidades básicas, as pessoas com doença mental necessitam de trabalho e
programas de estimulação cognitiva, como uma forma de combater a deterioração associada à doença. O
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trabalho e as atividades ocupacionais surgem como uma ferramenta terapêutica que possibilita a reabilitação
e a estimulação ao máximo de cada potencialidade que possuam.
2.2.3. Lar Residencial | Residencial Coragem
O Lar Residencial destina-se a apoiar 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.
É uma resposta que procura incentivar a autonomia, a integração social, profissional e a participação na vida
da comunidade das pessoas com deficiência.
Encontram-se acolhidos na R Coragem 44 pessoas, 29 do sexo masculino e 15 do sexo feminino, a média de
idades, situa-se nos 49,27 anos, o mais novo tem 22 anos e o mais velho tem 64 anos. No decorrer de 2017
ocorreram 13 saídas e 13 admissões de utentes nesta resposta social.
A Residencial Coragem destina-se a pessoas com autonomia muito reduzida. Por esta razão há um
investimento em recursos humanos com enfermagem 24 horas/dia, 365 dias no ano, consulta médica de
clínica geral, psiquiatria, fisiatria, ginecologia, para além do apoio técnico de assistente social, psicologia,
animação e terapia ocupacional.
Como forma de dar resposta ao impacto da doença, e eventuais dificuldades de integração, os utentes,
dentro das suas capacidades participaram nas diversas atividades, tais como: educação física, trabalhos
manuais, artesanato, lavores, pintura em tela e em cerâmica, passeios ao exterior, como sendo as idas á
praia, participação na educação física em sala e no ginásio, participação nas festas de aniversário com
execução de bolos para o lanche, o autocuidado através de depilações, corte de unhas, corte e pintura de
cabelo, a compra de roupa e calçado, a participação nas festividades como a Festa do Dia da Saúde Mental,
Dia dos Namorados, Halloween. Este ano a festa de Natal teve a particularidade da atuação de um grupo de
utentes desta residência no coro. As atividades de educação física decorram rotineiramente, apesar de
dificuldades no agendamento e sobreposição de tarefas com os restantes monitores.
Estas formas de apoio e participação nas atividades, visam a valorização pessoal, a integração na
comunidade, o bem-estar para os próprios e seus familiares, e a assunção de responsabilidades como
indivíduos, que vivem em sociedade.
2.2.4. Lar Residencial | Residência Respeito
A Residência Respeito é um Lar Residencial que acolhe pessoas com deficiência ou doença mental, que se
encontram impedidas de residir no meio familiar, temporária ou definitivamente, por razões de fragilidade
social, económica e de saúde. Esta resposta social resulta de um acordo de cooperação com o Centro Distrital
de Segurança Social para 28 residentes de ambos os sexos. Em 2017 residiram 6 pessoas do sexo feminino e
22 do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 19 e os 71 anos e com a média etária de 36,64.
A Residência Respeito complementa a Residencial Coragem, respondendo a pessoas com alguma autonomia
e menor necessidade de apoio nas atividades de vida diária. Os residentes também beneficiam de consultas
médicas de clínica geral, psiquiatria, fisiatria, genecologia e apoio de equipa de enfermagem.
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A maioria das atividades previstas foram realizadas conforme o Plano de Atividades de 2017, como
comemoração de aniversários, atividades de educação física, passeios e comemoração de festividades (Festa
da Saúde Mental e Festa de Natal).
Durante este ano ocorreram 10 saídas e 9 entradas a maioria ocorreu no âmbito do processo de transferência
de utentes de acordo com o nível de autonomia do residente solicitado pelo Centro Distrital de Segurança
Social de Coimbra.
Proporcionar aos residentes condições para a sua plena integração na resposta social e na comunidade
envolvente, através de atividades, organizadas em função das características de cada um e suas áreas de
interesse, e que promovam a aquisição de competências, que lhes permitam responder de modo positivo às
questões que surgem no dia-a-dia.
2.3. Medicina Física e Reabilitação
2.3.1. Serviço de Medicina Física e Reabilitação (MFR)
Ttem como objetivo responder às múltiplas necessidades dos utentes institucionalizados e da população do
Concelho.
Possui diversos serviços de fisioterapia, classes de hidroterapia, terapia da fala e pilates que dão resposta aos
utentes do Serviço Nacional de Saúde e de outros sistemas de saúde.
A finalidade do serviço de MFR é a promoção da saúde e prevenção da doença, da deficiência, da
incapacidade e da inadequação e de tratar, habilitar ou reabilitar utentes com disfunções de natureza física,
mental, de desenvolvimento ou outras incluindo a dor.
No segundo semestre de 2017 a fisioterapia foi reforçada por mais um fisioterapeuta, num total de 7
fisioterapeutas, o que permitiu aumentar o número de tratamentos.
Em 2017 tivemos 3 804 utentes e fizeram-se 38 748 tratamentos.
Média de 317 utentes/mês.
Média de 3 229 tratamento/mês.
Terapia da Fala
Em 2017 o serviço de terapia da fala respondeu em média a 55 utentes mês e realizou cerca de 200 sessões
mensais.
Este ano houve um aumento de horas de tratamentos no Centro Infantil e Clínica de Medicina Física e
Reabilitação, devido ao aumento de pedidos de acompanhamento/avaliação de crianças.
2.3.2. Health Club INForma
Em 2017, verificou-se ao nível do ginásio, um decréscimo progressivo de utilizadores devido à falta de
motivação do responsável, que se dividiu por outras atividades. O facto pode dever-se também às condições
físicas do espaço, à maquinaria envelhecida e em constante processo de avarias devido à idade dos mesmos.
Salientamos que o Health Club possui uma piscina de hidroginástica e um espaço para pilates e yoga. Tentouse no fim do verão, para melhorar a oferta de atividades abrir novas modalidades. Não obteve o resultado
esperado. Procedeu-se ainda à divulgação da oferta de exploração do ginásio por pessoas externas. Não
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obtivemos nenhuma proposta com significado monetário pelo que continuamos com gestão direta do Health
Club.
Abriu-se uma classe de Natação para bebés, com participação modesta ao longo do tempo.
3. Políticas Sociais de Educação e Formação Profissional
3.1. Projeto Mentes Brilhantes
O projeto Mentes Brilhantes, em 2017 manteve-se como aposta de sucesso da Fundação ADFP, obtendo
resultados muito positivos junto da comunidade escolar. Infelizmente no último trimestre de 2017 foi
evidente que a Câmara Municipal não deseja manter o apoio a este projeto.
Durante o ano letivo de 2016/2017 promoveram-se as seguintes atividades: Cursos de Ciências Experimentais
e o Curso de Livro e Leitura. Cada atividade teve uma duração de 1h30min por turma, em todas as escolas
do concelho de Miranda do Corvo, abrangendo um total de 90 alunos. Já no ano letivo 2017/2018, mantevese a extensão do projeto em todas as escolas do concelho para um total de 120 alunos, com acréscimo de 30
alunos.
2017, foi um ano de mudança para o projeto. Elaborou-se um manual pedagógico, dividido em três temas:
Físico-química, Geologia e Biologia, com base nos temas e experiências mais solicitados pelos alunos dos anos
anteriores, deixando desta forma de depender do Instituto de Educação e Cidadania para a realização
pedagógica dos cursos. Foi aproveitada a ideia e conceito do projeto “Família-pública” para introduzir o
debate de temas da sociedade neste manual. Iniciou-se a utilização deste manual no ano letivo de
2017/2018, tendo sido bem aceite por arte dos alunos.
Fora do período letivo, foram realizadas várias atividades intercalares: Páscoa Brilhante; Sessão de
encerramento do Mentes Brilhantes com presença de todos os parceiros; Campos de Férias (com pernoita
durante 2 semanas); Natal Brilhante. Estas atividades intercalares dispõem-se não só a introduzir mais
disciplinas e áreas do saber para além das lecionadas durante o período escolar, como cultura, informática,
dança, ciências, teatro, desporto entre outras, como também o convívio entre crianças.
No último trimestre do ano, elaboramos candidatura aos financiamentos europeus – 2020. Infelizmente sem
contar com o envolvimento da Câmara Municipal.
Assistiram às sessões de Matemática 28 crianças de 5 anos do Centro Infantil de Miranda do Corvo e 13
crianças do Centro Intergeracional do Mondego. No decurso das diversas sessões ministradas, verificou-se
que as crianças estavam particularmente interessadas nos conteúdos apresentados e que se envolviam
ativamente na resolução dos problemas apresentados.
Foram realizados relatórios de avaliação psicológica a 29 crianças.
No seguimento das avaliações foram feitas 29 reuniões com os encarregados de educação e 17 com os
professores titulares.
Na sequência das reuniões com os professores foram definidas estratégias para melhorar o desempenho/
comportamento de 12 crianças.
Das reuniões com os Encarregados de Educação foram encaminhados para novas atividades, atendendo às
descobertas das áreas de interesse/aptidões, um total de 18 crianças.
Para acompanhamento em psicologia foi sugerido encaminhamento a 7 crianças.
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3.2. Formação Profissional
Qualificação de Pessoas com Deficiências e Incapacidades
A formação profissional é enquadrada e financiada pelo Programa Operacional de Inclusão Social e Emprego.
Em 2017 tivemos 6 ações de formação inicial, sendo todas as ações de continuidade: carpinteiro/a de limpos,
assistente administrativo/a, empregado/a andares, operador/a agrícola, operador/a de jardinagem e
assistente familiar e de apoio à comunidade)
Visando sempre o objetivo principal da integração profissional das pessoas com deficiência/incapacidade,
destacam se em 2017 os resultados de integração no mercado de trabalho, tendo sido cumpridas as metas
de empregabilidade.
Foi elaborada uma Candidatura para 3 anos (2018-2020), com uma dotação financeira a rondar os 1.486
081,00€, envolvendo a afetação de 23 pessoas (6 formadores internos, 7 formadores externos, 10 técnicos e
funcionários) e envolvendo mais de 7 dezenas de formandos.
Em 2017 foram apoiadas mais de 7 dezenas de pessoas com deficiência e/ou incapacidade.
Formandos apoiados pelos cursos de formação profissional
Plano de 2017

