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Capítulo 1 - Fundação ADFP
1. Missão, Visão, Valores e Estratégia
Missão
Investir em pessoas pela criação e inovação de respostas sociais, orientadas para
a integração e promoção do desenvolvimento local sustentado.

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

Valores
Fraternidade;
Solidariedade;
Responsabilidade;
Confidencialidade;
Rigor;
Integridade;
Respeito pelo outro;
Responsabilidade Social;
Qualidade na ação;
Ética profissional;
Bondade dos cuidadores.

Estratégia
Diversidade das respostas sociais;
Liderança Visionária, antecipação das necessidades;
Implementação de um Sistema de Gestão Geral;
Plasma com toda a Informação;
Sistema Intranet
Plano de Atividades por Valência, com definição da missão, Plano de Atividades
Geral, monitorizado através do Relatório de Atividades;
Uniformização da Intervenção desenvolvida nas várias Valências;

Programas efetivos de controlo de custos;
Custos por Valência (em implementação);
Avaliação de Desempenho com descrição de funções e elaboração do Manual de
Funções, elementos base para futuras contratações e reestruturação interna de
funções;
Implementação dos Manuais da Qualidade da segurança Social nas Valências com
o objetivo da Certificação;
Pro atividade.

Plano Estratégico 2014-2018

Síntese de Prioridades do 26º ao 30º aniversário
Atualização de 2016 – 2021 / 33 anos

I. Consolidar o existente (património, serviços, valências, número de postos de
trabalho…) aumentando a qualidade e a eficácia, com melhor relação entre as receitas
e despesas, sem ter como objetivo a redução do número de trabalhadores. E importante
rentabilizar os equipamentos e recursos humanos existentes, sem desperdícios e
garantindo a ocupação próximo dos 100%.
Como Organização Não Governamental (ONG) é fundamental melhorar a independência
garantindo uma maior diversidade na origem das receitas, com menor dependência dos
subsídios do Estado.
Na verdade a ADFP recebe subsídios estatais insignificantes uma vez que os
apoios financeiros significativos se destinam a pagar ou comparticipar serviços da
competência do estado social e que são prestados aos utentes pelas IPSS, Instituições
Particulares de Solidariedade Social. As verbas que recebemos não são subsídios
públicos, mas sim pagamentos de serviços prestados, contratados/protocolados e
fiscalizados pelo Estado.

I. A- 2016 - A consolidação assentará em polos, com dimensão, diversidade e
complementaridade de respostas que permitam ganhos de escala e sinergias, em 3
concelhos

(Miranda,

Fundão

e

Coimbra)

com

noção

que

enfrentamos

turbulência económica, com riscos e oportunidades inerentes.

períodos

de

II. A diversificação de origem nas receitas impõe um aumento do número de
serviços, criando novas empresas e novos negócios sociais, que permitam mais postos
de trabalho, sustentáveis, sempre que possível destinados a pessoas vítimas de
exclusão social e laboral. Áreas de diversificação que não se devem confinar a novas
respostas sociais. O sector agroflorestal e o turismo são áreas onde a Fundação deve
investir para contribuir para o desenvolvimento regional.
Criar uma dinâmica de angariação de apoios financeiros que permita implementar
novos projetos com menor recurso a autofinanciamento deve ser um objetivo sempre
presente.
Nesta diversificação de fontes impõem-se contactos com autarquias e serviços de
diversos ministérios não se confinando á saúde, segurança social e trabalho/emprego.
Os ministérios da educação, justiça, cultura, turismo, economia e administração
interna são potenciais parceiros a não esquecer.
Pretendemos para a ADFP um crescimento económico inclusivo, que aumente o valor
com aumento do número de colaboradores, atenuando as desigualdades de rendimentos,
reforçando a coesão social.

II. A - 2016 - O objetivo da Fundação é combater o sofrimento e permitir que as
pessoas possam ter acesso facilitado á felicidade. Todas as pessoas possuem momentos
de felicidade e de infelicidade. Não é a ADFP que fará pessoas felizes, mas ao
combater e prevenir o sofrimento, criando postos de trabalho e serviços (desportivos,
culturais, formação /educação, sociais e saúde), incentivando o cuidar com bondade,
dará um contributo importante para a felicidade individual e bem-estar coletivo.

III.

Criar

novas

respostas

que

não

se

confinem

a

Miranda

do

Corvo.

A

sustentabilidade económica futura aconselha a criação de estruturas em concelhos que
pertencem á área de influencia da ADFP definido pelo serviço da biblioteca itinerante
e do serviço comunitário destinado á doença mental. O projeto do Centro Residencial
Polivalente, projetado para o Planalto do Ingote, em Coimbra insere-se neste objetivo
de diversificar localização. Este Centro poderá vir a criar respostas inovadoras,
inexistentes na região, para doentes de Alzheimer e demências senis, e para vítimas
de deficiência profunda e doenças raras. Não é de excluir o estudo de outros serviços

sociais noutras localizações geográficas no território Nacional. O combate a pobreza
e uma atenção muito especial na prevenção da miséria devem ser objetivos principais.

III. A – 2016 – Com este objetivo a prioridade será criar a Casa da Dignidade em
Coimbra destinada a ser a base operativa do Projeto Sem Abrigo Zero, integrando
resposta comunitária a pessoas com doença mental, com apoio residencial e ocupacional
para pessoas “sem-abrigo”.

III. B – 2016 – Em Vila Nova, a única freguesia de Miranda sem equipamentos da
ADFP, devemos criar uma resposta polivalente com fins sociais e de turismo de
natureza para apoiar crianças, jovens e idosos.

III. C- 2016 - Construir quartos, como extensão do hotel, no Parque Biológico
que poderão ser ensaio para estrutura hoteleira que invista na potencial ligação
entre natureza e espiritualidade.

IV.

Melhorar

e

reforçar

a

imagem

externa

da

Fundação

aumentando

o

reconhecimento, notoriedade e visibilidade. Importa criar novas parcerias com boas e
respeitadas organizações, nomeadamente do ensino superior, e tornar mais produtivas
as existentes, como é o caso da UGT, União Geral de Trabalhadores. Importa continuar
a desafiar faculdades da Universidade e escolas do Instituto Politécnico de Coimbra
para a realização de investigação científica que tenham como base a realidade da
ADFP.
Importa editar diversas publicações que retratem a realidade da Fundação,
divulguem a sua história de inovação social, sejam fonte de estudo científico nas
ciências sociais e projetem o valor integrador e inclusivo que são a cultura da ADFP.
Livros sobre a diversidade biológica do Parque Biológico da Serra da Lousã e sobre o
sucesso de alguns colaboradores, verdadeiros Campeões pelo exemplo da sua tenacidade,
reabilitação e integração, são importantes.
Deverá ser estudada a possibilidade de criação de uma editora focalizada na
promoção de valores civilizacionais construtores de uma sociedade humanista e
personalista e na defesa de uma sociedade com um bom e eficiente estado social, base
de comunidades mais justas e fraternas.

IV. A - 2016 – Publicar livros sobre: Espaço da Mente; Ecomuseu; Templo
Ecuménico; A vida do Parque Biológico, Inovação Social/Experiência ADFP...

IV. B - 2016 – Instituição de um prémio sobre inovação e empreendedorismo
social.

V.

Continuar

a

descobrir

e

potenciar

os

talentos

dos

nossos

utentes

e

colaboradores. A ADFP não visa diagnosticar deficiências, mas sim descobrir talentos
em pessoas com e sem desvantagens. A Fundação é um bom exemplo de boas práticas
traduzidas no enorme número de colaboradores com deficiência ou doença crónica
incapacitante

que

se

encontram

integrados

e

a

desempenhar

cargos

de

elevada

responsabilidade na estrutura hierárquica. Estes campeões devem ter mais visibilidade
e ser fonte de exemplo para novos candidatos. A Fundação deve reforçar a cultura
organizacional de ser espaço de oportunidades e realização pessoal e profissional
para pessoas com incapacidades físicas, motoras, neurológicas, mentais…
O Centro Infantil de Miranda deve desenvolver a sua atividade pedagógica
valorizando os talentos individuais das suas crianças. Deverá criar metas que sejam
de referência nacional. Não nos devemos limitar a fazer o que todos os infantários
fazem. Devemos ser criativos e ser fator de valorização das capacidades intelectuais
e emocionais das nossas crianças permitindo que tenham uma futura carreira escolar de
sucesso, facilitada pela sua passagem pelo nosso Infantário.
As crianças e jovens residentes devem ter apoio escolar que lhes permita
recuperar as suas desvantagens, algumas que justificaram o seu internamento, e
garantir sucesso escolar, sempre que possível com acesso ao ensino superior, que
permita um futuro feliz e realização profissional.
Esta filosofia de valorização de talentos individuais deve ser seguida junto de
escolas na nossa área de intervenção.

V. A – 2016 – Com a aquisição do Colégio São Martinho, importa desenvolver um
olhar mais atento à “Educação”, com estudo sobre a eventual criação de um projeto
educativo da “Creche à Universidade”, destinado às famílias com boa capacidade
económica. Necessidade que decorre da estratégia do atual governo de “matar" os

colégios a funcionar com contrato de associação, como é o caso deste de São Martinho.
Este projeto, que se deve ancorar nas famílias com capacidade aquisitiva, não deve
descorar o apoio e integração de crianças talentosas oriundas de famílias com menos
recursos.

V. B - 2016 - A Fundação tem tido importante papel cultural: biblioteca, cinema,
museus, preservação de gastronomia, artes e ofícios tradicionais, organização de
espetáculos e exposições...Na década 90 teve atividade importante na promoção de
artes plásticas que depois arrefeceu.
Chegou a criar um museu virtual exibindo diversas obras de arte de artistas da
região que são propriedade da Fundação.
Está na altura de se perspetivar uma renascida intervenção na área das artes
plásticas, valorizando e diversificando a coleção existente, fazendo aumentar o
espólio e apoiando novos artistas.

V. C - 2016 - Na continuidade do Projeto Mentes Brilhantes, que iniciamos em
2014, destinado a descobrir e valorizar os talentos nas crianças, importa garantir a
sua continuidade e eventual alargamento. Para esse objetivo definimos o projeto
inovador de Família Pública, que estamos a tentar financiar no Portugal 2020, numa
parceria de Iniciativa de Economia Cívica com vários concelhos da região centro. Este
projeto conciliará a aposta nos talentos individuais com a promoção de valores
comunitários de fraternidade.

VI. É fundamental manter na ADFP uma genética organizacional favorável á
inovação e ao risco visando a melhoria continua. A participação de um número
crescente

de

colaboradores

em

ações

de

reflexão

sobre

as

potencialidades

e

oportunidades da Fundação é importante bem como adivinhar atempadamente riscos e
ameaças que possam ser evitados ou enfrentados. O reforço do número de voluntários e
de jovens com formação académica em estágios profissionais ou curriculares, é
importante para se ganhar criatividade e reduzir rotinas corporativas. Os custos
devidos á precariedade e menor formação/experiencia são compensados pelo papel de
auditores externos capazes de detetar erros e sugerir novas praticas.

A ADFP deve permanecer de olhos e ouvidos abertos às novas realidades sociais,
mesmo que distantes de Miranda. As necessidades sociais das pessoas devem ser
encaradas como desafios a que deve responder, mesmo que novos problemas exijam
diferentes soluções.
Intervenção na área das pessoas sem-abrigo, imigrantes pobres ou refugiados,
deve ser uma preocupação da ADFP.

VI. A - 2016 - A cultura organizacional da Fundação assenta na capacidade de
inovar e mudar, criando serviços e respostas assentes em novas ideias.
A cultura organizacional da Fundação não assenta numa bíblia de origem divina
nem em regras criadas pelas rotinas. O nosso ADN é a capacidade de copiar e imitar,
de pensar e fazer diferente, de idealizar e concretizar, correndo, se necessário,
riscos de afrontar regulamentos e ideias feitas, para construir sucessos. Uma cultura
que aponta para a possibilidade de fazer mais, diferente e melhor.

VI.B – 2016 – A Fundação não se deve confinar a respostas aos mais desprotegidos
da sociedade. Numa lógica de criar negócios sociais rentáveis, que continuam para
criar emprego e garantir independência econômica, deve ser estudada a possibilidade
de criação em Coimbra de Residência Assistida para Seniores da classe média alta.

VI.C – 2016 – Numa lógica de diversificação de atividades rentáveis, que
permitam criar emprego para pessoas com necessidades especiais, deve estudar-se o
desenvolvimento do polo do Fundão, com aumento da capacidade produtiva agroflorestal
associada, ao desenvolvimento turístico, com criação de uma unidade de Turismo em
meio Rural, contribuindo para lutar contra a desertificação do interior.

VII. D - 2016 - Neste processo de inovação e diversificação foi importante a
criação de grupos de amigos, como órgãos consultivos, em Coimbra e Miranda,
estratégia que deve continuar e ser alargada.

VII. O crescimento da Fundação exige um reforço da sua organização interna a
nível da gestão, contabilidade e recursos humanos, que lhe permita responder com
eficiência às suas novas áreas de negócio social, turístico e agroflorestal. Maior

eficiência significará melhor resultado e mais serviço com a mesma despesa. Embora
gerida por uma administração em regime de voluntariado não remunerado, a dimensão e
responsabilidade social da ADFP exige uma elevada qualidade técnica dos seus
profissionais, independentemente de alguns colaboradores fundamentais serem pessoas
com deficiências. A diversificação de intervenções sujeitas a concorrência mais
intensa obrigará a um reforço dos quadros de gestão. A sua gestão interna deve
atingir um nível de excelência e prontidão que a tornem exemplo e a habilitem a uma
gestão altamente eficiente, que evite desperdícios. Será importante concretizar
parcerias com organizações académicas que nos ajudem a atingir este nível de
excelência, criando instrumentos que avaliem o impacto da ADFP no desenvolvimento
regional e a capacidade de rentabilizar os apoios que nos são concedidos. O
crescimento da ADFP induz por si só aumento do PIB regional favorecendo também a
sustentabilidade de centenas de empresas em múltiplos sectores. No objetivo de
melhoria continua e importante a formação dos colaboradores com recurso a inovação
pedagógica como por exemplo o atual ciclo de cinema sobre doença mental.

VII. A – 2016 - A idade média dos dirigentes e a dimensão da organização (número
de

utentes,

clientes,

volume

de

negócios

e

complexidade

de

gestão

devido a

diversidade de atuação) vai rapidamente obrigar a refletir sobre a impossibilidade de
a

gestão

continuar

a

ser

assumida

em

regime

de

voluntariado

benévolo,

sem

remuneração. Haverá necessidade de um órgão executivo remunerado.