Concretizado
2017

Empregada/o de andares

10

8

Carpinteiro Limpos

8

8

Assistente Administrativo/a

13

12

Operador/a Agrícola

10

10

Operador/a Jardinagem

11

11

Assistente Familiar e Apoio à Comunidade (Formação contínua1) 12

8

Assistente Familiar e Apoio à Comunidade (formação contínua2) 12

9

Assistente Familiar e Apoio à Comunidade

7

7

Total

83

73

em

Das saídas verificadas em 2017, 23 correspondem a formandos que concluíram os cursos. As restantes 7
saídas deveram-se a motivos de oportunidade de integração no mercado de trabalho, desistência ou excesso
do limite de faltas injustificadas que resultaram em expulsão dos cursos de formação profissional.
Em 2017 apenas tivemos admissões em ações de formação contínua na área de Assistente Familiar e de
Apoio à Comunidade, apoiando cerca de 17 mulheres em situação de desemprego, portadoras de
deficiência/incapacidade contribuindo para a recuperação e atualização de competências pessoais e sociais,
potenciadores da sua integração profissional.
Atualmente temos 16 formandos de dupla certificação, que comprovam que os destinatários se encontram
neste momento capacitados, académica e profissionalmente, para acesso ao mercado de trabalho. E ainda 7
certificados de Formação Contínua do Curso de Assistente Familiar e de Apoio à Comunidade.
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Cerca de 60% dos formandos que concluíram o seu percurso formativo ao longo do ano 2017 encontram-se
integrados profissionalmente nas várias medidas do IEFP.
É importante referir que os formandos avaliaram a formação, no geral, de forma bastante positiva, em que
94% dos formandos estão satisfeitos ou muito satisfeitos, comparativamente ao ano passado em que 90%
avaliaram a formação profissional de forma satisfatória.
Alunos PIT (Plano Individual de Transição)
Ainda, no ano 2017, assinamos protocolo cooperação com o Agrupamento de Escolas de Miranda do Corvo
e ARCIL no âmbito do acolhimento 12 alunos com necessidades especiais. Este protocolo visa apoiar a
preparação do aluno para a vida pós-escolar, para a sua inclusão social, através da realização de experiências
em contextos da comunidade, como definido no Plano Individual de Transição (PIT).
3.3. Emprego
- Medidas Ativas de Emprego
- Atividades e objetivos prosseguidos pela F.A.D.F.P.
A Fundação ADFP em parceria com I.E.F.P. e a própria Segurança Social, tem contribuído para a promoção
do emprego e da inclusão social, assumindo-se como o maior empregador concelhio, retirando do espectro
da pobreza inúmeros agregados.
As Medidas Ativas de Emprego e Mercado Social de Emprego revelam-se importantes para a sustentabilidade
da organização, reduzindo custos.
O aproveitamento destas medidas, tem facilitado à Fundação a criação de emprego.

Medidas Ativas de Emprego / Mercado Social de Emprego
Os Contratos Emprego Inserção e os Contratos Emprego Inserção+, estes últimos vocacionados para pessoas
portadoras de deficiência ou beneficiários do Rendimento Social de Inserção (R.S.I), e os primeiros
vocacionados para pessoas beneficiárias do subsídio de desemprego, têm constituído um instrumento de
integração pelo trabalho de públicos desfavorecidos face ao mercado de trabalho.
A Medida Contrato Emprego, apoia sobretudo os contratos sem termo, teve o seu início em 2017,
substituindo a Medida Estímulo, tendo-se pautado por três fases de candidatura ao longo do ano,
diferenciando-se deste modo da anterior medida, de carácter contínuo, embora com limitação de
candidaturas/ano, o que criou algumas dificuldades aos empregadores.
Empresas de Inserção
As empresa de inserção, com mais de sete anos, encontram-se em fase de extinção, pelo que neste momento
a Fundação ADFP, apenas mantem em funcionamento a de agropecuária e jardinagem com oito elementos.
Emprega 8 trabalhadores. Esta empresa tem estado na base da aposta da ADFP no setor agrícola, visando a
criação de emprego.
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O seu funcionamento é apoiado por uma equipa multidisciplinar, procedendo-se sempre à substituição das
pessoas envolvidas, findo os vinte e quatro meses, seis de contrato de formação e dezoito de contrato de
trabalho.
A Fundação ADFP, sempre acreditou neste instrumento de política ativa de emprego, considerando-a muito
válido para a integração de públicos-alvo específicos, caracterizados por serem pessoas, por vezes, aptas em
termos profissionais, mas que apresentam défices importantes em termos das competências pessoais e por
conseguinte com dificuldades de integração no mercado normal de trabalho. Infelizmente a política
governativa não mostra sensibilidade para estas pessoas, vítimas de exclusão.
3.3.1. Contratos Emprego Inserção

C.E.I.
C.E.I +

CANDIDATURAS EFECTUADAS
11
14

CANDIDATURAS CONTRATUALIZADAS
6
7

Os Contratos Emprego Inserção tem acompanhado a descida a nível do desemprego e apresentam uma baixa
contratualização face às candidaturas efetuadas. É justificável pela ausência de candidatos disponíveis, e/ou
falta de perfil para as funções a desempenhar, pela demora por parte do IEFP na aprovação, que aumenta o
desinteresse e a desistência dos candidatos.
3.3.2. Medida Contrato Emprego
CANDIDATURAS EFETUADAS
16

CANDIDATURAS CONTRATUALIZADAS
9

A Medida Contrato Emprego iniciada em 2017 substituiu a anterior Medida Estímulo.
Isenção Taxa Social Única
CANDIDATURAS EFETUADAS
12

PERÍODO DE ISENÇÃO
5 Anos

TAXA DE REDUÇÃO
50%

3.3.3. Gabinete de Inserção Profissional Inclusivo
O Gabinete de Inserção Profissional Inclusivo (GIP Inclusivo), nasceu de uma proposta feita pela Fundação
ADFP ao Secretário de Estado do Emprego em 2014, durante a visita à instituição, tendo sido inaugurado em
setembro de 2015. O gabinete tem como principal objetivo apoiar na integração profissional de pessoas com
deficiência e incapacidade, ou com dificuldades de inserção, de forma a garantir a igualdade de tratamento
no emprego e na atividade profissional e também na igualdade de oportunidades e na participação social,
em colaboração com o Centro de Emprego da Lousã.
Análise das atividades desenvolvidas, relativamente ao ano de 2017
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Quadro 1:
Objetivos Quantitativos por Atividade

Objetivos
1º
propostos
Trim.
durante
1
ano
Ações de apoio à procura de emprego e 75
27
desenvolvimento
da
atitude
empreendedora
Encaminhamento para ações de formação 120
1
ou medidas de emprego
Receção e registo de ofertas de emprego
40
6
Apresentação de desempregados a ofertas 60
13
de emprego
Colocação de desempregados em ofertas 30
0
de emprego
Controlo de apresentação periódica dos 10
beneficiários
das
prestações
de
desemprego
Ações de informação sobre as medidas 200
54
ativas de emprego e formação,
oportunidades de emprego e de formação,
programas comunitários de apoio à
mobilidade no emprego ou formação
Outras Atividades
27
Totais
128

2º
Total de objetivos
Trim.
atingidos durante
(abril e 5 meses
maio)
17
44

1

2

13
10

19
23

2

2

-

-

0

54

16
59

43
187

Quadro 2:
Objetivos Quantitativos por Atividade

Objetivos
2º
propostos
Trim.
durante
1 (junho)
ano

3º
Trim.

4º
Trim.

Realizar sessões de Informação sobre
Técnicas de Procura de Emprego: -O que é a
Procura Ativa de Emprego; O que é a
Demonstração PAE; O que é a Tutoria no
PAE;
Dinamizar sessões coletivas no âmbito do
IEFP e respetivos serviços à distânciaConhecer e saber utilizar Mobilidade e
Emprego; Subsídio de Desemprego;
Medidas de Emprego e Formação
Profissional; Direitos e Deveres dos
Subsidiados Inscritos
Encaminhamento de desempregados para
ações de formação
Encaminhamento para Medidas Ativas de
Emprego
Recolher e registar de ofertas de emprego
Apresentação/Encaminhamento
de
desempregados a ofertas de emprego

230

0

33

0

Total
de
objetivos
atingidos
durante
7
meses
33

75

93

81

78

252

60

14

42

20

76

60

1

6

3

10

40
60

6
2

1
8

6
3

13
13
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Contruir uma Turma na modalidade de 15
Formação "Aprendizagem"
Totais