VIII.

Importa

acentuar

o

papel

da

Fundação

na

promoção

de

valores

civilizacionais humanistas. O seu papel filantrópico aconselha que possa criar,
apoiar ou incentivar o aparecimento de outras organizações cívicas que contribuam
para o bem-estar e felicidade das pessoas. A necessidade de contribuir para o
desenvolvimento regional incentiva parcerias com outras organizações públicas ou
privadas empenhadas na criação de riqueza e postos de trabalho, sempre numa
perspetiva de crescimento económico inclusivo. Somos uma ONG que cria valor económico
e promove valores civilizacionais. Devemos acentuar a ideia de justiça com pagamentos
aos colaboradores de acordo com o que produzem, reconhecendo as suas limitações e
esforço, e os utentes devem pagar os serviços de acordo com os seus rendimentos e das
famílias.

VIII. A - 2016 - No que respeita ao fenómeno religioso e á promoção de valores
humanistas, assentes na tolerância e respeito pela diferença, a Fundação deverá
pensar num terceiro projeto que complemente o Templo e o seu Observatório das
Religiões. Este projeto poderá assumir características museológicas no domínio da
simbologia religiosa e espiritual. A criação de uma terceira visão do fenómeno
religioso reforçará a necessidade de uma cultura para a paz, será mais um polo de
atracão na região associada à espiritualidade.

IX. Vamos tentar concretizar:
1. Lar de Apoio ou residencial para jovens especiais em 2014. (Concretizado)
2. Residência Bondade para doentes mentais em 2014. (Concretizada a construção)
3. Fórum Sócio ocupacional para doentes mentais em 2014. (Concretizada a
construção)
4. Respostas residenciais e ocupacionais para pessoas sem-abrigo ou em risco de
pobreza

extrema,

incluindo

imigrantes

e

refugiados

em

2014.

(Concretizada

a

Residência Paz para Refugiados e iniciado o processo da Casa da Dignidade em Coimbra)
5.

Espaço da Mente, do

Trivium, com planetário, integrando o

Museu Eco

Territorial do Parque Biológico da Serra da Lousã. Abertura em 2014. (Concretizado)
6. Queijaria, fumeiro, melaria e alambique no Parque Biológico da Serra da Lousã
em 2014. Lançamento de produtos 2014/2018. (Concretizado faltando legalizar a
destilação)
7. Melhorias significativas no Centro Social Comunitário sede:
a-Adaptação e Equipamento de nova cozinha industrial em 2014. (Concretizado)
b-Construção de nova piscina na fisioterapia 2014. (Concretizado)
c-Instalação de novo PT para maior eficiência energética.
(Concretizado).
d - 2016. Devemos continuar a introduzir melhorias a nível energético,
segurança, deteção e prevenção de incêndios, alterações na Residência
Sabedoria, modernização e ampliação da capacidade da lavandaria.
8. Hotel Parque Serra da Lousã 2014/5, 4*. (Concretizado)
9. Centro de Estudos Sociais e Laborais em parceria com UGT (CETIS), Inicio
atividade em 2014. (Terminou devido à oposição da Câmara Municipal)

10. Hospital médico-cirúrgico para os Vales do Ceira e Dueça. Inicio construção
em 2014. Atividade em 2016. (Em construção)
11. Templo universalista, centro ecuménico. Início da construção em 2014.
Conclusão em 2015/6. (Em fase de conclusão dos conteúdos / obra inaugurada em 2016)
12. Centro Social e Residencial Polivalente do Ingote, Coimbra. Início de
processo de candidaturas a financiamento em 2014. (Atrasado devido à dificuldade de
colaboração da Câmara Municipal de Coimbra, visa três unidades residenciais para:
cuidados paliativos, crianças com doenças / deficiências raras e para pessoas com
doenças degenerativas neurológicas ou mentais).
13. CAO, Centro de Apoio Ocupacional, segundo polo em Miranda. Início de
processo de candidaturas a financiamento em 2014. Criação de estacão de serviço /
oficina de mecânica. (Processo em execução)
14. Gabinete de Inserção Profissional de pessoas com deficiência, estudos de
viabilidade em 2014 / aumentar o número de trabalhadores em enclaves de emprego
protegido. (Concretizado...mas o objetivo de criar mais emprego para pessoas com
necessidade de emprego protegido deve continuar).
15. Museu do Mel. Processo de financiamento e de construção em 2014, atividade
em 2015. (Em construção)
16. Benfeitorias diversas no Parque Biológico da Serra da Lousã 2014/2018:
melhoria das acessibilidades para todos, wc para colaboradores, reptilário, casa na
árvore, espaço informativo das abelhas, alojamentos temporários, instalação de
equipamentos lúdicos diversos para crianças e jovens, ligação do PBSL ao Templo…
(Processo

ainda

não

iniciado

devido

a

falta

de

financiamento

e

dificuldades

burocráticas da câmara municipal).
17. Centro habitacional e terapêutico para Doentes Mentais “especiais”. Inicio
dos estudos em 2014. (Processo em “stand by” devido à falta de parceria de
autarquias e indefinição governamental).
18. Quinta Residencial para Jovens “especiais”. Inicio dos estudos em 2014.
(Sem evolução, podendo vir a ser concretizado no futuro)
19. Campo de Férias para jovens. Inicio dos estudos em 2014. (Sem evolução,
podendo vir a ser concretizado no futuro)

20. Centro de Férias para Idosos e Pessoas com Deficiência / Hospitel / Hotel
Medicalizado. Inicio dos estudos em 2014. (Sem evolução devido à falta de parceria de
autarquias)
21.

Investimentos

agroflorestais:

suinicultura,

apicultura,

caprino/ovina

cultura, fruticultura, olival… 2014/2018. (Tem vindo a ser executado em Miranda /
Cadaixo e Fundão)
22. Adega para apoio da vinicultura. Adaptação de construção e instalação em
2014. Consolidação da marca de vinho Terra Solidaria 2014/2018 e que poderá abranger
outros produtos como mel, queijo e enchidos. Lançamento de um espumante em 2016/2018,
com marca Aldeias do Xisto. (Adega inaugurada em 2016)
23. Divulgar site Turismo Serra da Lousã. 2014/5. (Processo sem desenvolvimento
efetivo)
24. Criar uma loja online para produtos de marca própria e de produtores
regionais. 2014/5.(Processo sem desenvolvimento efetivo)
25. Estudar oportunidades de Turismo Natureza: Unidade hoteleira low-cost.;
Animação e circuitos turísticos 2014/18. (Em fase de estudo para a residência
adquirida em Vila Nova)
26. Apoiar e incentivar o Município de Miranda no projeto Parque Aventura
Temático próximo da Quinta da Paiva 2014/2018. (Parado devido à inoperância da Câmara
Municipal)
27. Criar equipa projeto Mentes Brilhantes / caça talentos na escola. (Em
execução com tentativa de alargamento pelo projeto Família Pública).
28. Edição de livros e publicações. (Editámos “Os Nossos Campeões”)
29. Estudar hipótese de parcerias com organizações de países de língua oficial
portuguesa, visando o combate à pobreza. (Cooperação iniciada com a Guiné Bissau e
deslocação exploratória com Centro Português de Fundações a Angola e Moçambique).

Incluído no Plano em 2016
30. Projeto de educação a desenvolver em Coimbra da “Creche à Universidade “e
aproveitamento intergeracional das instalações do Colégio de S. Martinho.
31. Residência para seniores da classe média alta em Coimbra
32. Concretização da Casa da Dignidade em Coimbra, destinada a apoiar pessoas
sem-abrigo / Projeto Sem abrigo Zero.

33.

Turismo

rural

no

Fundão

associado

ao

desenvolvimento

do

projeto

agroflorestal com componente social e ocupacional.
34. Criar uma estrutura polivalente para apoio social e turismo de natureza em
Vila Nova.
35. Apoiar investidores na criação de empresas que valorizem produtos locais e
criem emprego, como é exemplo a empresa D’Natureza - Saboaria da Serra, Lda. em fase
de instalação.
36. Ampliar e diversificar a coleção de arte existente, apoiando novos artistas,
numa ligação a iniciativas com pessoas especiais como sem-abrigo.
37. Estudar um projeto destinado à simbologia religiosa contribuindo para uma
visão de Miranda como polo que potencializa sinergias entre natureza, fraternidade e
espiritualidade.
38. Perspetivar 2027 - 40 aniversário; "só loucos pensam poder mudar e melhorar
o mundo que nos rodeia; são estes que o fazem!"

Capítulo 2 – Metas e Dinâmica Operacionais das Políticas Sociais
I.
Políticas Sociais de Família
1.1.1 Área da Infância e Juventude
A Fundação Assistência, Desenvolvimento e Formação Profissional (FADFP) é uma
Instituição de Solidariedade Social, sem fins lucrativos, com estatuto de utilidade
pública, que adota como objetivo estratégico geral a promoção e garantia do respeito
pelo pelos Direitos Humanos, Fundamentais e Sociais, de Justiça, padrões éticos e
civilizacionais humanistas, prestando serviços e proporcionando valores económicos,
sociais e culturais a utentes da FADFP e comunidade do Concelho, contribuindo para o
desenvolvimento regional e a sociedade em geral.

No que toca à área da Infância e Juventude, a FADFP baseia a sua atuação em
legislação europeia e nacional, como a Declaração Universal dos Direitos da Criança,
aprovada em 1959 pela Assembleia das Nações Unidas, ou a Convenção sobre os Direitos
da Criança, que as Nações Unidas adotaram por unanimidade de 20 de Novembro de 1989,
documentos que enunciam um amplo conjunto de direitos fundamentais de todas as
crianças, bem como as respetivas disposições para que sejam aplicados.

A promoção e a proteção dos direitos da criança é um dos objetivos da UE a
que o Tratado de Lisboa veio dar ênfase adicional. O artigo 3.º, n.º 3, do Tratado da
União Europeia exige hoje explicitamente que a UE promova a proteção dos direitos da
criança.
Seguimos também as recomendações da Carta dos Direitos Fundamentais da União
Europeia, nomeadamente o Artigo 24º que reconhece que as crianças são titulares
independentes e autónomos de direitos, estabelecendo ainda que tanto as entidades
públicas como as instituições privadas devem ter primacialmente em conta o interesse
superior da criança nos atos que lhes digam respeito.
Desde a sua constituição a Fundação ADFP tem procurado ser uma referência e
um apoio para Crianças e Famílias, na senda das diretivas/políticas internacionais e
assenta a sua atuação em quatro pilares fundamentais:

Não discriminação

Interesse superior da
criança

Sobrevivência e
desenvolvimento

Opinião da criança

As crianças têm direito à proteção e aos cuidados necessários ao seu bemestar. As crianças/jovens brincam, estudam, colaboram, e aprendem a fazer uma boa
gestão do seu tempo.
A formação pessoal e social é fundamental. Existe a preocupação em definir
atividades de acordo com o sexo, faixas etárias, maturidade e necessidades educativas
específicas das crianças/jovens, ou seja, com a individualidade de cada criança.
Desenvolvemos, ainda, atividades lúdico-pedagógicas que promovem a aquisição de
competências pessoais e sociais adequadas ao perfil dos utentes, tendo sempre em
consideração o interesse superior da criança.

A Instituição foi pioneira na criação de uma resposta residencial para
crianças e jovens dos dois sexos, Residência Fraternidade, permitindo a admissão de
irmãos, promovendo uma vivência familiar, assim como na criação do Centro de Apoio à
Vida e à Mulher, Residência Cruz Branca, resposta atípica, que colmatou necessidades
que até então não tinham resposta.

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

O objetivo da aposta nestas respostas passa por promover um desenvolvimento
adequado das crianças e jovens, tendo sempre em consideração o seu bem-estar físico e
emocional. Pretende-se, assim, respeitar a individualidade e privacidade dos jovens;
envolver as famílias no seu desenvolvimento global, bem como a escola e demais
estruturas locais; garantir, em colaboração com as famílias, os cuidados de saúde
necessários, particularmente nos aspetos preventivos e de despiste de situaçõesproblema; proporcionar uma alimentação qualitativa e quantitativamente adequada às
respetivas idades, assim como às suas necessidades especiais.

Assim, as respostas sociais que prestam serviços à comunidade / família na Área da Infância e Juventude são seguintes:

II. Centro de
Apoio à Vida e à
Mulher

I. Infância e
Juventude

I. 1. Centro Infantil
de Miranda do Corvo

I. 1. 1. Creche do Sr.
da Serra

I. 2. Centro de
Actividades de
Tempos Livres

I. 1. 2. Jardim de
Infância

I. 3. Lar de Infância
e Juventude
Residência
Fraternidade

II. 1. Residência
Cruz Branca

O Centro Infantil de Miranda do Corvo, constituída por Creche e Jardim de
Infância e a Creche do Senhor da Serra cujo objetivo fulcral é promover a felicidade
e

o

bem-estar

de

cada

criança,

durante

o

afastamento

parcial

do

seu

meio

familiar. Como tal, incentivamos diariamente o desenvolvimento físico, sensorial e
cognitivo, a coordenação motora, a função simbólica e linguística.
Trabalhamos em profunda articulação com as Famílias, favorecendo a partilha de
momentos

de

convívio

com

as

famílias,

realizamos

atividades

na

comunidade,

promovemos o convívio intergeracional, garantindo momentos de carinho e alegria.
A Creche promove um conjunto de atividades e serviços: cuidados adequados à
satisfação das necessidades da criança; nutrição e alimentação adequada, de higiene
pessoal;

atendimento

individualizado;

atividades

pedagógicas,

lúdicas

e

de

motricidade em função das características de cada criança e disponibilização de
informação à família sempre que necessário.
O

Jardim

de

Infância

é

um

espaço

privilegiado

onde

se

promove

o

desenvolvimento pessoal e social da criança, numa perspetiva de Educação para a
Cidadania. A atividade educativo-letiva proporciona tempos estruturados e flexíveis
que ajudam a criança a desenvolver-se num clima de confiança. Favorece a articulação
entre o pré-escolar e o 1º ciclo do ensino básico, contribuindo para corrigir
efeitos discriminatórios das condições socioculturais no acesso ao sistema escolar,
tendo em conta a individualidade de cada criança.
O Centro de Atividades dos Tempos Livres, (CATL), proporciona atividades de
lazer a crianças e jovens a partir dos 6 anos, nos períodos disponíveis das
responsabilidades escolares e de trabalho, desenvolvendo-se através de diferentes
modelos de intervenção. Pretende criar um ambiente propício ao desenvolvimento de
cada criança ou jovem, por forma a ser capaz de se situar e expressar num clima de
compreensão, respeito e aceitação de cada um; Colaborar na socialização de cada
criança ou jovem, através da participação na vida em grupo; Favorecer a interrelação família/escola/comunidade/ estabelecimento, em ordem a uma valorização,
aproveitamento

e

rentabilização

de

todos

os

recursos

do

meio;

Proporcionar

atividades integradas num projeto de animação sociocultural, em que as crianças
possam escolher e participar voluntariamente, considerando as características dos
grupos e tendo como base o maior respeito pela pessoa; Melhorar a situação
socioeducativa e a qualidade de vida das crianças; Potenciar a interação e a
inclusão social das crianças com deficiência, em risco e em exclusão social e
familiar.