0

0

0

0

116

171

110

397

Em 2017a Fundação ADFP foi premiada pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional, como sendo uma
Entidade Empregadora Inclusiva.
3.3.4. Estágios Profissionais
A Fundação ADFP tem promovido Estágios Profissionais no âmbito do Programa do IEFP.
No ano de 2017 iniciaram o total de 13 estágios emprego, dos quais 3 (23%) são estágios inserção para
pessoas com deficiência ou incapacidade. Em 2017, terminaram 9 estágios emprego. Destes, 4 foram
convertidos em contrato de trabalho. Após o estágio foram integrados dois psicólogos, dois fisioterapeutas,
um licenciado em ciências da educação, um economista, uma educadora de infância, uma animadora socio
cultural, um trabalhador polivalente, uma bioquímica, uma nutricionista e um jovem com formação em
agricultura/jardinagem.
3.3.5.Voluntariado
O voluntariado como trabalho benévolo a favor do outro, tem cada vez mais relevância nas instituições sem
fins lucrativos e na comunidade.
Os países mais desenvolvidos, mais ricos e com maior coesão social, são aqueles que mais incentivam o
voluntariado.
A Fundação ADFP conta com a ajuda de centenas de voluntários. Colaboram nos corpos sociais e nas diversas
áreas e valências, contribuindo para o sucesso da Instituição. Os voluntários têm uma função de auditores
externos, verificando o funcionamento nas diversas residências e apoiam serviços importantes da Fundação.
Estes “olheiros” são importantes na prevenção de maus-tratos, abusos ou negligência organizacional,
protegendo as pessoas mais vulneráveis.
A Fundação ADFP conta com uma bolsa de 593 voluntários ativos, tendo tido a colaboração de 246
voluntários ao longo do ano. Mensalmente tivemos uma média de 105 voluntários com prémio e 141 sem
prémio de bolso.
Relativamente à distribuição por sexo, verifica-se uma maior colaboração de voluntários do sexo feminino
(68.13%).
Os voluntários mais jovens são, maioritariamente, estudantes que nos seus tempos livres/férias colaboram
com a Fundação e os mais velhos são, predominantemente, pessoas desempregadas ou aposentadas.
3.3.6. Serviço Comunitário
Em 2017, manteve-se a colaboração com o Ministério da Justiça e Direção Geral de Reinserção Social, na
aceitação do cumprimento de horas de serviço comunitário nas valências da Instituição.
Em 2017, houve uma redução no trabalho comunitário tendo sido concretizadas só 179,5 horas.
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4. Políticas Culturais
4.1. Departamento Cultural
4.1.1. Biblioteca Itinerante / Fixa
A Biblioteca tem como visão assumir-se referência no acesso à informação, colaborando no fomento das
literacias e no desenvolvimento sociocultural da comunidade abrangida direta ou indiretamente. A sua
missão é garantir o acesso ao conhecimento; estimular a leitura visando formar cidadãos críticos capazes de
usar com eficácia a informação de forma democrática, quebrando barreiras étnicas, culturais ou religiosas;
conservar coleções bibliográficas em qualquer tipo de suporte.
Em 2017 a Bibliomóvel visitou 45 localidades, 18 pré-escolas e 10 lares da terceira idade e centros de dia, nos
conselhos de Góis, Lousã, Miranda do Corvo e Penela.
Fez parte da organização e participou nas atividades da Semana da Leitura 2017 (27 a 31 de março);
Organizou a Conferência Ibérica “A Biblioteca-Espaço de Tolerância e Integração num mundo em conflito”
(19/20 de maio);
Participou nos Encontros de Bibliomóveis da Sertã (1/2 de julho) e da Chamusca (27/28 de outubro), tendo
divulgado as atividades da Biblioteca e o papel social da Fundação ADFP;
Fez parte da Organização e participou nas atividades da Semana da Leitura 2017 (27 a 31 de março);
Comemorou o Dia Internacional do Livro com visitas ao Centro Intergeracional do Mondego (27 de abril) e
ao Lar Naturidade - Penela (28 de abril);
Realizou o Concurso “O Espantalho Hortelão;
Criou dois fundos documentais: um para o “Museu do Mel” e outro para a “Casa Dignidade”;
Elaborou em colaboração com as animadoras da Saúde Mental o projeto “A Biblioteca tem música”;
Preparou e/ou realizou 582 atividades nas quais participaram crianças, jovens e idosos em colaboração com
as nossas valências e as escolas e lares que visitamos com o Bibliomóvel.
A Biblioteca atendeu 9177 leitores, que requisitaram 12947 documentos.
4.1.2. Eventos
Dia Europeu de Cultura Judaica, com a atuação do Ballet Folklorico de Orizaba, México
Comemorações dos 30 Anos da Fundação ADFP.
Gala do 30º Aniversário – distinção de colaboradores e dirigentes com mais de 25 anos e 30 anos de ADFP,
colaboradores aposentados, colaboradores, dirigentes e beneméritos falecidos, Fundadores; Apresentação João Aurélio Sansão Coelho; Atuação dos artistas - Academia de Dança de Miranda do Corvo; Associação
Teatral Filhos do Palco; Coro da Universidade Sénior; Diana Baptista; Ilusionista Telmo Melo; Us Sai de Gatas.
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4.1.3. Cinema
Número de Bilhetes Vendidos – 2694
Número de filmes projetados – 52
A Nos Lusomundo alterou as condições de contrato, criando especialmente para o caso da ADFP, uma renda
mensal de programação, tendo em conta a natureza da entidade.
Para além de sessões de cinema, houve diversos eventos nesta sala:
Seminários e Workshop’s organizados pelo CLDS + 3G – Trilhos do Futuro;
Evento no âmbito do Dia Internacional da Mulher e organizado pelo Clube da Mulher;
Conferência de abertura do ano letivo da Universidade Sénior de Miranda do Corvo;
Cedência da sala para reunião alargada de professores da Escola José Falcão.
17 empresas fazem publicidade no cinema, contribuindo para a sustentabilidade.
4.1.4. Real Confraria da Matança do Porco
Participação na Gala de Homenagem a Ruy de Carvalho, no Casino Estoril
IX Capítulo da Real Confraria da Matança do Porco, que contou com mais de uma centena de participantes,
10 Confrarias convidadas e a Presença da Federação Portuguesa de Confrarias Gastronómicas.
4.1.5. Clube UNESCO Trivium: Espaço da Mente e Templo Ecuménico Universalista
Apresentação do Livro “LIBERDADE / Espaço da Mente”
Lançamento do folheto Templo Ecuménico Universalista
Abertura ao público do Observatório das Religiões
Participação no evento de Natal organizado pela Comissão Nacional da UNESCO, em Sintra
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Capítulo III – Metas e Dinâmicas Operacionais das Políticas Ambientais de Inclusão
e Eco Inovação
1.Parque Biológico da Serra da Lousã
Os objetivos gerais são:
- Consolidar os valores humanistas e civilizacionais promovidos pela Fundação ADFP;
- Criação de postos de trabalho sustentáveis para grupos mais vulneráveis face ao mercado de trabalho –
Emprego e Inclusão;
- Valorização e promoção dos produtos endógenos;
- Valorização das tradições, artes e ofícios tradicionais;
- Promoção e enriquecimento da região, atraindo turistas.
1.1. Manutenção e Maneio
1.1.1. Parque Selvagem
O primordial objetivo do Parque Biológico é a empregabilidade de pessoas com necessidades especiais e a
mostra da vida selvagem autóctone que habita o território nacional.
Destacamos em 2017 múltiplos nascimentos que comprovam a boa adaptação dos animais aos espaços e
várias obras de manutenção que melhoraram os recintos para os animais e o impacto visual do visitante.
a) Coleção animal
- Receção de várias aves irrecuperáveis vindas de vários Centros de Recuperação
- Receção de uma lontra vinda do Fluviário de Mora
- Aquisição de um javali macho reprodutor
- Devido à morte do exemplar canino Serra da Estrela, foi adotado um exemplar da mesma raça do Canil
Municipal de Coimbra, sendo ainda oferecida uma fêmea, com LOP, por criador da raça.
b) Formação/Colaboradores
Foi efetuada uma reestruturação, dividindo os colaboradores em equipas equilibradas para alimentação,
manutenções e vinhas. A cada equipa, que contempla sempre trabalhadores com necessidades especiais,
deficiência, desempregados de longa duração e/ou vitimas de exclusão social, são ministradas formações
práticas para melhor desempenho na realização das tarefas.
c) Estagiários/Voluntários
Em 2017 recebemos 16 estagiários e voluntários da área da biologia, tecnologia animal e vinhas Coorientação
de estudante da Universidade do Porto – Tese de Mestrado de Ecologia - “Enriquecimentos Ambientais em
animais em cativeiro”, baseando-se num estudo e análise de comportamentos associados ao stress inerente
ao cativeiro. A aluna defendeu a tese em Novembro, obtendo a classificação de 18 valores.
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d) Infraestruturas, sinalética
O maior esforço de 2017, concentrou-se na manutenção e reparação das cercas dos vários recintos do Parque
Selvagem, melhoria do lago para os patos bravos, com o objetivo de uma melhoria estética para
apresentação ao público.
Foram realizadas várias reflorestações dos recintos, com árvores autóctones e com a presença/apoio de