O CATL promove ainda Apoio Escolar que é prestado por professores, de forma a
possibilitar um acompanhamento ao nível de realização dos trabalhos de casa e apoio
a Português e Matemática.
A Residência Fraternidade, Lar de Infância e Juventude, acolhe crianças e jovens,
maioritariamente entre os 10 e os 18 anos, com medida de promoção e proteção, em
situação de grave risco social, perspetivando o encaminhamento posterior para
soluções definitivas que assegurem a necessária estabilidade e segurança no seu
processo de crescimento.
O acolhimento institucional tem como principal função diminuir a condição de
vulnerabilidade e fragilidade psicológica, social e afetiva que caracteriza na maior
parte dos casos, estas crianças e jovens. Assumimos as responsabilidades ao nível
jurídico, moral, social e escolar, geralmente atribuídas aos progenitores. Estas
responsabilidades incluem o suporte no seu desenvolvimento físico, através da
prestação

de

cuidados

de

alimentação

e

de

saúde,

e

no

seu

desenvolvimento

psicológico, de forma a promover-se o equilíbrio emocional, cognitivo e afetivo.
Um dos objetivos fundamentais é permitir que as crianças/jovens frequentem o nível
de ensino adequado para que revelem e desenvolvam os seus talentos.
A Residência Cruz Branca, Centro de Apoio à Vida e à Mulher, destina-se ao
acolhimento temporário de mulheres grávidas e/ou com filhos que se encontrem em
situações de vulnerabilidade social. Pretende-se melhorar as condições de vida e
bem-estar de mães e filhos, promovendo o seu crescimento e desenvolvimento pessoal e
social.

O objetivo fundamental de todos os colaboradores é ensinar às crianças e
jovens a serem adultos responsáveis, bem integrados na sociedade, exercendo uma
cidadania ativa e completa com uma boa realização a nível profissional.

Pretendemos criar pessoas com valores humanitários, nomeadamente, o hábito de
trabalho, o rigor, a bondade e a solidariedade, contribuindo para que Portugal se
torne “um Pais mais amigo das crianças e da família” (Por Um Portugal Amigo das
Crianças, das Famílias e da Natalidade - 2015‐2035).

1.1.Infância e Juventude
1.1.1. Creches e Pré-escolar
Missão
Acolher com bondade as crianças, favorecendo o seu desenvolvimento cognitivo,
físico e social valorizando os seus talentos individuais.

Nota Introdutória
O plano anual de atividades foi elaborado pelas valências de creche e jardim
de infância do Centro Infantil e Creche Senhor da Serra.
Com a dinamização deste plano, destinado às crianças das valências de Creche e
Jardim de Infância com idades compreendidas entre os 4 meses e os 6 anos de idade,
pretendemos promover o desenvolvimento global e harmonioso das crianças, tendo como
base de trabalho as Orientações Normativas da Segurança Social, as Orientações
Curriculares do Ministério da Educação e o Projeto Educativo “À Descoberta de
Miranda…artes e ofícios”.

Este projeto tem como principal objetivo para 2017,

descobrir, dar a conhecer e contatar com as várias artes e ofícios presentes no
nosso concelho.

Breve Caracterização das Respostas Sociais
O Centro Infantil de Miranda do Corvo é uma resposta social constituída por
Creche e Jardim de Infância. A Creche tem acordo para 70 crianças e o Jardim de
Infância para 97 crianças. Em funcionamento desde Setembro de 2011, a Creche do
Senhor da Serra, com acordo para 15 crianças, dos 4 meses aos 3 anos.
Através de um atendimento individualizado, temos como objetivo principal
proporcionar o bem-estar e desenvolvimento integral das crianças num clima de
segurança afetiva e física, durante o afastamento parcial do seu meio familiar.
Durante o período em que estão ao cuidado da instituição, as nossas crianças têm a
oportunidade de vivenciar novas experiências, trabalhar com diferentes materiais e
descobrir o mundo que as rodeia. Procedemos anualmente à elaboração do Plano Anual
de Atividades (por pessoal especializado – Educadoras de Infância), onde está
comtemplado o desenvolvimento de projetos e o desenvolvimento global e harmonioso de
todas as crianças, com objetivos e estratégias bem delineadas.
Fomentamos a partilha de momentos de convívio com as famílias, realizamos
atividades na comunidade (desfiles, visitas, passeios, etc.), promovemos o convívio

intergeracional, garantindo momentos de convívio, partilha, carinho e alegria.
Trabalhamos em profunda articulação com as famílias para favorecer a inserção da
criança na sociedade como ser autónomo, livre e solidário.
A creche proporciona um conjunto de atividades e serviços tais como: cuidados
adequados à satisfação das necessidades da criança; nutrição e alimentação adequada,
cuidados de higiene pessoal; atendimento individualizado; atividades pedagógicas,
lúdicas

e

de

motricidade

em

função

das

características

de

cada

criança

e

disponibilização de informações à família sempre que necessário.
Com
atividades

um

horário letivo e

promotoras

ao

bom

não letivo

o

desenvolvimento

jardim
das

de

infância proporciona

crianças.

A

atividade

educativa/letiva proporciona tempos estruturados e flexíveis que ajudam a criança a
desenvolver-se num clima de confiança. De acordo com as orientações curriculares e
com as metas de aprendizagem definidas pelo Ministério da Educação. Favorece a
articulação entre o pré-escolar e o 1o ciclo do ensino básico, contribuindo para
corrigir efeitos discriminatórios das condições socioculturais no acesso ao sistema
escolar, tendo em conta a individualidade de cada criança.
Apostando na qualidade do serviço, ambas as Respostas Sociais oferecem às
crianças um espaço acolhedor e favorecedor do seu desenvolvimento. Todos os espaços
beneficiam de excelente luz natural e estão equipados com mobiliário colorido,
lavável, resistente e adequado às suas necessidades. Em todas as suas atividades, as
crianças são acompanhadas por uma Educadora e pelas Ajudantes de Acão Educativa.
Recursos Humanos.
Categoria Profissional
Coordenadora da Área da Infância Juventude e Cultura
Diretoras Técnicas
Educadoras de Infância
Auxiliares/Ajudantes de Acão Educativa
Terapeuta da Fala
Psicóloga
Professores (matemática, música, educação física e inglês)
Equipa Técnica/ Colaboradores do Lar de Idosos e Centro de Dia
Outros Técnicos/Colaboradores dos serviços comuns a outras
Respostas

Sociais

da

FADFP:

Tesouraria/

Contabilidade/

Aprovisionamento/ Cozinha/ Lavandaria/ Manutenção/ Transportes

Descrição das Atividades
De forma a atingir os objetivos a que nos propusemos, dispomos de diversos
serviços pedagógicos, nomeadamente: regulamento interno; plano anual de atividades
(de acordo com o projeto educativo); planos pedagógicos de sala (elaborado pela
educadora);

equipa

qualificada

com

Diretora Técnica,

1 educadora por

sala

e

auxiliares; equipa qualificada de professores para atividades extracurriculares
(educação

física,

matemática,

inglês

e

música);

educação

comparticipada

(mensalidades por escalões); parceria com vários projetos: “Trilhos do Futuro”,
“Mentes Brilhantes”, “Mundo a Sorrir”; parceria com a Biblioteca Municipal
Miguel Torga; acompanhamento especializado com terapia da fala e por parte da equipa
do S.N.I.P.I. (serviço nacional de intervenção precoce na infância); colaboração com
projetos do Agrupamento de Escolas de Miranda do Corvo, Centro de saúde, Câmara
Municipal, CPCJ de Miranda do Corvo, G.N.R.; Bibliomóvel da instituição; equitação;
cinema; visitas gratuitas ao Parque Biológico da Serra da Lousã e atividades
intergeracionais com outras valências da Fundação ADFP, nomeadamente, ATL , idosos e
Saúde Mental


Participação no Desfile de Carnaval Infantil em Miranda do Corvo com fatos
alusivos ao tema;



Visita à Olaria do Carapinhal;



Visita ao museu de Tanoaria;



Visita ao Latoeiro;



Fazer workshops de olaria, vime e tapeçaria na Quinta da Paiva;



Visita à Queijaria e Fumeiro no Parque Biológico da Serra da Lousã;



Visita ao Sapateiro.
Atividades Sistemáticas
Estas atividades são desenvolvidas com cada grupo de crianças tendo como

objetivo potenciar a inteligência e a capacidade geral da criança, estimulando a
curiosidade, o gosto por desafios, a boa capacidade de memória, aprendizagem, Auto
motivação e confiança.

Domínio das habilidades cognitivas:


Puzzles;



Jogos de associação;



Encaixes;



Jogos de memória;



Etc.



Domínio das atividades motoras



Natação;



Expressão e educação físico/motora;



Equitação.

Domínio das habilidades linguísticas


Leitura;



Manuseamento de livros;



Participar na atividade “Hora do Conto” dinamizada pelos técnicos da
Biblioteca Municipal Miguel Torga;



Requisição e visita mensal da Bibliomóvel da Fundação ADFP.

Domínio das Expressões


Expressão Plástica (pintura, recorte, colagem, modelagem);



Expressão Dramática (pequenas dramatizações, teatro de fantoches);



Expressão Musical (iniciação à Educação Musical, atelier de música, audição e
reprodução de pequenas canções e exploração de instrumentos musicais).

Domínio da Socialização


Aquisição da capacidade de cooperação e respeito pelo outro;



Incutir hábitos de responsabilidade, disciplina e rigor;



Facilitar uma participação ativa da família na educação das crianças.

Contato com uma língua estrangeira: inglês;
Iniciação à matemática.

Atividades Pontuais – Comemoração de Datas Efemérides
Estas atividades têm como principal objetivo conhecer, perpetuar tradições e
favorecer o convívio intergeracional, entre valências da Fundação ADFP e com a
comunidade.


Dia de Reis – cantar as Janeiras pelas ruas da vila (centro infantil) e na
Residência Cristo Redentor (creche Senhor da Serra – confeção de bolo rei);



Dia Mundial do Riso – atividade intergeracional (fazer terapia do riso);



Dia do Mágico – trazer o mágico às crianças;



Dia Mundial da Rádio – visita a um estúdio de rádio;



Dia da Amizade/Dia de S. Valentim – confeção de biscoitos em forma de coração
(atividade intergeracional entre a creche do Senhor da Serra e o Lar Cristo
Redentor);



Carnaval – participação no desfile do Agrupamento de escolas de Miranda do
Corvo;



baile de carnaval (atividade intergeracional na valência do senhor da Serra);



Dia Mundial da Floresta – atividade a programar com o Parque Biológico da
Serra da Lousã e visita a um viveiro de árvores de fruto (atividade
intergeracional na valência do Senhor da Serra);



Dia do Pai



Dia Mundial do Teatro – ida ao teatro ou trazer teatro à escola; teatro de
fantoches (atividade intergeracional na valência do Senhor da Serra);



Dia Mundial da Saúde – atividade a programar com o Centro de saúde;



Dia Mundial da Dança – convívio dançante (atividade intergeracional);



Páscoa – caça aos ovos (atividade intergeracional);



Dia Mundial do Livro – trazer um contador de histórias;



Dia da Mãe;



Dia Internacional do Bombeiro – visita ao quartel dos Bombeiros;



Dia Internacional do Trânsito e da Cortesia ao Volante

– atividade a

programar com a GNR;


Dia da Família – visitar outra família: sala LIJ e Casa do Gaiato (centro
infantil) e piquenique no parque de merendas (atividade intergeracional na
creche Senhor da Serra);



Dia Mundial da Criança – atividade a programar (centro infantil, creche
Senhor da Serra e CATL);



Festa de Finalistas;



Sardinhada e arraial;



Dia dos Avós – atividade intergeracional, convívio entre avós e netos;



Dia da Conservação da Natureza – visita ao Jardim Botânico (atividade
intergeracional);



Dia internacional da Paz (atividade intergeracional);



Dia do Idoso/Música – atividades intergeracional com a turma da Universidade
sénior/lar de idosos;



Dia da infância – confeção de bolinhos de coco (atividade intergeracional);



Dia Mundial do Animal – visita ao Parque Biológico da Serra da Lousã;



Dia Mundial da Alimentação – visita à Queijaria do Rabaçal (atividade
intergeracional); confeção de uma refeição diferente; representação da roda
dos alimentos;



“Bolinhos e Bolinhós” – cantar os bolinhos e bolinhós pelas ruas da vila;



Dia das Bruxas – baile de máscaras (atividade intergeracional);



São Martinho – magusto tradicional;



Dia dos Direitos Internacionais da Criança – divulgar os direitos das
crianças;



Festa de Natal;



Comemoração do aniversário as crianças;



Comemoração do aniversário da instituição.

Atividades de Gestão
No sentido de melhorar o funcionamento da Resposta Social, cabe ao Diretor
Técnico:


Elaborar os horários das funcionárias;



Enviar mensalmente o mapa de mensalidades para a tesouraria;



Requisitar bens alimentares e materiais;



Requisitar material didático;



Elaborar semanalmente as ementas;



Enviar mensalmente as folhas de voluntariado;



Reunir periodicamente com o pessoal docente e não docente e coordenadora;



Elaborar o plano de atividades e o plano pedagógico;



Elaborar relatórios de atividades mensais e anual;



Organizar os diversos espaços educativos e distribuir materiais;



Acompanhar/orientar os colaboradores;



Manter uma relação de proximidade com as famílias;



Organizar os processos individuais dos utentes;



Envio mensal de listagens para a Segurança Social e seguro escolar;



Participar no processo de avaliação de desempenho dos colaboradores.

Atividades Inovadoras


Continuação da dinamização do projeto educativo para a área da Infância e
Juventude;



Realização de atividades conjuntas com outras valências da Fundação ADFP.

Atividades para aumentar a eficiência e a qualidade


Prestação dos cuidados básicos saúde, higiene e alimentação com respeito e
bondade;



Reformulação dos documentos referentes ao processo de admissão dos utentes;



Formação interna e/ou externa dos funcionários;



Ementas elaboradas por nutricionista;



Equipa multidisciplinar de professores para as atividades extracurriculares.

Metodologias de avaliação
A avaliação será contínua e efetuada através de observação direta, registos
escritos

e

fotográficos,

publicações

e

conversas

informais

com

os

vários

intervenientes.

Notas Finais
Pretendemos
atividades

que

com

fomentem

este
o

plano

oferecer

enriquecimento

aos

utentes

de novas

um

leque

variado

aprendizagens, bem

como

de
o

conhecimento do mundo que as rodeia favorecendo o contato com novos materiais e
espaços.
As dinamizações das atividades propostas vão permitir estimular a capacidade
critica, criatividade e imaginação das crianças num ambiente seguro afetivo e feliz.

1.1.2.

Centros de Atividades de Tempos Livres (CATL)
Missão
Promover a educação e formação ética das crianças e jovens. Proporcionar

experiências de crescimento, através de atividades diversificadas, favorecendo a sua
maturidade cívica e afetiva, criando hábitos e condutas positivas. Promover a
igualdade e os direitos, criando uma harmonia entre todos assente nos deveres da
fraternidade e de cidadania.
Visão
Complementar e apoiar no desenvolvimento integral da criança e jovem e
reforçar os apoios às famílias, criando um ambiente propicio ao desenvolvimento de
cada um. Melhorar a condição educativa das nossas crianças e jovens.

Valores
Como a própria Instituição onde a valência de CATL está inserida, promovemos
os valores de solidariedade, ética, tolerância e do respeito pelos outros, pela
diferença bem como a defesa do ambiente (Fauna e Flora).
Introdução
O CATL é uma valência que assegura às famílias a ocupação saudável dos tempos
livres das suas crianças. Esta resposta social está inserida na área de infância,
juventude e cultura da Fundação ADFP cujo lema é: “Investimos em Pessoas com
Bondade”.
A valência CATL é um espaço que visa acolher crianças e adolescentes,
ocupando os seus tempos livres de forma lúdica e edificante, fomentando o seu
crescimento e desenvolvimento pessoal.
Resulta de um acordo de cooperação entre a Fundação ADFP e o Centro Distrital
de Solidariedade e Segurança Social de Coimbra, com capacidade para 100 crianças.
Objetivos e Estratégias
A valência presta serviços e desenvolve atividades com os seguintes objetivos:


Assegurar às famílias a ocupação saudável dos tempos livres das crianças do
1º, 2º ciclo;



Promover e dinamizar atividades lúdico-pedagógicas;



Colaborar na socialização através da participação na vida em grupo;
desenvolvendo atitudes e valores, tais como respeito, disciplina,
solidariedade, entre outros;



Proporcionar às crianças experiencias que favoreçam a sua maturidade cívica e
sócia afetiva, criando neles atitudes e hábitos positivos;



Proporcionar a descoberta e o desenvolvimento dos interesses, aptidões,
capacidades de raciocínio, espírito crítico das crianças para as diferentes
áreas;



Proporcionar a aquisição de atitudes autónomas, visando a formação de
cidadãos civicamente responsáveis e intervenientes na sociedade;



Criar um ambiente propício ao desenvolvimento de cada criança ou jovem;



Descoberta e valorização de talentos individuais;



Favorecer a inter-relação família / escola / comunidade / estabelecimento de
forma a valorizar e aproveitar todos os recursos do meio;



Melhorar a situação sócio - educativa e a qualidade de vida das crianças e
jovens;



Conviver com as várias gerações e contactar com a natureza.

Recursos Humanos
O CATL dispõe de:


Coordenadora



Professora



Professor de Educação Física



Ajudante de Ação Educativa



Monitor de Informática



Terapeuta da fala



Nas férias haverá um reforço dos recursos humanos uma vez que o horário é
mais alargado

Atividades inovadoras


Criação de um Clube de Damas, liderado pelo Professor Filipe da Federação
Portuguesa de Damas;



Dinamização de atividades que envolvam outras respostas sociais, outras
gerações;



Aposta numa maior diversidade e riqueza das atividades e uma maior projeção
externa das mesmas;



Realização de atividades empreendedoras e que ensinem as crianças a gerir
orçamentos familiares;

Eficiência e qualidade
 Formação interna ou externa dos funcionários;


Formação para os Pais e Encarregados de Educação.

Conclusão
Durante todo o ano letivo, poderá haver participação em eventos que surjam
esporadicamente e/ou que a Instituição tome conhecimento;
Também serão articulados dias especiais / festivos / comemorativos com a
valência do Centro Infantil e da Creche do Senhor da Serra e idosos e aniversários
das crianças.
As idas à Biblioteca Municipal de Miranda do Corvo acontecem sempre que esta
disponha de um programa que se enquadre dentro das expectativas das crianças, já na

biblioteca da FADFP as idas são sistemáticas, quer seja para pesquisas, leituras,
entre outras;
Dar continuidade ao Projeto Educativo “À Descoberta de Miranda”, na área de
Infância e Juventude,

Desenvolvimento de atividades especificas para atingir

os objetivos a que nos propomos.
As

idas

possibilidade

ao
de

PBSL

são de

contactar

com

extrema
a

importância,

natureza,

com

os

pois as
diversos

crianças têm
animais

e

a
têm

oportunidade de usufruir do Centro Hípico.
Temos a preocupação de inclusão de todos os utentes, o convívio entre
gerações que tanto nos enriquece, incutimos e defendemos o respeito pelos outros e
pela diferença.
Tentamos 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.

1.1.3.

Residência Fraternidade - Lar de Infância e Juventude

Missão
Investir com bondade em crianças, de ambos os sexos, garantindo o convívio
de irmãos, permitindo que vejam a ser pessoas felizes, responsáveis e bem integrados
na sociedade, sendo fundamental criar condições para um percurso escolar com
sucesso.

Visão
Promoção e proteção das crianças e jovens em acolhimento, contribuindo para
uma melhor definição dos projetos de vida. Note-se que a presente Instituição é um
modelo de reconhecimento nacional, onde a qualidade técnica beneficia da bondade.
Introdução
O Centro de Acolhimento e Emergência Infantil, Residência Fraternidade, foi
criado, em 1994, para proporcionar uma resposta rápida e eficaz a crianças e jovens,
dos dois sexos, entre os 3 meses e os 16 anos, em situação de grave risco social,
perspetivando o encaminhamento posterior para soluções definitivas que assegurem a
necessária estabilidade e segurança no seu processo de crescimento. Foi transformado
em Lar de Infância e Juventude em 2011, por orientação da Segurança Social, para

responder a pedidos de acolhimento com idades cada vez mais avançadas, passando
preferencialmente a acolher crianças e jovens entre os 10 e os 18 anos.
Esta valência constituiu uma resposta inovadora na época referida, cortando
com a visão anterior de respostas para rapazes e para raparigas. O sacrifício
imposto pela institucionalização, ao serem afastados do convívio com os pais, por si
só, já se revelava demasiado penalizador para os menores, pelo que a separação entre
irmãos agrava ainda mais o sofrimento inerente a esta nova fase das suas vidas.
Residência Fraternidade porque nasceu para promover o amor e o convívio entre
irmãos. Fraternidade não como um sentimento exclusivo de irmãos, mas como harmonia
entre os homens e, dentro dos valores cristãos, amor ao próximo.
Fraternidade como sentimento base dos valores de cada um, perante os outros,
exigindo tolerância e respeito pelos outros, mesmo que diferentes.
Valores

como

Igualdade,

Solidariedade,

Respeito,

Amor

e

Amizade

são

cultivados diariamente nas crianças e jovens ali acolhidos, como se de uma grande
família se tratasse.
Ser criança/jovem é um tempo próprio onde devem entrar princípios, valores e
oportunidades

capazes

de

desenvolverem

nos

jovens

atitudes

e

capacidades

de

cidadania e de competitividade num mundo global.
Assim, é consignado que um LIJ deve assumir estruturas de vida semelhantes à
estrutura familiar por forma a permitir uma intervenção personalizada e conducente
ao desenvolvimento físico, intelectual e moral, equilibrados, bem como à inserção
das crianças e jovens na comunidade (artº2 do Dec-Lei nº2/86, de 2 de Janeiro).
É neste âmbito que funciona a Residência Fraternidade, que apresenta as seguintes
características:
a. Funciona 24 horas por dia, e 365 dias por ano, sem interrupção;
b. Presta serviços diversos (alojamento, alimentação, cuidados de saúde, apoio
psicológico, pedagógico e social, transportes, ocupação dos tempos livres com
atividades lúdicas e recreativas e culturais, etc.) que são assegurados por
uma equipa, com formação multidisciplinar e especializada nesta área de
intervenção;
c. Apresenta

um

contexto

estruturado

e

organizado,

com

regras

claramente

definidas e adaptadas a cada criança e jovem;
d. Acolhe crianças e jovens dos 10 aos 18 anos (preferencialmente), de ambos os
sexos e preferencialmente fratrias;

e. Proporciona experiências através da vida em grupo que podem ser benéficas
para as crianças e jovens no sentido de desenvolver sentimentos de pertença e
cooperação;
f. Incute valores, normas e procura criar um ambiente estimulante e afetivo, bem
como

procura

profissional

zelar
e

pela

sua

acompanhamento

saúde,
contínuo

progresso
e

escolar,

sistemático

de

qualificação
processos

de

autonomização.
Para além dos colaboradores afetos à Residência Fraternidade a Instituição conta
também com o apoio de voluntários que intervêm nas áreas de animação e ocupação dos
tempos livres, serviços domésticos e apoio ao estudo, e com várias parcerias com
instituições/serviços da comunidade envolvente que apoiam direta e indiretamente
esta resposta.
A Residência Fraternidade funciona na sede, em Miranda do Corvo, em dois edifícios
independentes, cada um divido em seis (6) apartamentos, com capacidade para 27
jovens, resultante do acordo de cooperação com a Segurança Social. Proporciona um
acolhimento a crianças ou jovens, em situação de risco, de duração superior a 6
meses, com base na aplicação de medida de promoção e proteção. A todos os jovens são
garantidos inscrições em estabelecimentos de ensino do Concelho de Miranda do Corvo,
do distrito de Coimbra, ou em alguns casos no distrito de Leiria, em cursos de
aprendizagem ou de educação/formação aos jovens com mais de 15 anos, que lhes
assegure

a

equivalência

à

escolaridade

obrigatória

ou

12º

ano,

certificação

profissional, ou licenciatura para os jovens que entraram no Ensino Superior.
As crianças/jovens estão integradas, de acordo com a sua idade, no Centro Infantil,
Centro Educativo Miranda do Corvo, Centro de Atividades de Tempos Livres da Fundação
ADFP (FADFP), Escola 2/3 Secundária José Falcão, Escola Tecnológica e Profissional
de Sicó e Formação Profissional da FADFP, e na Universidade e Coimbra, mais
concretamente no Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra e na
Escola Superior de Enfermagem de Coimbra.
Relativamente ao acompanhamento sociocultural e desportivo, é garantida a inscrição
nos equipamentos e associações existentes em Miranda do Corvo como: catequese, Casa
do Povo, Clube Atlético Mirandense, Abutres, entre outros.

Serviços Prestados
A Residência Fraternidade é uma estrutura que permite aos jovens ter uma
resposta de acolhimento até à maioridade, podendo estender-se até aos 21 anos.

As estratégias que a Residência Fraternidade adota passam por: respeitar a
individualidade e privacidade das crianças ou jovens; acompanhar e estimular o seu
desenvolvimento global em colaboração com a família, escola e demais estruturas
locais; garantir os cuidados de saúde necessários, particularmente nos aspetos
preventivos

e

de

despiste

de

situações-problema;

proporcionar

uma alimentação

qualitativa e quantitativamente adequada às respetivas idades das crianças e jovens,
assim como às suas necessidades especiais.
O objetivo fundamental é ensinar estas crianças/jovens a serem adultos
responsáveis, bem integrados na sociedade, exercendo uma cidadania ativa e completa
com uma boa realização a nível profissional.

Recursos Humanos
Respeitante aos recursos humanos, a Residência Fraternidade dispõe de uma
Equipa Educativa formada por funcionárias e voluntárias, beneficiando ainda de
serviços

gerais institucionais:

cozinha, secretariado,

lavandaria, transportes,

médico e enfermagem.
A Residência Fraternidade conta com uma Equipa Técnica Multidisciplinar,
constituída por:

Coordenadora/Diretora Técnica
Psicóloga
Professora 1º ciclo
Técnica Superior de Serviço Social
Chefe do Departamento Cultural
Professor de Educação Física
Atividades Inovadoras
Dinamizar atividades que envolvam outras respostas sociais, assim como outros
tipos

de

população,

promovendo

o

convívio

intergeracional

e

valores

como

a

tolerância e o respeito;
Elaborar um projeto educativo que procure explicitar de forma coerente
valores e intenções educativas, formas previstas para concretizar esses valores e
intenções e os meios da sua realização;
Promover

atividades ocupacionais integradas com objetivo

de

reforçar a

autoestima, valorizar a autonomia pessoal e social, assegurando as condições de
estabilidades necessárias para a potenciação de capacidades.

Atividades/Projetos
Na Residência Fraternidade as crianças/jovens estudam, colaboram, brincam e
aprendem a fazer uma boa gestão do seu tempo. A formação pessoal e social é
fundamental. Ao longo do ano, participam em diferentes formações e reuniões, úteis
ao seu desenvolvimento. Participam ainda em atividades de caracter social, educativo
e lúdico.
Existe a preocupação em definir atividades de acordo com o sexo, faixas
etárias,

maturidade

e necessidades

educativas

específicas

das

crianças/jovens.