empresas externas. Um grande problema é a doença do nemátodo a destruir os pinheiros existentes, alguns
com mais de 50 anos.
No último trimestre, iniciaram-se várias obras de requalificação do parque: início da construção de cascata
no recinto do urso pardo e início das obras de acessibilidade e sinalética.
e) Visibilidade – maiores destaques de 2017 na comunicação social
Atividade dia de Reis – presença da SIC com filmagens para o noticiário
Adoção de Cão do Canil Municipal de Coimbra
Oferta de cadela Serra da Estrela ao PBSL
Reportagem da “Sporting TV” com introdução ao programa realizado no PBSL
Reportagem no âmbito da região centro – Imagens de Marca
1.1.2. Quinta Pedagógica
Sendo uma mostra de espécies da agro-pastorícia tradicional, a Quinta Pedagógica apresenta várias raças de
suínos, caprinos, ovinos, bovinos, asininos e galináceos. Ao longo do ano foram adquiridas novas raças para
complementar a coleção de espécies já existentes, como um bovino de raça Arouquesa e um casal de burros
mirandeses, numa parceria com a Associação para o Estudo e Proteção do Gado Asinino – Realce para o facto
do maneio destes exemplares ser realizado por colaboradores com necessidades especiais e utentes do
Centro de Atividades Ocupacionais da Fundação ADFP.
Foram efetuadas manutenções nas cercas dos suínos ao ar livre, criando-se um muro de pedra tradicional,
tornando-se assim mais agradável ao visitante. Pela mesma razão, os parques das vacas, foram caiados e
pintados com um friso amarelo.
A Quinta Pedagógica inclui um labirinto de árvores de fruto e um roseiral, onde foram realizadas
manutenções ao longo de todo o ano para manter o espaço agradável e, um pombal do qual as pombas são
soltas semanalmente.
1.1.3. Centro Hípico
O Centro Hípico nasceu de uma iniciativa da ADFP, com vários objetivos: criação de emprego, oferta de
equitação adaptada e terapêutica realizada para e por pessoas com deficiência, atividade desportiva
complementar em Miranda do Corvo, com realização de aulas de equitação e prestação de serviços a donos
dos cavalos.
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Ao longo de todo o ano, existem apensamentos de equinos e passeios de charrete pela vila de Miranda do
Corvo e participação em casamentos. Inserido no circuito nacional, foi realizado um concurso hípico regional
e, para motivar os alunos do Centro Hípico foi realizado um concurso de clube.
Para aumentar a existência de cavalos a ADFP aceitou a doação por particulares, de dois jovens equinos que
já se encontram em desbaste.
1.2. Agropecuária
1.2.1. Agrícola
Fruticultura: Até ao ano transato, toda a produção das áreas frutícolas (casca mole) era utilizada para
consumo interno, num total de 200 m2 de pomar misto e do Labirinto de Árvores de Fruto, onde os visitantes
podem degustar as várias frutas presentes. Do pomar misto foram colhidos 35 kg de Kiwis e 20 kg de
pêssegos.
Da Alameda do Hotel Parque, foram colhidos 700 kg de marmelos, propriedade da CMMC. A Fundação ADFP
apresenta dois pomares de frutos de casca rija, sendo eles a noz (1 ha) e a castanha (1,5 ha) cujos soutos
estão em fase de formação (2º ano). Simultaneamente, foi detetada uma bactéria nos castanheiros, que
inviabiliza o souto, que nos obriga a pensar alternativas para plantação no próximo ano.
Em 2017 foi adquirida uma Herdade em Catrão com 30 hectares, no Fundão, de onde foi possível colher e
comercializar 4925 kg de cereja temporã nos 2 ha existentes.
Olivicultura: A colheita anual da azeitona das propriedades de Miranda do Corvo (árvores dispersas) e do
Fundão (11 ha) rendeu 850kg azeitona Galega e 78.520 kg de azeitona Arbequina e Arbosana,
respetivamente. A azeitona Galega foi transformada em azeite (166 L) e comercializado e a azeitona
Arbequina e Arbosana foi vendida a granel na árvore.
Apicultura: A colheita do mel dos apiários da Corga, Cadaixo e Parque Biológico rendeu 110 litros. Foi
realizada alimentação e tratamento para fortificar as colmeias para o Inverno rigoroso.
Forragens: Os fardos das forragens semeadas e enfardadas em 2017 renderam 245 fardos de feno com uma
média de 30 kg/fardo, com utilização para alimentação animal do PBSL.
Hortícolas: Em 2017, na propriedade hortícola de Cadaixo (1,5 ha ao ar livre e 1000 m 2 de estufas), a
produção no campo foi afetada pelo granizo, o que originou uma quebra de produção. Diariamente foram
entregues nas várias valências da Fundação ADFP legumes frescos de qualidade ímpar; foi realizada uma
vedação no terreno adquirido no mesmo local e foi reparada a ponte pedonal com colocação de varões de
segurança.
1.2.2. Pecuária
Parque Selvagem: Foram analisados os reprodutores e efetuadas trocas genéticas para diminuir
consanguinidades e aumentar e os níveis de prolificidade. Expectamos que as fêmeas de Gamo, Veado e
Javali, tenham entrado em gestação no último trimestre do ano.
Quinta Pedagógica: Foram analisados os reprodutores e efetuadas trocas genéticas para diminuir
consanguinidades e aumentar e os níveis de prolificidade. Devido ao fácil maneio destas espécies,
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confirmámos que todos os ovinos, caprinos e suínos estão gestantes, com exceção dos bovinos em que
apenas duas se encontram prenhas.
De salientar a raça de suínos Bísara que apresentou uma performance reprodutiva de dois partos por ano,
com uma média de 10 leitões ao desmame por porca/parto.
1.2.3. Adega
Na adega, foi criada uma sala de provas com o intuito de receber visitantes e provas de produtos endógenos
oriundos das valências da Fundação, tendo já ocorrido duas provas dos mesmos.
Com capacidade para uma produção de 208.000 litros, a segunda vinificação desta adega veio comprovar a
aposta tecnológica e as boas condições enológicas da mesma. Na adega foram vinificadas a partir de uvas
oriundas das áreas vitícolas de Miranda do Corvo, Penela (7 ha) e Fundão (11 ha – desta área vitícola apenas
foi usada 400 kg de uvas de uma casta branca especifica) as seguintes quantidades:
Vinho Rosé: 1.100 litros
Vinho Branco: 1.200 litros
Vinho Tinto: 7.500 litros
A maioria da produção de uva no Fundão tem sido vendida à Adega Cooperativa do Fundão: 77.780 kg, em
2017, com majoração por qualidade. A Fundação ADFP é Presidente da Assembleia Geral da Cooperativa.
Iniciou-se o processo de enchimento da marca “Terras de Lamas”, em Bag in box 5 litros com vinho tinto
2016, e engarrafamento em garrafa de 0,75L da marca “Terra Solidária” com vinho tinto 2016, em caixas de
6 garrafas, com os logotipos promocionais (PBSL/Espaço Mente; Hotel e Templo). As citadas marcas foram
lançadas no evento Confraria da Real Matança do Porco que decorreu em Novembro. Na cave da adega, foi
iniciado o estágio do vinho tinto 2016 proveniente de uvas da herdade do Fundão em barricas de carvalho
francês e americano, sendo sujeito a provas frequentes.
Nos objetivos da adega encontra-se a produção de espumante, pelo que, na vindima de 2017, decidiu-se
reservar 2.500 litros de base para o Espumante Aldeias de Xisto, o primeiro espumante a ser produzido pela
Fundação.
No ano em curso, foi diagnosticada ao Eng.º Responsável, Victor Araújo, uma doença oncológica tendo vindo,
infelizmente, a falecer em Dezembro. No final do ano, procedeu-se à contratação do Eng.º Agrário Gonçalo
Moura Costa, com formação em enologia, como forma de dar um impulso ao trabalho realizado na Adega e
mantendo como consultor o Enólogo Antero Silvano, em regime Pró-bono.
1.3. Jardinagem
Esta valência compreende duas vertentes: a ocupação e empregabilidade de pessoas com necessidades
especiais, com deficiência, vítimas de exclusão social e laboral e, a prestação de serviços internos e externos.
Os serviços internos compreendem os jardins e espaços verdes da Fundação ADFP, podas, vindimas e colheita
de azeitona galega. Asseguram a manutenção dos seguintes jardins e espaços verdes: Praça José Falcão;
Alameda das Moitas; Residência Cruz Branca; Jardins Particulares; Quinta da Paiva (PBSL e HSL); Centro
Infantil, Centro Social de Lamas, Residência Igualdade de Rio de Vide, Casa de Vila Nova, Casa Dignidade e
Colégio de St. Paul’s School.
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No âmbito das atividades formativas da Fundação, existe um curso de Operador/a de Jardinagem, percurso
de dupla certificação/3600 horas, com uma forte componente de prática simulada que, sempre que possível,
se integra nestas atividades.
1.4. Queijaria, Fumeiro e Doces tradicionais
Iniciando atividade no ano de 2016, a Queijaria e Fumeiro continuou a fabricar e promover os produtos
artesanais endógenos. Na queijaria, foi fabricado queijo fresco e queijo curado de cabra, de forma artesanal,
com vendas para a loja de artesanato do Parque Biológico, Hotel Parque Serra da Lousã e valências da
Fundação ADFP. No fumeiro, além do chouriço tradicional e de vinho de alhos, começou a produzir-se o