Desenvolvemos atividades lúdico-pedagógicas que promovem a aquisição de competências
pessoais e sociais adequadas ao perfil dos utentes.
Na

construção

do

Plano

de

Atividades

contemplamos

dois

dos

objetivos

estratégicos da Fundação que nos pareceram os mais pertinentes para esta resposta
social:
1. Promover e garantir o respeito pelos direitos das crianças/jovens assim
como fazer cumprir os deveres.
2. Consolidar

valores

desenvolvimento

existentes

inteligente,

na

Fundação

inclusivo

e

ADFP,

sustentável

promover
e

aumentar

um
a

qualidade e eficácia.
Objetivos Operacionais


Proporcionar aos jovens a satisfação de todas as suas necessidades básicas;



Satisfazer

as

necessidades

segundo

a

Pirâmide

de

Maslow:

necessidades

fisiológicas, de segurança, sociais, autoestima e realização pessoal;


Assegurar condições de vida tão aproximadas quanto possível à estrutura
familiar;



Ensinar as crianças a cuidar da limpeza e manutenção do seu espaço assim como
dos espaços comuns;



Ensinar os jovens a cuidar da roupa;



Ensinar Culinária aos jovens.

Atividades cujo objetivo é a qualidade da resposta social e a satisfação dos seus
utentes:


Assegurar o bom funcionamento da valência e incutir nas crianças/jovens
capacidades gerais de cuidado e manutenção do seu espaço e de espaços comuns;



Organizar horários e escalas; organização de todos os instrumentos inerentes
ao processo individual da criança/jovem; articular com os diversos serviços

para manter as instalações em boas condições; reformular e criar novos
instrumentos de avaliação;


Aceder

a

formação

especializada

a

fim

de

reforçar

as

capacidades

profissionais e pessoais dos colaboradores.
Promover

o

bem-estar

e

desenvolvimento

integral

com

valorização

de

talentos

individuais:


Promover uma educação/formação adequada;



Encaminhar para serviços educativos e/ou de formação adequados aos utentes,
para desenvolver e promover os talentos académicos;



Promover o acompanhamento escolar, e apoiar mais especificamente as áreas da
Matemática e Inglês;



Articular com os diversos serviços de educação.

Assegurar serviços de saúde:


Cuidados de saúde adequados;



Consultas de rotina;



Articular com os diversos serviços de educação e saúde (Inscrição no Centro
de Saúde, marcação de consultas, acompanhamento a consultas);

Proporcionar um ambiente próximo de um ambiente familiar:


Promover

um

ambiente

harmonioso

e

afetuoso

promovendo

laços

afetivos,

desenvolver a inteligência interpessoal e intrapessoal;


Celebrar as festas de aniversários, e promover convívios entre equipa da
Fraternidade e as crianças/jovens e famílias;

Valorizar e multiplicar talentos:


Estimular capacidades, desenvolver formas de ser, agir e pensar em múltiplos
contextos de interação;



Atividades que fomentem a criatividade e produção original, o pensamento
holístico e intuitivo, talento psicossocial;

Fomentar a inserção da criança/jovem em grupos sociais diversos, no respeito pela
pluralidade de culturas, favorecendo uma progressiva consciência do seu papel como
membro da sociedade.
Integração em atividades desportivas e culturais na comunidade e Formação religiosa:



Inscrever em clubes desportivos, clubes de jovens, escuteiros, catequese,
idas à missa (na religião católica), entre outros; desenvolvimento da
inteligência psicomotora e talento psicossocial;



Articular com as coletividades envolvidas;



Proporcionar a competições nas atividades desportivas;



Participar nas festas religiosas e outras na comunidade;

Educação para os deveres assim como para os direitos humanos, cívicos e morais:


Proporcionar a participação em atividades de carácter cultural, como idas ao
cinema ou à Casa das Artes;



Desenvolver a capacidade crítica, inteligência naturalista, inteligência
intrapessoal e interpessoal;



Integrar formações ou ações de sensibilização e prevenção sobre vários temas
que promovem o desenvolvimento humano;

Favorecer a inter-relação Instituição/Família e Trabalho/Comunidade, contribuindo
para a valorização pessoal e social de cada um enquanto pessoa:


Conhecer a família das crianças/jovens e as suas condições;



Promover contactos entre as crianças/jovens acolhidos com as suas famílias;



Efetuar visitas supervisionadas; convívios família/jovens na instituição;



Preencher as grelhas de observação das visitas; elaborar informações para o
Tribunal e Segurança Social;



Realizar visitas domiciliárias;

Incentivar a participação da criança/jovem em atividades e ocupações na Instituição
assim como na comunidade:


Promover hábitos e valores de trabalho e disciplina; Desenvolvimento da
inteligência naturalista e de uma consciência/educação ambiental;



Atividades ocupacionais;

Promover a autonomia e o crescimento num ambiente de carinho e afeto, sem esquecer a
disciplina e a responsabilidade individual
Preparar os jovens para a sua autonomização:
Desenvolver o treino de competências pessoais e sociais, através da promoção
e domínio de habilidades sociais, cognitivas e de aprendizagem; implementar os
valores contemplados na Carta dos Direitos Fundamentais da EU como Dignidade,
Liberdade, Igualdade, Solidariedade, Empenho e Respeito;

Fomentar

atividades

promotoras

de

autonomia,

lúdico/pedagógicas

e/ou

culturais;
Avaliar o registo de tarefas semanais:
I.

1º - Registar;

II.

2º - Avaliar e realizar a autoavaliação;

III.

3º - Refletir nas Assembleias (participação direta das crianças);
Promover atividades de cozinha e de costura;

Promover

e

desenvolvimento

pessoal

e

social

da

criança/jovem

com

base

em

experiências de vida democrática numa perspetiva de educação para a cidadania:


Incentivar a participação ativa das crianças/jovens acolhidos no contexto
geral em que estão inseridos e nas decisões que lhes digam respeito;



Realizar as Assembleias semanais;
Consolidar valores existentes na Fundação ADFP, promover um desenvolvimento

inteligente, inclusivo e sustentável e aumentar a qualidade e eficácia:
Avaliar as necessidades e desenvolver as potencialidades de cada criança/jovem:


Proporcionar atividades incluídas no funcionamento do ATL, no apoio escolar,
aulas

de

informática,

etc.,

ricas

e

adequadas

às

necessidades

e

potencialidades de cada criança/jovem; atividades desportivas; atividades do
Centro Infantil e em outras áreas da Fundação ADFP;


Participar em atividades dentro e fora do Concelho;



Inserir em atividades ocupacionais (Armazém, Parque Biológico da Serra da
Lousã, Manutenção, Jardinagem, Agricultura);



Registar, controlar e avaliar as atividades desenvolvidas;



Realizar avaliações psicológicas;

Plano Atividades

Atividades Desportivas
Associações
desportivas de Miranda
do Corvo

Desporto na natureza

Plano de Atividades
Data
(Periodicidade)
01/01 a 31/12
(Semanal)

01/06 a 31/08

Residência Fraternidade - 2017
Objetivos
Local
- Proporcionar
hábitos de saúde
pelo desporto;
- Promover o bemestar físico e
psicológico;
- Fomentar a salutar
competição
desportiva
- Estimular a

Miranda do
Corvo
FAFP – espaços
desportivos

Abutres

Resposta
Social
Residência
Fraternidade

Residência

Caminhadas/Passeios
pela vila

01/01 a 31/12
(Mensal)

Atividades pedagógicas
e socioculturais
Espetáculos variedades
(música, teatro,
dança)

Data
(Periodicidade)
(Trimestral)
Mediante
Agendas culturais

Catequese

Semanal

Noites de Verão

01/06 a 31/08
Mediante
Agenda cultural

Cinema FADFP

Quinzenal

Visitas a locais
histórico culturais

Trimestral

Piscina Fluvial

01/06 a 30/09
(Pontual)

Praia – Colónia de
Férias

01/07 a 30/09
(Semanal)

prática de um estilo
de vida saudável;
- Prevenir doenças
cardiovasculares.
- Fomentar a
integração na
comunidade;
- Estimular a
prática de exercício
físico;
- Promover a coesão
grupal.
Objetivos

Quinta da
Paiva
PBSL

Fraternidade

Miranda do
Corvo
Eventos de
outras
instituições

Residência
Fraternidade

Local

- Incutir valores
culturais;
- Despertar para as
artes e espetáculos.
- Participar
ativamente na
Catequese e
frequência de culto
religioso;
- Promover a
aquisição de valores
humanos.
- Promover o
convívio e
integração na
comunidade;
- Coesão do grupo.
- Socialização;
- Incutir valores
culturais.
- Dar a conhecer a
história e a cultura
de Portugal;
- Enriquecimento
cultural.
- Promover o
convívio e
integração social;
- Permitir o
contacto com a
natureza;
- Socialização e
inserção na
comunidade;
- Relacionamento
interpessoal;
- Permitir o
contacto com a
natureza.

Miranda do
Corvo, Lousã,
Coimbra.

Resposta
Social
Residência
Fraternidade

Miranda do
Corvo

Residência
Fraternidade

Miranda do
Corvo

Residência
Fraternidade

FADFP

Residência
Fraternidade

Distrito
Coimbra

Residência
Fraternidade

Distrito
Coimbra

Residência
Fraternidade

Fora do
Distrito de
Coimbra

Residência
Fraternidade

Treino de competências
pessoais e sociais

Data
(Periodicidade)

Objetivos

Local

Resposta
Social

Atelier de culinária

Semanal
(fins de semana)

Residência
Fraternidade

Residência
Fraternidade

Atividades de gestão
domésticas

(Diária)
Através de escala
de tarefas

Residência
Fraternidade

Residência
Fraternidade

Auto cuidados

Semanal

Residência
Fraternidade

Residência
Fraternidade

Ações de
sensibilização e
prevenção

Trimestral

Residência
Fraternidade

Residência
Fraternidade

COMEMORAÇÕES

Data

- Promover
competências na
confeção de
alimentos;
- Ensinar uma boa
utilização dos
eletrodomésticos
básicos;
- Incutir hábitos de
alimentação
saudável;
- Treinar a
autonomização
- Promover
competências de
organização e
limpeza dos quartos;
(limpeza geral;
fazer as camas
lavadas; arrumação
dos roupeiros);
- Realizar tarefas
relativas ao
pequeno-almoço (pôr
a mesa; aquecer o
leite/café; tirar a
mesa; lavar a louça;
limpar a sala);
- Treinar a
autonomização.
- Promover e
desenvolver a
autoestima e a
autoconfiança;
- Fomentar a
importância de uma
autoimagem bem
cuidada;
- Treinar a
autonomização.
- Dinamizar ações
sobre temas atuais
que envolvam
comportamentos de
risco para a saúde
ou para o
desenvolvimento
harmonioso dos
jovens.
Objetivos

Local

Resposta

(Periodicidade)
Aniversário

Carnaval

Pontual

Páscoa

Pontual

Expo-Miranda

Pontual

Dia da Árvore

Pontual

Dia da Liberdade

Pontual

Festa da Juventude

Pontual

Aniversário da FADFP

Pontual

Dia de S. Martinho

Pontual

Natal/Ano Novo

Pontual

1.1.4. Colégio de São Martinho

- Festejar o
aniversário dos
utentes que o
desejarem;
- Proporcionar
momentos de afeto e
amor.
- Participação no
cortejo de carnaval.
- Incutir valores
humanos e morais.
- Promover o
convívio e
integração social na
comunidade.
- Alertar para a
necessidade da
redução pegada
ecológica;
- Responsabilizar um
comportamento pró
ambiente.
- Promover os
valores da
Democracia
- Promover o
convívio e
integração social
- Promover os
valores
institucionais da
FADFP;
- Reforçar o
espírito de grupo.
- Desenvolver o
espírito de equipa;
- Estimular a reação
interpessoal, a
comunicação e a
dinâmica de grupal.
- Promover valores
humanos como amor,
respeito e os afetos
positivos.

Residência
Fraternidade

Social
Residência
Fraternidade

Miranda do
Corvo
Miranda do
Corvo
Mercado
Municipal

Residência
Fraternidade
Residência
Fraternidade
Residência
Fraternidade

FADFP/PBSL

Residência
Fraternidade

FADFP

Residência
Fraternidade

Quinta da
Paiva

Residência
Fraternidade

FADFP

Residência
Fraternidade

FADFP

Residência
Fraternidade

FADFP

Residência
Fraternidade

Os jovens do Lar de Infância e Juventude frequentam maioritariamente respostas
educacionais, tendo em vista a aquisição de competências para um desenvolvimento
psicossocial que permita uma autonomização para a vida ativa.
A

Fundação

ADFP

distingue-se,

significativamente,

de

outras

instituições

pela

capacidade de se afirmar por uma articulação, intencional e estratégica, das suas
funções. Ao adquirir o Colégio São Martinho alargou a sua missão tendo, hoje,
condições para a criação de um novo projeto, na área do ensino privado, que se
pretende inovador e ativamente envolvido na sociedade, que promova a excelência no
processo educativo, respondendo, assim, às novas necessidades e desafios que se vão
criar com a estatização do ensino.
Luís Correia, Diretor Pedagógico
Introdução
A preparação do Plano de Atividades propicia uma avaliação das capacidades
internas em relação com as oportunidades e condicionantes externas.
Em 2016 foi feita uma restruturação do quadro institucional e organizativo do
Colégio, depois da sua aquisição por parte da Fundação ADFP. Esta ação permitiu
manter, mau grado todos os constrangimentos causados por uma política educativa
estatizante, o colégio a funcionar com 4 turmas do ensino regular, em contrato de
associação, e um curso vocacional.
Completada no essencial a fase de restruturação, que absorveu necessariamente
uma parte da energia interna, o Colégio, sem descurar um olhar atento para as
correções orgânicas que ainda importa fazer, tem de continuar a reestruturação das
suas infraestruturas para acolher novas valências e públicos-alvo.
No que diz respeito à envolvente externa, tem sido notada nos últimos anos a
imprevisibilidade

das

políticas

de

educação

que,

em

vez

de

constituírem

um

referencial de estabilidade, são uma fonte de perturbação, com prejuízo para as
instituições de ensino privado, como o Colégio São Martinho, que funciona em regime
de contrato de associação, o mesmo é dizer com total dependência do estado e para os
encarregados de educação que não se reveem na escola pública.
As diversas relações dinâmicas que a Fundação ADFP possui, a todos os níveis,
e o Know-how existente no Colégio, potenciam a capacidade de concretização de um
novo projeto de educação de excelência, vocacionado para uma classe média alta,
menos dependente dos apoios estatais, que no futuro permita, também à Fundação, uma
maior diversidade na origem das suas receitas.
É neste enquadramento que foi criado o plano de atividades para 2017.