chouriço tradicional picante.
Devido ao grande incêndio de 16 de Outubro, a exploração NaturAproach, que fornecia o leite para produção
de queijo, ficou sem 2/3 do seu efetivo, deixando de satisfazer as necessidades do normal funcionamento da
queijaria. Deste modo, a produção decaiu nos últimos meses do ano, pelo que foram procuradas alternativas
de compra de leite de cabra, ovelha e vaca. Obtivemos autorização por parte da DGAV, devido às razões que
levaram à quebra de produção de queijo de cabra, para a utilização de leite de vaca de modo a manter a
sustentabilidade do projeto.
Este período coincidiu com a doença da responsável técnica por esta área, agravando as dificuldades.
A nível de doces foram realizados várias investigações e ensaios pela técnica para encontrar formulações que
nos permitiram fazer o aproveitamento de frutas/legumes com excessiva maturação, provenientes quer da
Fundação ADFP, quer das explorações agrícolas. Também os marmelos provenientes da Alameda do Hotel
Parque foram processados e conservados para o fabrico de marmelada durante o ano, com o intuito de
aprovisionar as valências da Fundação ADFP. De realçar que estas frutas foram preparadas para fabrico pelos
utentes e idosos das várias residências da Fundação ADFP.
1.5. Alambique
Aberto ao público no último trimestre de 2017, como mostra visitável da produção tradicional de aguardente.
Composto por peças tradicionais e uma sequência fotográfica do respetivo processo tradicional de produção.
Devido a razões legais não produzimos aguardente.
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Capítulo IV – Metas e Dinâmicas de Engenharia e património
Hospital Compaixão
A obra encontra-se, com uma execução de cerca de 32.59 %. Já foram feitos 16 autos de medição, no
montante de 1 245 127,46 €. Custo total previsto é de 5 000 000,00 euros.
Estão a ser executados as infraestruturas de eletricidade, AVAC e acabamentos.
Têm sido efetuados contactos com empresas do ramo da imagiologia, salas de cirurgia e esterilização.
Foram visitados dois hospitais com uma realidade idêntica à do hospital Compaixão, ouvindo profissionais
da saúde, para melhor se entender as necessidades técnicas para o funcionamento deste tipo e
infraestrutura.
Algumas empresas das diversas especialidades, têm colaborado na definição das infraestruturas elétricas
nos serviços de imagiologia e salas de cirurgia. Apresentaram também alguns layouts e estimativas de
custos.
Templo Ecuménico
- Conclusão do observatório das religiões, do Templo Ecuménico; execução dos móveis pela carpintaria da
ADFP.
- Pedido, análise de propostas, adjudicação e montagem do sistema fotovoltaico em março. Custo de 46
116,76 euros
- Pedido de cotação, análise de propostas, adjudicação e execução para o gás da casa da Guarda.
- Colocação do candeeiro no espaço de oração.
- Colocação/reparação do torniquete de saída.
- Execução de mais alguns percursos pedonais.
- Execução dos bancos e colocação das frases de reflexão no percurso de ligação entre o PBSL e o Templo.
- Execução das ligações externas (eletricidade, águas e esgotos) da casa do guarda.
- Execução e colocação de 10 caixotes de lixo.
- Execução e conclusão da ligação elétrica e iluminação exterior pela EDP em outubro; custo de 46.198,19
euros.
- Custo total do Templo 406.000,00 euros.
Adega/CAO – Pavilhão do Lote nº 16
Embargo no mês de março por parte da Camara Municipal da obra do anexo do pavilhão do lote nº 16,
tendo sido ultrapassada esta situação de embargo. A inauguração foi no 30º Aniversário da Fundação. Custo
de 59 590,10 euros.
No pavilhão principal foram iniciadas destinadas a para o Centro de Atividades Ocupacionais, com o custo
de 266 334,15 euros. Devido à falta de colaboração da Câmara Municipal, estas obras foram suspensas em
setembro para serem retomadas em dezembro, com algumas alterações no projeto que permitirão outros
fins na utilização.
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Museu do Mel Serra da Lousã
Continuação e conclusão da obra do Museu do Mel, tendo sido inaugurado no 30º aniversário da Fundação.
Custo total de 175 675,61 euros.
Aguarda-se a licença de utilização para abertura ao público.
Centro Social e Comunitário Dr. Jaime Ramos
Conclusão das obras de Segurança Contra o Risco de Incêndio no edifício sede. Foram feitas as medidas de
autoproteção estando para aprovação ANPC-Autoridade Nacional de Proteção Civil
Foi pedida a vistoria conjunta à Camara Municipal para emissão da autorização de utilização.
Obras de conservação da copa contígua ao refeitório do edifício sede, devido à imposição da ASAE.
Para a Lavandaria adquiriu-se 1 máquina de barreira sanitária no montante de 32 820.00 €, necessária para
a obra de remodelação do espaço.
Intervenção em todos os quadros dos edifícios que compõe o Centro Social Comunitário, para puderem ser
vistoriados pela Direção Geral de Energia e Geologia para posterior ligação ao novo PT-Posto de
Transformação. Esta intervenção foi feita por empresa pelo montante de 17 750,26 €.
Esta ligação ao posto de transformação, trará uma poupança energética no Centro Social Comunitário de
cerca de 30%.
Em 2017 pediram-se propostas para a instalação de painéis solares para produção de energia.
Hotel Parque Serra da Lousã
Substituição do pavimento do Kids Club e realização de um conjunto de ações técnicas, inspeções,
correções e preservações
Casa de Tábuas
Conclusão dos trabalhos de reabilitação/alteração da habitação.
É uma residência de tipologia T3 que se desenvolve em 2 pisos.
Esta intervenção importou em 53 76,00 € realizado nos anos de 2016 e 2017.
Inaugurada em 2017; falta concretizar a ligação elétrica.
Bloco Habitacional da Rua da Coutada
Instrução de elementos para a obtenção da licença de utilização e da Propriedade Horizontal.
O edifício foi adquirido por 260 000,00 euros. Após as obras realizadas por administração direta, calculamos
um custo total de 435 861,63 euros.
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Casa de Vila Nova
Início do projeto para a construção de Hostel e área social /centro de dia no imóvel de Vila Nova.
Foram realizados levantamentos do existente e um projeto para a solução pretendida.
Colégio St. Paul´s School – Coimbra
Obras de remodelação no r/chão do colégio e de quatro salas do 1º andar, pintura exterior, aplicação de
piso sintético no campo polidesportivo, parque infantil e aquisição de equipamento diverso.
Foi feito o projeto Segurança Contra o Risco de Incêndios da creche e foi aprovado pela Autoridade Nacional
de Proteção Civil.
Foi elaborado o projeto final de alterações para as diversas entidades, DGEST- Direção-Geral dos
Estabelecimentos Escolares do Centro e Camara Municipal de Coimbra.
As obras de adaptação foram realizadas por administração direta e algumas subempreitadas num valor
total de 69.464,37 euros.
Centro Intergeracional Mondego-CIM
Foi adquirido um imóvel em Casa Novas na União de Freguesias de S. Martinho e Ribeira de Frades pelo
montante de 700 000.00 €, com uma área de terreno de 2668,82 m2, implantação de 1278.73 m2, área de
descoberta 1336.66 e área de construção 2230,11 m2.
Nas obras de adaptação investimos 519.204,81 euros, o que aponta para um custo total de 1.219.340,81
euros.
Este edifício destina-se a Creche, Pré-escolar e Universidade Sénior, podendo albergar outras atividades.
Foi elaborado o projeto para as obras de adaptação, com uma capacidade para 160 crianças, e apresentação
nas diversas entidades, Instituto de Segurança Social, DGEST- Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares
do Centro, ANPC-Autoridade Nacional de Proteção Civil e Camara Municipal de Coimbra.
Casa Dignidade-Coimbra
O imóvel sito na Rua do Brasil teve obras de conservação, efetuadas pela equipa da manutenção da
Fundação ADFP com substituição das infraestruturas elétricas, águas e esgotos, pinturas de paredes e
janelas e arranjo do chão.
O valor da aquisição foi de 420.000,00 euros. As obras de adaptação foram feitas por administração direta.
Calcula-se um valor total de 438.718,53 euros, incluindo as obras.
Parque Biológico da Serra da Lousã
Foi feita uma candidatura, através do Hotel Parque da Serra da Lousã, para melhoria das acessibilidades
através do programa Valorizar-Linha de Apoio ao Turismo Acessível, no valor de 213 071.00 €,sendo o
incentivo de 191.765,00 €.
Foram realizadas diversas obras de melhoria em alguns cercados dos animais.
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Abrimos concurso para substituição do telhado do refeitório, pelo valor de 4.699,30 euros.
Viaturas
A 1 de Março o sector das viaturas, passou para a coordenação do Gabinete de Engenharia e Património.
A carrinha Mitsubishi Canter, atribuída à jardinagem, com matrícula 28-60-JQ sofreu um acidente. Como o
valor da reparação seria muito elevada pediu-se propostas para a aquisição de uma nova viatura.
Devido a necessidades de transporte de pessoas com mobilidade reduzida ser elevado, pediu-se propostas
para uma nova viatura com a possibilidade de transportar 4 cadeiras de rodas.
Manutenções
Conjunto de ações técnicas, inspeção, correção e preservação
Iluminação: Verificação do estado de armaduras e candeeiros | Substituição de lâmpadas, arrancadores e
balastros | Verificação de caixas de derivação | Verificação de funcionamento de interruptores e tomadas |
Outros
Quadros Elétricos
Limpeza geral de quadros elétricos | Reaperto de quadros | Verificação de tensões
Solicitação e Acompanhamento de Serviços Específicos
Elevadores | Vidros | Estores | Equipamento| Portas | Serviços de canalizações e construção civil.
Foram feitos estudos de arquitetura para os seguintes investimentos:
- Recuperação da casa do Monte de Isidro / Alpedrinha – Fundão;
- Levantamento de edifícios antigos para transformação em Hotel Rural no Fundão;
- Estudo de adaptação da Creche do Sr. da Serra a Estrutura Residencial de Idosos para ampliação da
Residência Cristo Redentor.
- Estudo / projeto para imóvel em Vila Nova.
- Estudo de adaptação do prédio da Rua da Coutada a Unidade de Cuidados Continuados.
A demissão do Arquiteto interrompeu estes processos que serão retomados em 2018 com um novo
arquiteto.
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Capítulo V – Turismo
HSL – Hotel da Serra da Lousã, Unipessoal Lda.
O setor do turismo, gerido pela empresa HSL – Hotel da Serra da Lousã, Unipessoal Lda., inclui os seguintes
projetos: Parque Biológico da Serra da Lousã e Centro de Informação; Restaurante Museu da Chanfana; Hotel
Parque Serra da Lousã; Loja de Artesanato; Templo Ecuménico Universalista e Museu do Mel.
Com início de atividade em outubro de 2015, é uma empresa unipessoal cujo único proprietário é a Fundação
ADFP.
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.
Missão
Num contexto globalizado e competitivo, a sociedade Hotel Parque Serra da Lousã, procura 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
Ser reconhecida a par da importante vertente de Inovação social da Fundação ADFP, como uma empresa que
aposta no turismo com sustentabilidade e qualidade. Ambicionamos que os diversos equipamentos que são
geridos por esta Empresa Unipessoal sejam modelo de referência nacional.
1. Parque Biológico da Serra da Lousã
1.1. Centro de Informação – Visitantes
O Centro de Informação é a bilheteira e receção do Trivium - Parque Biológico, Espaço da Mente e Templo
Ecuménico - incorporando um pequeno bar que apoia os clientes.
O cliente alvo são as famílias em lazer e as escolas.
O Centro de Informação desenvolve também um importante serviço de promoção e divulgação do concelho
e da região, sendo o posto turístico concelhio que funciona 365 dias /ano.
O Verão de 2017 inverteu uma tendência de crescimento que se vinha a sentir nos primeiros meses do ano,
resultante da sensação de insegurança que as pessoas sentiram após os incêndios florestais de junho.
Em 2017 tivemos 27 498 visitantes do Parque Biológico da Serra da Lousã e 5 139 bilhetes vendidos para o
Templo Ecuménico Universalista (desde a sua abertura em finais de abril).
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1.2. Museu Vivo de Artes e Ofício Tradicionais
O Museu Vivo de Artes e Ofícios Tradicionais, integra o conjunto ecoturístico Parque Biológico da Serra da
Lousã e é composto pelas Oficinas de Artesanato e pela Loja de Artesanato.
Nas oficinas de Olaria e Vidro, Sapataria, Vime e Cestaria e Tecelagem são elaborados produtos artesanais,
por pessoas com deficiências e/ou incapacidades.
A maioria das pessoas que, diariamente, desempenham atividades neste Museu Vivo são utentes do Centro
de Atividades Ocupacionais e Núcleo Terapêutico Ocupacional, portadores de variadas patologias, desde a
deficiência física e motora à doença e deficiência mental. Aqui aprendem, junto de artesãos qualificados,
uma antiga arte e produz artesanato seguindo as técnicas tradicionais.
O Museu Vivo de Artes e Ofícios Tradicionais visa preservar e manter os ofícios tradicionais da região,
mantendo viva a história e promovendo a criação de postos de trabalho em pessoas com desvantagens.
Todos os artigos produzidos são vendidos na Loja de Artesanato.
1.3. Loja de Artesanato
A Loja de Artesanato integra o edifício do Museu Vivo de Artes e Ofícios Tradicionais e está aberta ao público
desde Abril de 2009.
Esta Loja vende sobretudo produtos ligados ao artesanato da região e produtos agroalimentares produzidos
pela Fundação ADFP, com a marca Terra Solidária: vinho (branco, tinto e rosé), mel, queijo (seco e fresco) e
enchidos (tradicional e vinho d’alhos e picante).
Comercializamos ainda:
- Cosméticos elaborados com matérias-primas locais da Serra da Lousã, da marca d’ Natureza - Saboaria da
Serra da Lousã: sabonetes, bálsamos labiais, manteigas corporais, óleos, chás e sais de banho
- Produtos de artesãos e empresas da região e
- Produtos de merchandising para responder à procura pelos visitantes do Trivium.
2. Templo Ecuménico Universalista
Inaugurado a 11 de setembro de 2016, o Templo Ecuménico Universalista é um monumento dedicado à Paz,
único no mundo. Destina-se à reflexão espiritual de pessoas de diferentes religiões, aberto a não crentes,
promovendo o respeito e a tolerância pela diferença.
Situado no topo da colina do Parque Biológico, o Templo com Observatório de Religiões disponibiliza ao
visitante simbologias, factos e dados cronológicos, sobre as 15 religiões mais representativas no mundo,
incluindo a barbárie sob o contexto ou pretexto religioso.
O Observatório das Religiões, um centro interpretativo e interativo sobre as principais religiões no mundo,
contou com o apoio da Universidade Lusófona e do Embaixador das Religiões, Dr. Paulo Mendes Pinto.
Até outubro de 2017, mês em que a EDP levou a energia ao local, o Templo era alimentado apenas por painéis
solares insuficientes para garantir a alimentação de todos os equipamentos e iluminação. Até abril de 2017,
quando foi instalada energia solar o Templo esteve fechado ao público em geral, sendo apenas permitidas
visitas a grupos e por marcação prévia.
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Em 2017 foi concluído o folheto promocional e interpretativo do projeto. Foram instalados bancos com frases
que suscitam a reflexão ao caminheiro "peregrino", no percurso pedonal entre o Hotel / Parque Biológico e
o Templo.
Realizaram-se visitas no âmbito de eventos e comemoraram-se datas festivas. Entre as quais, acolheu um
ritual da Congregação Politeísta, as comemorações no âmbito do Dia Internacional para a Tolerância e o
encontro de jornalistas do Dia Internacional para a Liberdade de Imprensa.
Foi com o Parque Biológico da Serra da Lousã e Espaço da Mente, enquanto TRIVIUM, finalista no Green
Project Awards e candidato ao Prémio Internacional do Dubai.
Em 2017 recebeu 5139 visitantes, a grande maioria a partir de maio.
3. Restaurante Museu da Chanfana
O Restaurante Museu da Chanfana, abriu ao público em 2009, integrado no complexo do parque temático
Parque Biológico da Serra da Lousã, e numa merecida homenagem à gastronomia tradicional, assente na
carne de cabra velha cozinhada em vinho - chanfana, negalhos e sopa de casamento, - porco, e ainda caça e
pesca.
O doce principal é a “nabada”, uma especialidade conventual do mosteiro das Monjas de Semide, à base de
nabo, cuja confeção esteve extinta, e que o Museu da Chanfana recuperou.
O Restaurante tem procurado ser um espaço de qualidade no contexto da restauração da região.
A partir da abertura do Hotel, uma parte significativa dos clientes do Restaurante são clientes do Hotel,
especialmente ao jantar.
Está incluído no “Boa Cama Boa Mesa” do jornal Expresso, principal guia gastronómico do país desde 2011.
Em 2017 serviu 17 620 refeições, um decréscimo de cerca 11% em relação a 2016, julgamos que devido à
insegurança gerada pelos grandes incêndios florestais. Foi o segundo melhor ano, desde a abertura, com
maior número de refeições vendidas.
4. Museu do Mel
Concluída a construção e inaugurado em novembro de 2017, o Museu do Mel aguarda licença de utilização
por parte da Câmara Municipal para abertura ao público.
Dado o seu interesse turístico e a complementaridade que pode ser conseguida, numa gestão mais racional
de recursos, irá ser gerido pelo Hotel Parque Serra da Lousã.
Integrado no complexo social da sede da Fundação ADFP, será uma cafetaria aberta ao público na Alameda
das Moitas e um balcão virado para o interior do Centro Social Comunitário, servindo utentes, colaboradores
e visitantes.
Este espaço á semelhança do que se passa com o Museu da Chanfana, 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 gelataria ou sala de chá.
Os colaboradores do setor da cozinha do hotel e Museu da Chanfana têm estado a recolher e a testar receitas