Missão
O Colégio tem por missão assegurar a continuidade dos contratos de associação
existentes e apoiar a administração da ADFP na conceção, na execução e a na
Objetivos Estratégicos 2017

coordenação de um novo projeto do “Berçário à Faculdade”, no âmbito do ensino não
superior, que seja uma referência na cidade de Coimbra e a nível nacional.

Objetivos Estratégicos
O Plano de Atividades para 2017 consagra os seguintes Objetivos Estratégicos:
1. Melhorar o sucesso educativo dos alunos que frequentam o colégio;
2. Criação de um colégio bilingue de excelência;

Objetivos operacionais 2017

1. Melhorar o sucesso
educativo dos alunos
que frequentam o
colégio
1. Colocar na aula a chave do
sucesso, utilizando práticas
pedagógicas que incentivem o
empenho pessoal e o
comprometimento emocional de
quem aprende e que exijam a
cumplicidade de quem ensina
2. Reforçar as aprendizagens na
Língua materna e na Matemática
3. Enriquecer as aprendizagens com
atividades diversificadas de
enriquecimento curricular e
extracurricular
4. Desenvolver um conjunto de
estratégias que permitam o sucesso
aos alunos com NEE
5. Criar um conjunto de apoios para
os alunos que vão ter exames
nacionais
6. Acolher e apoiar o funcionamento
da Universidade Sénio do Mondego
(USM)
8. Acolher e apoiar o funcionamento
do Jardim de Infância
9. Criar um conjunto de atividades
que promovam o encontro
intergeracional das várias valências
existentes no colégio
10. Reforçar um conjunto de
parcerias existentes com
organizações da comunidade
11. Definir as linhas orientadoras do
novo projeto educativo para um
colégio bilingue
12. Divulgação do novo projeto
educativo, bilingue, de excelência
13. Criação/adaptação de estruturas
físicas dentro da cidade que possam
acolher novos projetos
14. Continuar a adaptação de
estruturas do colégio para o
acolhimento de novos públicos
15. Procurar novos parceiros
nacionais ou internacionais na área
da educação
16. Valorizar o património do
colégio e todo o seu enquadramento

2. Criação de um
colégio bilingue de
excelência

3. Reforçar a
prestação de serviços
à comunidade

17. Criar um conjunto de
instrumentos que nos permita
avaliar o que os pais, em Coimbra,
mais procuram no sistema de ensino
18. Promover a atratividade pelo
nosso projeto em famílias de classe
média alta
19. Utilizar todo um conjunto de
relações dinâmicas que a Fundação
ADFP possui
20. Rentabilizar as infraestruturas e
equipamentos existentes no Colégio
21. Criar um ATL que funcione, em
horário alargado, durante todo o ano
22. Apostar na Formação de pessoal
docente e não docente

3. Reforçar a prestação de serviços à comunidade;
Estes

objetivos

estratégicos

são

concretizados

numa

proposta

de

objetivos

operacionais a alcançar em 2017, segundo a matriz de relacionamento de objetivos que
se apresenta.
Quadro1 - Matriz de relacionamento de objetivos

Conclusão
O ano de 2017 configura, em qualquer cenário previsível, um período de
dificuldades devido ao fim anunciado dos contratos de associação. Esta dimensão
condicionou, mas não definiu, a preparação do Plano de Atividades, que no seu
conjunto pretende revelar a ambição e sentido estratégico da Fundação ADFP ao
desenvolver um olhar mais atento à “Educação”.
Na dimensão prática e capacidade de execução, a Fundação ADFP e o Colégio contam
com uma cultura empreendedora e capacidade de realização dos seus profissionais que,
em tempos difíceis, podem ser decisivos na concretização dos objetivos deste plano
de atividades.
Quadro II – Mapa de alunos para 2016/2017
Turmas
6º A

8º A

9ºA

12ºA

Curso
Vocacional

Total

Alunos

30

24

26

27

16

123

Quadro III – Mapa de pessoal para 2017

Horário
Categoria
Parcial
Diretor Pedagógico

Docentes

Professor
Subtotal

A
termo

Prestação
Destacado da TOTAL
de
ADFP
serviços

6

4

6

5

4
4

1

1

2

3

1

10

2

3

2

11

1

1

1

Assistentes
administrativos

2

2

2

Assistentes educativos

3

3

3

1

1

1

1

1

1

7

8

8

7

11

Vigilante autocarro

1

Motorista
Subtotal
TOTAL

1.2.

Sem
term
o

1

Cozinheira

Pessoal
Não
Docente

Completo

Contrato

Terceira Idade

19

“Envelhecer
com
saúde,
autonomia
e
independência, o mais tempo possível,
constitui
hoje
um
desafio
à
responsabilidade individual e coletiva com
tradução significativa no desenvolvimento
económico do país.”
Programa Nacional para a Saúde das Pessoas
Idosas,2004
Nota introdutória
O envelhecimento demográfico da população portuguesa é um dado notório e que
se prevê que continue nas próximas décadas. O Instituto Nacional de Estatística
prevê, que a proporção de jovens com menos de 15 anos diminua e que a população com
mais de 65 anos duplique em 2060 (INE, 2009).
Em resultado da esperada redução da percentagem de população jovem e do
aumento da proporção de população idosa, manter-se-á a tendência de envelhecimento
demográfico. O envelhecimento da sociedade é uma realidade inevitável, fruto de uma
maior longevidade humana, à qual se associam índices de dependência acrescidos, que
passaram de 24,45% em 2001 para 31,4% em 2015, de acordo com dados da Pordata.
Na União Europeia em 2050 estima-se que exista 1 pessoa idosa por cada 2 pessoas em
idade ativa. No caso específico de Portugal a situação do envelhecimento demográfico
apresenta a mesma tendência de evolução(Cruz, 2009).
O

progressivo

envelhecimento

demográfico,

decorrente

do

desenvolvimento

socioeconómico, da ciência e da tecnologia, é um fenómeno marcante da sociedade
moderna. Passou de uma dimensão meramente pessoal, para uma dimensão social,
tornando-se uma das maiores preocupações das populações.
Envelhecer com saúde, autonomia e independência, o mais tempo possível, constitui
assim, hoje em dia, um desafio à responsabilidade individual e coletiva, com
tradução significativa no desenvolvimento económico dos países.
A Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia (2010/C 83) no artigo 25º

“reconhece e respeita o direito das pessoas idosas a uma existência condigna e
independente e à sua participação na vida social e cultural” .
Porém, nem todos os idosos encontram essa resposta no seu meio natural de vida o familiar e de vizinhança -, sendo necessárias respostas sociais para que a
dimensão física, psíquica, intelectual, espiritual, emocional, cultural e social da
vida de cada indivíduo possa ser desenvolvida sem limitações dos seus direitos
fundamentais à identidade e à autonomia.

As respostas de apoio aos idosos sejam elas no domicílio, nos centros de dia ou
em estruturas residenciais, devem surgir num contexto humanizado e individualizado,
que tenha em conta as reais necessidades de cada um, atuando de acordo com os seus
direitos e interesses.
A Fundação ADFP tem uma longa história no apoio aos idosos e surgiu num período
em que as estruturas de apoio eram quase inexistentes.
O plano de intervenção para a área da População idosa da Fundação ADFP assenta no
seguinte paradigma:

Saúde

Envelhecimento Ativo

Participaçã
o Social

Segurança

Disponibiliza três tipos de serviços, designadamente:

Residência
s
geriátricas

Centro de
dia /
Universida
de Sénior

Área da População
idosa

Serviço de
apoio
domiciliário

1) Os centros de dia têm como objetivo promover a qualidade de vida física,
mental e social através do uso de diversas metodologias que privilegiam o
envelhecimento saudável e ativo e o convívio intergeracional. O centro de dia
da Fundação assume uma intervenção inovadora baseada numa filosofia de
“Espaço sénior”, potenciando diferentes respostas adequadas às solicitações
de uma população sénior com características heterogéneas.
A universidade sénior de Miranda do Corvo surge neste contexto integrada no
centro de dia, que se adaptou a novas necessidades da população, criando
diferentes serviços e atividades ocupacionais adequados à população alvo. Em
Coimbra estamos a criar uma nova Universidade sénior do Mondego.
2) O serviço de apoio domiciliário visa promover a qualidade de vida das pessoas
idosas dependentes, no domicílio, através da prestação de um conjunto de
serviços, permitindo aos idosos manterem-se no seu contexto natural de vida
adiando ou evitando a institucionalização. O projeto “Vencer a solidão”
pretende fazer a diferença, levando aos idosos apoio emocional, atenção,
cultura e lazer.
3) As residências geriátricas têm como objetivo a prestação de cuidados de saúde
e apoio social. Promovem uma visão geriátrica de cuidados ao admitirem
preferencialmente

pessoas

dependentes,

garantindo

cuidados

médicos,

de

enfermagem, de fisioterapia e psicologia. Esta visão inovadora iniciada há
décadas distingue a Fundação de outras congéneres.

Nestas residências, valoriza-se a ativação e a estimulação do indivíduo através
da otimização das funções cognitivas do desenvolvimento afetivo, do fomento da
participação social, da promoção da saúde e prevenção das incapacidades, garantindo
os cuidados adequados em fim de vida sem sofrimento evitável.
A

abordagem

holística

utilizada

contribuirá

para

o

equilíbrio

emocional,

motivação, entusiasmo, sensações de prazer e terá como consequência uma melhoria da
eficiência e autoestima do idoso em geral.
A colaboração de voluntários da comunidade em diversas atividades com os idosos
(com “Prémio de bolso” ou gratuitamente) tem-se revelado um contributo inestimável
para a causa humanista e para o sucesso coletivo da Fundação. Para prestarem
cuidados e serviços personalizados e humanizados, as diferentes valências de apoio a
idosos da Fundação apostam na formação contínua das suas equipas, reforçando a sua
qualidade técnica e promovendo um contínuo aperfeiçoamento do trabalho desenvolvido.

É nossa ambição que todos os colaboradores coloquem em prática os Valores da
Fundação,

nomeadamente o

Respeito pelo outro,

a

Qualidade

na

ação,

a

Ética

profissional, a Solidariedade e a Bondade na prestação dos cuidados.
1.2.1. Residência Sabedoria
2. Introdução
A

Residência

dependentes,

Geriátrica,
acamados ou

criada

em

1995,

acolhe

demenciados, isolados,

com

idosos

preferencialmente

desajustamentos

familiares

graves ou aqueles cujos cônjuges já esteja internado na instituição. Esta resposta
social beneficia de Acordo de Cooperação com o Centro Distrital de Segurança Social
para 60 idosos. Tem capacidade par 72 residentes.
Trata-se do primeiro lar de idosos da região que garantiu desde o início prioridade
de internamento a pessoas dependentes. Assumiu esse défice geriátrico existente,
garantindo consultas médicas bissemanais e cobertura de enfermagem 24 horas por dia.
O seu carácter inovador repetiu-se em 2000, quando criou 5 camas de Apoio Integrado
em colaboração como SNS e o Centro de Saúde de Miranda do Corvo.
Denominada Residência Sabedoria desde 2012 enquadrando-se no objetivo da Fundação de
difundir valores civilizacionais.
Sabedoria como sinónimo de sábio, de respeitar o pensamento alheio, ser humilde, de
tratar o outro como gostaria de ser tratado.
Sabedoria como conhecimento que dá a capacidade ao homem para identificar e corrigir
os seus erros. É um valor que deve estar intrinsecamente associado ao perfil dos
cuidadores de idosos.

3.

Missão

Proporcionar serviços de qualidade adequados às necessidades biopsicossociais da
pessoa idosa, adotando uma visão geriátrica de cuidados.
O apoio em estrutura residencial, assenta no trabalho de uma equipa multidisciplinar
de confiança, baseado em cuidados personalizados, promotores da dignidade da pessoa
humana.

Visão
Procura continuamente ser referência na sua área de atuação, evidenciando uma
preocupação permanente na prática reflexiva, tanto na missão dentro do seu públicoalvo, como na valorização pessoal e profissional de todos os seus colaboradores.

Valores
Ética profissional; Dignidade; Respeito pelo outro;Bondade; Melhoria contínua.

3. Serviços prestados
A Residência Sabedoria assegura a prestação de serviços de alimentação, alojamento,
cuidados de higiene, conforto, saúde, tratamento de roupa, apoio de serviço social e
apoio espiritual.
Destacam-se os cuidados de enfermagem permanentes, os serviços médicos com consulta
de clínica geral duas vezes por semana e em regime de chamada e ainda a consulta de
psicologia clínica bissemanal. Estes serviços diferenciam positivamente a Residência
e garantem maior segurança e conforto físico e psíquico aos idosos.
O Ginásio, o serviço de Medicina Física e Reabilitação existente na Fundação
disponível aos idosos, bem como as atividades de caráter recreativo, culturais
dinamizadas pela animadora social e por um professor de educação física proporcionam
aos idosos da Residência Sabedoria a ocupação de parte do seu tempo com ganhos
visíveis na sua saúde física e mental.
4. Recursos Humanos
Os recursos humanos da Residência Sabedoria são os seguintes:
Diretora Técnica (Técnica de Serviço Social), Médico, Enfermeiras, Ajudantes de Ação
Direta, Empregadas de Quarto e Enfermaria, Auxiliares de Serviços Gerais, Animadora
Social a tempo parcial, psicóloga clínica (dois dias /semana), Professor de Educação
Física (2h/Semana), Barbeiro e Transporte de Roupas (Auxiliar de Serviços Gerais),
colaboradora na área de secretariado clínico, Cabeleireira (1manhã/Quinzenalmente),
Voluntária (depilação e manicure/1 manhã por semana).
Destaca-se ainda a colaboração de uma nutricionista que avalia o estado nutricional
dos idosos, presta aconselhamento e orientação nutricional através de referenciação
pela equipa de saúde da Residência.
Atualmente dispomos de um grupo de 4 voluntários, que colaboram com a equipa da
Residência Sabedoria, prestando serviço mediante o pagamento de um prémio de bolso.
Beneficiamos também com a colaboração de uma voluntária em regime de gratuitidade
que realiza trabalhos de depilação.
Os restantes recursos humanos necessários ao funcionamento do serviço, como sejam, o
pessoal que trabalha na Cozinha, na Lavandaria, nos Transportes, na Tesouraria, na
Contabilidade, e Serviço de Fisioterapia são comuns a todas as outras valências da
Fundação A.D.F.P.