com o objetivo de termos disponíveis produtos gastronómicos de requinte, confecionados à base de mel.
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5. Hotel Parque Serra da Lousã ****
Unidade hoteleira integrada no Parque Biológico da Serra da Lousã, com 40 quartos, 9 dos quais para clientes
com mobilidade condicionada.
O hotel tem como tema os deuses da mitologia clássica greco-romana, fazendo a ponte entre a natureza do
parque e o Templo Ecuménico.
Os pequenos-almoços são servidos no restaurante Dionísio do hotel e as refeições no restaurante Museu da
Chanfana. O restaurante do Hotel serve refeições para grupos com pré marcação.
Dada a inserção do Hotel no Parque Biológico da Serra da Lousã, a existência do Templo Ecuménico
Universalista, a proximidade à Serra da Lousã, os principais clientes alvo do hotel são as famílias em lazer.
Para além dos clientes nacionais, o Hotel tem procurado captar clientes estrangeiros. Uma empresa turística
espanhola alugou o hotel em exclusividade durante cerca de 5 semanas no verão para turistas judeus, vindos
de vários países.
De forma gradual temos procurado também captar clientes corporate. Em 2017 conseguimos alguns
negócios, nomeadamente com empresas farmacêuticas.
O Hotel tem procurado distinguir-se pelo ambiente familiar e atendimento personalizado, criando condições
para que o cliente se sinta em casa e com diversas atividades disponíveis dentro da unidade.
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 686 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.
O Hotel Parque Serra da Lousã está com a melhor avaliação entre os hotéis da nossa região.
Também no Tripadvisor Hotel tem uma pontuação de 4.5, sendo o máximo 5, onde 66% dos comentários
obtidos permitem a classificação de “Excelente”.
A taxa média de ocupação dos alojamentos em 2017 foi de 40,37 %, tendo sido de 41,87% em 2016, notandose assim uma ligeira diminuição face ao ano anterior. Para esta situação contribuiu o clima de insegurança
vivido com os incêndios neste verão.
A taxa média de ocupação em Portugal, nos hotéis, foi de 46,4% em 2016 e no centro de Portugal foi de
34,9%.
Donde se conclui que o Hotel Parque Serra da Lousã tem tido uma taxa de ocupação média, superior à media
do Centro de Portugal, na Hotelaria.
A faturação do Hotel, até novembro, foi superior face a 2016 graças ao bom serviço, tendo aumentado o
preço medio de venda dos quartos.
Em 2016 praticamos um preço médio por alojamento de 61,80 euros e em 2017 o preço médio foi de 71,98
euros.
Em 2017 tivemos 11 116 hóspedes.
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 ao avançar com estes projetos diversificar as suas fontes de
financiamento, aumentar valor acrescentado e criar postos de trabalho. Dentro desta estratégia pretendese, que os lucros do hotel venham a servir para promover as diversas respostas sociais da instituição.
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Com o objetivo de assegurar a formação e integração, o recrutamento tem ocorrido de forma gradual.
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. Com o objetivo de racionalizar, prestar um melhor serviço
e reduzir o impacto da sazonalidade, os turnos de trabalho dos recursos humanos têm sido elaborados em
conjunto.
Em novembro de 2017 foi inaugurado um novo espaço, o Museu do Mel, prevendo-se a sua abertura em
2018.
Conclusão
Estamos perante um hotel com dois anos de atividade, e localizado numa zona que não faz parte dos grandes
destinos turísticos. Estamos conscientes que para o sucesso do hotel é fundamental um trabalho de rigor,
qualidade e grande utilização das ferramentas de marketing disponíveis, nomeadamente do marketing
digital.
A simpatia dos colaboradores, a inserção junto do Parque Biológico e a proximidade ao Templo vai reforçar
a contribuição deste projeto para os investimentos sociais da fundação, que podem ser fatores positivos que
ajudem a vencer obstáculos iniciais.
A existência de um hotel em Miranda, associado a um restaurante de qualidade “Museu da Chanfana” que
tem integrado o guia do Expresso “Bom Cama Boa Mesa” e ao Parque Biológico e Templo Ecuménico, são
fatores importantes na atratividade e notoriedade do concelho, contribuindo como projeto ancora para o
desenvolvimento do concelho.
A Fundação ADFP tem procurado ao longo dos anos contribuir para o desenvolvimento local e criação de
postos de trabalho sem prejudicar a sua sustentabilidade.
Estes projetos inserem-se nessa filosofia.
Para o alcance destes objetivos é crucial que os funcionários do hotel, Centro de Informação, Restaurante,
Templo Ecuménico e Museu do Mel tenham a filosofia da Fundação sempre presente e que a saibam
transmitir aos visitantes.
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Capítulo VI – Inovação Empresarial
A Fundação ADFP, na sua genética de instituição de solidariedade social, visa combater o sofrimento,
investindo com bondade em pessoas, apostando na inclusão, reduzindo desvantagens, descobrindo de
talentos em pessoas especiais.
A visão caritativa e assistencialista da Fundação cresce com o objetivo de criar riqueza e emprego pela
formação profissional, melhoria da educação, contribuindo para o desenvolvimento socioeconómico da sua
área de influência.
O desenvolvimento deve assentar no aproveitamento dos recursos endógenos e na valorização das pessoas.
A criação de negócios sociais tem sido a cultura organizacional da ADFP.
Esta aposta tem de ser continuada através de iniciativa própria, devendo sempre que possível apoiar
iniciativas de jovens empreendedores, permitindo “start ups“, ou descobrindo parceiros que tenham
conhecimento e valores compatíveis com a cultura da Fundação.
O crescimento da instituição com pequenos negócios pode criar uma excessiva dispersão que crie
dificuldades de gestão pelo que é fundamental ter parceiros que assumam os riscos de gestão.
A experiência da dificuldade de garantir a sustentabilidade da queijaria e do fumeiro em 2017 demonstra
esta necessidade de se poder crescer com parcerias estratégicas, apoiando jovens e/ou pequenos
empreendedores.
1. Produtos endógenos
Em 2017 a Fundação contribuiu para a constituição de uma empresa na área da cosmética com a sócia Dr.ª
Cláudia Mendes.
D’ Natureza Saboaria da Serra, Lda.
Negócio social, fruto de uma parceria entre a Fundação ADFP e uma empresária, para a produção de
cosméticos elaborados a partir de matérias-primas 100% naturais e com origem na Serra da Lousã. A
d´Natureza- Saboaria da Serra da Lousã, está registada no INFARMED e os produtos notificados no respetivo
portal europeu de produtos cosméticos.
Os produtos comercializados e à venda na loja do PBSL (e em diversos estabelecimentos do País) são:
Sabonetes, Bálsamos labiais, Sais e Chás de banho, Manteigas Corporais e Óleos de banho e Massagem.
Destaque para o facto de, desta parceria, ter resultado durante o ano 2017, a criação de 2 novos produtos:
Velas em Pirâmide, alusivas ao templo Ecuménico e Velas de Citronela em recipientes de barro, produzidos
na nossa Olaria.
2. Educação de nível internacional
Uma avaliação da situação da educação na região de Coimbra revelou a falta de ensino bilingue ao nível de
uma escola internacional, como existe nas áreas de Lisboa, Porto, Braga e Setúbal.
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St. Paul’s School
Aproveitando o facto de a Fundação ser proprietária das instalações do antigo colégio de S Martinho do
Bispo foram feitos contactos com o St Peter’s de Palmela para se preencher esta lacuna de Coimbra.
Depois de ter falhado uma sociedade com a entidade proprietária do St Peter’s, devido ao surgimento de
doença grave de um dos sócios, foi constituída a Empresa Letras Exímias Lda. com a participação do Dr. Diogo
Simão, um dos donos do colégio de Palmela.
Depois da realização, em prazo record, de obras de adaptação das instalações e da seleção da equipa docente
e auxiliar o St Paul’s Scholl abriu as portas em Setembro de 2017.
O St Paul’s iniciou com respostas desde a creche ao sexto ano de escolaridade.
Trata- se de um projeto educativo com grande ambição, assente num ensino de nível internacional, com uma
aposta pedagógica de rigor, com grande investimento no ensino de línguas, incluindo o Latim, Espanhol e o
Alemão, com o Mandarim como opcional.
Fiel aos métodos do St Peter’s e á cultura da Fundação, o St Paul’s aposta no apoio á família e num ensino
assente no humanismo e nos valores civilizacionais europeus. Sendo certo que estamos perante uma escola
destinada a famílias de classe média e média alta, uma vez que não há apoios do Estado que permita
comparticipar custos de famílias de menores recursos, a Fundação pretende criar bolsas de acesso para
crianças “brilhantes“, com capacidades intelectuais e dotes de trabalho, oriundas de famílias com
rendimentos insuficientes.
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