5. Projetos e ações
Objetivo Geral
Prestação de cuidados de saúde e apoio social aos idosos em alojamento coletivo

Objetivo específico 1
Promoção da qualidade de vida e de autonomia dos idosos

Atividades


Alojamento

e

prestação

disponibilização

de

de

cuidados

alojamento

por

de

higiene

e

conforto

um

período

de

tempo

através

da

indeterminado

respeitando o regulamento interno da Residência.


Garantir os cuidados respondendo às necessidades individuais dos idosos.



Prestação de cuidados de saúde através de equipa multidisciplinar: Consulta
médica, consulta de fisiatria, consulta de psicologia clínica, cuidados de
enfermagem permanentes, tratamentos de fisioterapia, consulta de terapia da
fala, orientação nutricional, prescrição e administração de fármacos.



Atendimento e acompanhamento social: Reuniões informativas, encaminhamento
para outros serviços da comunidade, resolução de problemas.



Supervisão e coordenação da equipa de recursos humanos utilizando como
metodologia as reuniões, ordens de serviço, circulares internas, comunicação
oral.



Coordenação da área da população idosa e RNCC através de reuniões, ordens de
serviço, circulares internas; comunicação oral, via e-mail, telefone, visitas
de acompanhamento.



Relatórios trimestrais e anuais de atividades, plano de atividades por
consulta dos registos, análise estatística, reuniões preparatórias de equipa.



Avaliação do estado de conservação e funcionamento do equipamento fixo e
móvel através do levantamento das avarias, informação à equipa de manutenção
e verificação da execução das anomalias.



Avaliação da satisfação dos utentes/representantes usando como metodologia a
aplicação de inquérito de satisfação dos utentes/representantes e análise dos
resultados.

Objetivo específico 2
Promover o envelhecimento ativo e integrador dos idosos

Atividades
O plano de atividades de animação permite a ocupação do idoso e o seu envolvimento
em atividades que o possam fazer sentir realizado, ter prazer na sua execução, bem
como a consciência de que o seu contributo é importante para o desenvolvimento das
mesmas. Contribui também para desfazer os preconceitos de que as pessoas idosas são
inúteis e inativas.
Segundo Constança Paul a realização de atividades de animação é “ vital na

estimulação dos mais velhos para o uso das capacidades e competências cognitivas no
caminho da autonomia e da velhice com sucesso”.


Estimulação cognitiva e mental, através de atividades lúdico ocupacionais, de
intervenção psicoeducativa, terapia de orientação para a realidade, leitura,
treino de escrita, jogos de mesa, expressão plástica, oficina de trabalhos
manuais, sessões de grupo, hora do conto, acesso a novas tecnologias de
informação e observação de filmes.



Estimulação motora e física recuperando a confiança no corpo e na mente,
através

de

ginástica

geriátrica,

exercícios

de

psicomotricidade,

jogos

populares, caminhadas, passeios a parques e jardins.


Estimulação

cultural,

social

e

de

cidadania

participativa

preservando

memórias e tradições, relembrando factos históricos, promovendo o convívio e
a participação da família nas atividades semanais, o envelhecimento ativo,
preservando a identidade e individualidade dos idosos pela prática de
comemoração de datas festivas (Janeiras, Carnaval, Páscoa, Santos Populares,
Aniversário da FADFP, São Martinho e Natal),comemoração dos aniversários dos
idosos (oferta de uma flor), comemoração de dias temáticos (Dia da Mulher,
Dia Mundial do Teatro, Dia Mundial da Dança, Mês de Maria, Dia da Família,
Dia da Espiga, Dia dos Avós, Dia Mundial da Terceira Idade, Dia Mundial da
Alimentação, Dia das Bruxas), passeios culturais, intercâmbio de idosos,
intercâmbios intergeracionais, realização de visitas e passeios ao PBSL a
Fátima, à praia e às localidades de origem dos idosos, bem como participando
em rituais e celebrações religiosas/espirituais (celebração da palavra,
celebração da eucaristia, confissão), sempre que possível em parceria com as
diferentes valências da Fundação.

Objetivo específico 3
Otimizar as competências pessoais e profissionais dos colaboradores

Atividades


Formação interna dos colaboradores: avaliar as necessidades de formação,
programar e calendarizar as ações de formação, selecionar os formadores,
implementar o plano de formação, avaliar as ações.



Formação externa dos colaboradores: informar e divulgar ações a realizar no
exterior junto das colaboradoras, incentivar à participação em ações a
realizar externamente.



Avaliação da satisfação dos colaboradores pela aplicação de inquérito de
satisfação aos colaboradores e análise dos resultados.



Avaliação

de

desempenho

dos

colaboradores:

Entrega

de

grelha

de

autoavaliação, preenchimento de ficha de avaliação de desempenho, relatório
da avaliação de desempenho, entrevista informativa.

Objetivo específico 4
Ações para aumentar a eficiência e eficácia
Atividades


Incentivar o trabalho em equipa multidisciplinar na Residência Sabedoria
através do estímulo contínuo, de supervisão, de realização de reuniões.



Aperfeiçoar o nível da higienização dos espaços e a gestão de resíduos.



Efetuar a gestão de reclamações e sugestões.



Promover e incentivar uma adequada gestão de bens de utilização corrente
junto das colaboradoras.



Sensibilizar os idosos e colaboradores para a conservação e preservação dos
equipamentos e do edifício.



Estimular os idosos para a partilha e a preservação das tradições (descasca
de ervilhas, favas e feijão para confeção na cozinha).



Elaboração de trabalhos de artes plásticas na Oficina Ponto e Nó para venda
nas lojas da Fundação e para decoração da Residência.



Participação nas decorações do Presépio do PBSL.



Produção de produtos artesanais.



Fomentar atividades em parceria envolvendo as diversas valências da FADFP,
num espírito de partilha, de respeito pela diferença, de conhecimento de
outras metodologias de trabalho, de gestão de recursos.

Objetivo específico 5
Atividades que aumentam a qualidade, humanização e bondade

Atividades


Implementação do Plano de Controle de Infeções.



Avaliação de riscos e prevenção de quedas.



Implementação da Avaliação Geriátrica Global (AGG) com o objetivo de conhecer
com maior precisão o estado do utente e os seus problemas, possibilitando uma
resposta mais completa e adequada dos profissionais, e consequentemente uma
melhor qualidade de vida para os utentes. Na Avaliação Geriátrica Global
serão utilizadas:

Escala de Katz, Escala de Lawton & Brod, Classificação

Funcional de Marcha de Holden, Escala de Depressão Geriátrica de Yesavage
(versão curta), Mini-Mental State Examination (MMSE) de Folstein, MiniNutritional Assessment.


Melhorar e adaptar os cuidados e serviços às expectativas dos idosos e
família.



Promover ações de formação sobre dos Direitos dos idosos e conciliação com a
vida no Lar.



Desenvolver ações de prevenção de violência sobre idosos.



Implementar

o

programa

de

acolhimento

e

o

plano

de

desenvolvimento

individual.


Desenvolver programas e atividades ocupacionais individualizadas.



Humanizar os cuidados, aumentando as competências profissionais e pessoais
dos colaboradores (realização de diversas ações de formação contínua na área
do envelhecimento)).



Melhorar a área exterior da Residência com bancos de jardim ergonómicos
tornando-a mais aprazível.



Humanizar os espaços físicos interiores com simplicidade e conforto tornandoos mais acolhedores.



Incentivar a colaboração e participação de voluntários, das famílias e
colaboradores

nas

atividades

de

animação

e

de

lazer

com

os

idosos,

aproximando-os da comunidade envolvente.


Abertura

e

incentivo

a

parcerias

com

entidades

externas

(Escolas,

universidades, instituições congéneres).
1.2.2. Residência Gratidão
1. Introdução
A Residência Assistida, atualmente denominada de Residência Gratidão, abriu
em Novembro de 2000.

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. Os cuidadores de idosos devem ter sempre presente a gratidão pelo bem que os
antepassados nos fizeram e legaram. Consideramos que uma atitude de gratidão perante
a vida consegue converter as dificuldades em oportunidades e os problemas em
soluções. A gratidão é uma faculdade espiritual que nos ajuda a ampliar a nossa
visão e a ultrapassar os nossos limites.
Esta Unidade foi a primeira Residência Assistida do país e a primeira que se
assumiu vocacionada para dar resposta a pessoas com doença de Alzheimer e outras
demências senis. Nasceu da vontade de dar resposta a inúmeros casos de doentes,
idosos, dependentes e com graves limitações mentais, vítimas da marginalização,
devido à sua grande dependência e perda de autonomia.
A Residência Assistida no ano de 2004 foi pioneira em cuidados continuados
(dando continuidade ao trabalho já iniciado na Residência Geriátrica com a UAI –
Unidade de Apoio Integrado), tendo criado 15 camas ao abrigo do decreto-lei nº
281/2003 de 8 de Novembro em cooperação com o Ministério da Saúde. Integrou a
experiência piloto da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados em Novembro
de 2006 com 20 camas em Unidade de Longa Duração e Manutenção e em Janeiro de 2007
com 14 camas em Unidade de Média Duração e Reabilitação.
De Janeiro de 2009 a Setembro de 2016 a Residência Gratidão teve a funcionar
2 tipos de serviços distintos, com capacidade total para 67 utentes, distribuídos do
seguinte modo:


Residência Assistida com capacidade para 19 utentes;



Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados com capacidade para 18
utentes em Unidade de Média Duração e Reabilitação (UMDR) e 30 utentes em
Unidade de Longa Duração e Manutenção (ULDM).
Em Outubro de 2016 a R. Gratidão passou a ser uma residência exclusivamente

de Cuidados Continuados, com 30 camas em UMDR e 36 camas em ULDM, num total de 66
utentes.
A R. Gratidão tem por objetivo a prestação de cuidados de saúde e de apoio
social de forma continuada e integrada a pessoas que, independentemente da idade, se
encontrem em situação de dependência.
Até Janeiro de 2017, está inserido nesta Residência,

outro programa social,

apoiado pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), que visa a
inserção socioprofissional de desempregados de longa duração, ou pessoas em situação

de desfavorecimento face ao mercado de trabalho, adaptando as funções, ritmo e
organização às características dos trabalhadores em processo de integração.
A Residência Gratidão tem esta dupla vertente de apoiar os residentes, mas
também ser um projeto de inclusão laboral, vocacionada para pessoas desempregadas de
longa duração, vitimas exclusão.
Missão
Prestar cuidados de saúde e de apoio social de qualidade aos utentes da Rede
Nacional de Cuidados Continuados Integrados, de forma equitativa, responsável e
determinada, envolvendo as famílias, sempre com o objetivo de satisfação das
necessidades dos utentes, cuidadores e profissionais.
Focaliza a sua atuação no bem-estar do utente, sendo elemento impulsionador
no desenvolvimento humano, pleno e integral de todos os intervenientes (utentes,
famílias e cuidadores).

Visão
Ser uma unidade de excelência nacional, na prestação de cuidados de saúde e
de apoio social, numa parceria entre os cuidadores e os utentes, assumindo-se como
um modelo de referência para outros prestadores de cuidados.
Ser de igual modo uma fonte de conhecimento e de boas práticas na prestação
de

cuidados

de

inquestionáveis,

saúde
sendo

integrados,
os

que

profissionais,

transmita
família

credibilidade
e

utentes

o

e

qualidade

apoio

da

sua

sustentabilidade.

Valores
Qualidade:

promover

a

excelência

dos

serviços

prestados

aos

utentes,

garantindo as melhores práticas e competências científicas e técnicas.
Humanismo:

respeitar

a

dignidade

humana,

procurando

cuidados

de

saúde

centrados nos utentes e nas suas necessidades, salvaguardando os seus direitos e
liberdades.
Equidade: promover a todos independentemente da sua condição económica,
social

ou

religiosa,

serviços

de

qualidade,

considerando

e

valorizando

as

necessidades específicas de cada utente.
Ética: atuar de acordo com os princípios definidos no código de ética e
conduta, respeitando o sigilo no tratamento de informação pessoal do utente.
Sustentabilidade: utilizar os recursos com eficiência e eficácia.

2. Serviços Prestados


Alojamento



Higiene e conforto;



Alimentação;



Tratamento de roupa;



Consulta médica diária;



Prescrição e administração de fármacos;



Enfermagem 24H;



Consulta de fisiatria;



Tratamentos de fisioterapia e terapia da fala;



Consulta de nutrição;



Serviço social;



Consulta de psicologia;



Atividades de animação sociocultural;



Serviço de cabeleireiro; manicura, pedicura e esteticista;



Apoio espiritual.

3. Recursos Humanos


Assistente social (com funções de direção técnica); coordenadora da área de
idosos licenciada em serviço social e pós-graduada em gerontologia social,
médicos

de

clinica

geral,

fisiatras,

fisioterapeutas,

enfermeiros,

nutricionista, psicóloga clinica, terapeuta da fala, psicóloga com funções de
animação, professor de educação física, monitor de informática, ajudantes de
ação direta, empregadas de quarto e enfermaria, auxiliares de serviços gerais
e secretário clinico e cabeleireira. A salientar que do quadro do pessoal
auxiliar 1 ainda se encontra a terminar contrato de empresa de inserção.


Os restantes recursos humanos necessários ao funcionamento do serviço tais
como tesouraria, contabilidade, departamento cultural, cozinha, lavandaria,
manutenção, transportes, jardinagem são comuns a todas as outras valências da
Fundação ADFP.



Atualmente dispomos de um grupo de 12 voluntários com “prémio de bolso”, 1
dos quais em regime de completa gratuitidade.

4. Ações para aumentar a eficiência

a. Estabelecer protocolo com a escola superior de enfermagem para a
integração de estágios curriculares na nossa estrutura residencial de
modo a potenciar novos saberes e contribuir para o crescimento do
serviço e da formação
b. Assegurar uma gestão eficiente das compras através de uma análise das
necessidades.

5. Atividades para aumentar a qualidade, humanização e bondade
a. Promover curso de formação sobre violência na 3ª idade.
b. Avaliação do desempenho dos diferentes colaboradores anualmente
c. Melhorar a satisfação dos Utentes / Famílias através da aplicação de
inquérito

de

monitorização
satisfação

satisfação
de

aos

utentes

resultados.

nomeadamente

ao

Este
nível

ou

seus

inquérito
do

representantes

avalia

o

acolhimento

grau

pela

e
de

equipa;

alimentação; condições das instalações; tratamento de roupas; horário
das visitas; disponibilização de informação entre outras.
d. Inquérito

de

satisfação

aos

colaboradores

e

monitorização

de

resultados. Este inquérito avalia o grau de satisfação nomeadamente ao
nível do contexto organização; cooperação e comunicação; mudança e
inovação; reconhecimento e recompensa; relações com chefia; políticas
estratégicas entre outras.
e. Manutenção do Plano de Controle de Infeções, em colaboração com o
PPCIRA (Programa de Prevenção e Controle das Infeções da Resistência
aos Antimicrobianos).
f. Avaliação

do

estado

nutricional,

aconselhamento

e

orientação

nutricional através do preenchimento de uma ficha de nutrição (em
colaboração com a nutricionista e equipa de enfermagem). Em que se
pretende por um lado, dar continuidade à intervenção nutricional
individualizada, aos utentes, prescrição de planos alimentares e seu
acompanhamento

e

monitorização.

Por

outro,

proceder

à

avaliação

nutricional individualizada dos utentes em risco de desnutrição ou
desnutrido

e/ou

com

patologias

graves

e

posterior

adequação

suplemento nutricional.
g. Avaliação dos riscos, dos motivos e prevenção de quedas.
h. Programa de prevenção de feridas.
i. Programa de humanização de cuidados e prevenção de violência.

do

j. Aquisição de equipamento para treino de marcha com suspensão.

6.

Atividades / Projetos

Para a concretização dos objetivos da Residência Gratidão – Rede Nacional de
Cuidados Continuados, para o ano de 2017 foram definidas um conjunto de atividades

Objetivo Geral da Resposta Social: Prestação de cuidados de saúde e de apoio social
a pessoas que independentemente da sua idade se encontrem em situação de dependência

Objetivo Específico 1: melhorar os serviços disponibilizados aos Utentes, garantindo
uma resposta de qualidade, promovendo a recuperação global da pessoa bem como a sua
autonomia
Atividades a desenvolver:


Alojamento

permanente,

através

da

disponibilização

de

alojamento

com

condições de higiene e conforto por um período de tempo indeterminado e
procedimentos de acordo com o regulamento interno da Residência Gratidão –
Rede Nacional de Cuidados Continuados.


Prestação de cuidados de higiene e conforto tendo por objetivo a satisfação
das necessidades dos Utentes através da prestação de serviços de qualidade.



Advocacia social – Atendimento, acompanhamento e encaminhamento dos Utentes e
famílias com vista à definição e desenvolvimento do plano individual de
intervenção.



Cuidados

de

saúde

realização

de

consulta

médica

diária,

prescrição

e

administração de fármacos, consulta de fisiatria, cuidados de enfermagem
permanentes, tratamentos de reabilitação, orientação nutricional, consultas
de psicologia e encaminhamento para consultas de especialidade.


Realização da Avaliação Geriátrica Global (AGG) com o objetivo de conhecer
com maior precisão o estado do utente e os seus problemas, possibilitando uma
resposta mais completa e adequada dos profissionais, e consequentemente uma
melhor qualidade de vida para os utentes. Na Avaliação Geriátrica Global
serão utilizadas:
o

Escala de Katz

o

Escala de Lawton & Brody

o

Classificação Funcional de Marcha de Holden

o

Escala de Depressão Geriátrica de Yesavage (versão curta)



o

Mini-Mental State Examination (MMSE) de Folstein

o

Mini-Nutritional Assessment

Questionário de satisfação aos utentes e suas famílias, através da aplicação
de uma escala, da monitorização dos resultados e deste modo podermos melhorar
a satisfação dos Utentes e suas famílias.



Auditorias internas realizadas através da aplicação de grelhas de avaliação.



Avaliação do estado de conservação e funcionamento do equipamento fixo e
móvel, fazendo um levantamento sistemático das avarias, estragos ou situações
anómalas logo que detetados



Elaboração de relatórios de atividades com descrição sistematização das
atividades desenvolvidas trimestralmente.



Comemoração de datas festivas com a realização de atividades culturais,
organizados por datas festivas.



Comemoração de dias nacionais e internacionais com a realização de atividades
culturais, organizados por temáticas ou datas festivas.



Passeios

e

visitas

internas

e

externas

com

a

realização

de

passeios

culturais, organizados por temáticas ou datas festivas.


Estimulação cognitiva com atividades que proporcionem aumento da capacidade
de pensar e cognitiva prevenindo perdas de memória e aparecimento precoce de
declínios cognitivos.



Estimulação psicomotora com a realização de atividades que integram as
funções

cognitivas,

socio-emocionais,

simbólicas,

psicolinguísticas

que

promovam a autonomia e independência, com vista à recuperação ou melhoria
funcional do utente.


Estimulação das AVD's, através da realização de atividades que promovam a
autonomia e independência com vista à recuperação ou melhoria funcional do
utente.



Atividades de expressão plástica realização de atividades que promovam o
aumento da criatividade e imaginação.



Atividades físicas e motoras através da ginástica geriátrica.

Objetivo

Específico

2:

reforçar

colaboradores
Atividades a desenvolver:

as

capacidades

profissionais

e

pessoais

dos



Formação interna e externa de colaboradores identificando as necessidades
de

formação,

elaborar

plano

de

formação

e

implementação

do

plano,

divulgação das formações.


Promoção da participação em formação externas dos colaboradores através da
divulgação das referidas ações de formação.



Questionário de satisfação aos colaboradores com a realização de um
inquérito de satisfação aos colaboradores e monitorização de resultados.



Avaliação de desempenho dos colaboradores através da aplicação de grelhas
de avaliação



Supervisão e coordenação dos recursos humanos com a realização de reuniões
de supervisão, circulares internas e comunicação oral.



Avaliação do trabalho desenvolvido e funcionamento da Residência Gratidão
pela

realização

de

reuniões

de

supervisão,

circulares

internas

e

comunicação oral.

Objetivo Específico 3: apoiar as famílias e cuidadores informais
Atividades a desenvolver:
 Articulação com serviços e entidades diversas, realização de contato com
diferentes entidades com vista ao desenvolvimento do plano individual de
intervenção.
 Advocacia social, atendimento, acompanhamento e encaminhamento dos Utentes e
famílias com vista à definição e desenvolvimento do plano individual de
intervenção.
 Avaliação Sociofamiliar dos idosos através da aplicação da Escala de Gijón.
Esta escala avalia cinco áreas correspondentes à situação familiar, situação
económica, habitação, relações sociais e os apoios de rede socia, para
determinar o risco social em que se encontra o idoso.
 Avaliação do stress do cuidador através da aplicação de Escala de Zarit e da
monitorização dos resultados, de modo a conhecer a dinâmica familiar e
identificar as reais necessidades.

1.2.3. Residência Cristo Redentor
1. Introdução
As

estruturas

residenciais

devem

surgir

como

um

espaço

humanizado

e

personalizado, que tenha em conta as efetivas necessidades de cada utente, agindo de
acordo com os seus direitos e interesses. Estas estruturas devem ser capazes de

apoiar as pessoas no seu processo de envelhecimento natural, que termina com a
morte, prestando cuidados geriátricos humanizados, de qualidade e paliativos.
A Residência Cristo Redentor surge como uma resposta social de lar de idosos, com
capacidade para 55 utentes (11 vagas não comparticipadas e 44 vagas comparticipadas,
9 destas cativas pela Segurança Social), situada no Senhor da Serra, que iniciou as
suas funções no dia 1 de outubro de 2011. Trata-se, portanto, de um equipamento
destinado a alojamento coletivo para pessoas, com idade igual ou superior a 65 anos,
em situação de perda de independência e/ou autonomia que, por opção própria ou por
inexistência de retaguarda social, pretendem a integração em estrutura residencial
geriátrica, podendo aceder a serviços de apoio biopsicossocial, orientados para a
promoção da qualidade de vida e para a condução de um envelhecimento saudável, ativo
e plenamente integrado.
Possui 1 quarto triplo, 23 quartos duplos e 6 quartos individuais, todos com
quarto de banho

privativo (com banho assistido) e televisão, 3 salas de atividades

e convívio, gabinetes – técnico, médico e de enfermagem –, refeitório, biblioteca,
espaços exteriores e terraço.

2.

Missão
Apoio em estrutura residencial que prima pela visão geriátrica dos cuidados e

pelo acompanhamento por uma equipa especializada e multidisciplinar. Inova, também,
ao nível da humanização dos processos e da sensibilidade dos cuidados à pessoa
idosa, não esquecendo o desenvolvimento biopsicossocial e o envelhecimento saudável
dos seus residentes.
Visão
Procura contínua da excelência na prestação do cuidado individualizado e
bondoso ao público-alvo, acompanhando as mudanças, e consequentes exigências, do
novo

perfil

da

pessoa

idosa.

Simultaneamente,

aspira

alcançar

a

satisfação/realização dos seus colaboradores.
Valores
Bondade dos colaboradores; Valorização e Respeito pelo outro; Competência e
Qualidade técnica; Ética profissional; Inovação.

3.

Serviços prestados
Para assegurar o melhor atendimento possível aos nossos utentes, na nossa

Residência são prestados os seguintes serviços: alojamento, alimentação, cuidados de

higiene e conforto, tratamento de roupa, vigilância permanente, serviços médicos com
consultas de clínica geral semanal, fisiatria, nutrição e psiquiatria, cuidados de
enfermagem

permanentes,

apoio

de

serviço

social,

reabilitação

funcional

–

fisioterapia (3 vezes por semana) e ginástica geriátrica (2 vezes por semana) –,
consulta

de

psicologia

clínica

(semanal),

apoio

psicossocial

e

animação

sociocultural.

4. Recursos humanos
A equipa da Residência é especializada e multidisciplinar, sendo constituída
por Técnica Superior de Serviço Social (Direção Técnica), Animadora, Psicóloga,
Monitor

de

Educação

Física,

Médicos,

Equipa

de

Enfermagem,

Fisioterapeutas,

Administrativa, Equipa de Funcionárias, Estagiários, Monitor de CAO e Motorista. Os
restantes

recursos

humanos

necessários

ao

funcionamento

do

serviço

(Cozinha,

Aprovisionamento, Lavandaria, Transportes, Tesouraria e Contabilidade, etc) são
comuns a todas as outras valências da A.D.F.P.
5. Ações gerais e Projetos para 2017

Em 2017 será necessário desenvolver as seguintes ações:
5.1.

Para responder ao objetivo estratégico “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 aos utentes da Fundação ADFP”:
5.1.1.

Ações chave

– alojamento (coletivo, permanente ou temporário de

idosos), alimentação (seis refeições diárias), cuidados de higiene e conforto
(banho total, banho de chuveiro, higiene no leito, cuidados de higiene
parciais, higiene oral, corte de unhas, corte de barba, epilação de pêlos
faciais,

muda

de

fralda),

tratamento

de

roupa,

vigilância

permanente,

serviços médicos, cuidados de enfermagem permanentes, apoio de serviço social
e animação sociocultural.
5.1.2.

Ações sistemáticas – fisioterapia (três vezes por semana), ginástica

geriátrica

(duas

vezes

por

semana),

consultas

de

psicologia

clínica

(semanal), consulta de nutrição (quinzenal), consulta de fisiatria (sempre
que necessário), atividades física e motora (miniginásio e caminhadas),
atividades

cognitivas

ou

mentais

(atividade

do

calendário,

jogos

de

concentração e memória, atividades de cálculo e escrita, atividades de
cultura geral, leitura de notícias e atelier de informática), atividades

culturais/sociais (cinema, hora do conto, atelier de música, atelier de
culinária

e

terço),

expressão

plástica

(trabalhos

manuais,

atelier

de

pintura, atelier de costura e artes plásticas).
5.1.3.

Ações

de

gestão

–

planificação

e

monitorização

das

atividades

ocupacionais, execução dos planos individuais para cada utente (registo de
participação nas atividades, avaliação das necessidades e potenciais dos
utentes,

lista

desenvolvimento

de

necessidades

pessoal

e

de

relatório

de

atividades

ocupacionais

acolhimento

de

novos

e

de

utentes),

formação interna (mensal) e externa, avaliação da satisfação dos utentes e
colaboradores, avaliação de desempenho, consulta anual aos trabalhadores
(questionário sobre avaliação de riscos, elaborado pela Cruz Branca, Lda.),
supervisão do funcionamento de todo o serviço, coordenação e supervisão dos
recursos

humanos

(elaboração

de

escalas,

reuniões

mensais,

gestão

de

conflitos e definição de funções), atendimentos (colaboradores, residentes,
famílias e pessoas interessadas em informações da residência), elaboração de
plano anual de atividades, elaboração de relatórios de atividades trimestrais
e anual, reuniões (com a equipa da área da população idosa), resolução de
problemáticas pontuais (situações não estruturadas).
5.1.4.

Ações pontuais – comemoração de datas festivas (Dia dos Reis, Dia dos

Namorados, Carnaval, Dia da Mulher, Dia do Pai, Dia Mundial do Teatro, Dia
Nacional dos Centros Históricos, Dia da Primavera e da Árvore, Dia do Abraço,
Páscoa, 25 de Abril, Dia do Sorriso, Dia Mundial da Dança, Dia da Mãe, mês de
Maria, Queima das Fitas, Dia Mundial dos Museus, Dia da Família, Dia da
Espiga, 10 de Junho, Santos Populares, Dia da Amizade, Dia dos Avós, Dia
Nacional da Conservação da Natureza, Romaria do Divino Senhor da Serra, Dia
Mundial da Terceira Idade, aniversário da Residência, Dia Mundial do Animal,
5 de Outubro, Dia Mundial da Alimentação, Dias das Bruxas, São Martinho, e
Natal) e de aniversários, visitas (museus, exposições e monumentos) e
passeios (parques, piscinas, praias fluviais) nos concelhos de Miranda do
Corvo, Coimbra e Lousã, acompanhamento a consultas ao exterior.

5.2. Para responder ao objetivo estratégico “diversificar a origem das
receitas,

alargando

os

serviços

prestados

e

dando

respostas

sociais

adequadas, com maior abrangência geográfica, no sentido de criar novas
empresas

e

negócios

de

carácter

social,

estimulando

a

inovação

e

o

empreendedorismo social, possibilitando ao mesmo tempo a criação de novos

postos de trabalho sustentável destinados às pessoas mais carenciadas,
essencialmente vítimas de exclusão social”:
5.2.1.

Ações chave – investimento na extensão do Centro de Dia de Miranda do

Corvo na Residência, integração de colaboradores em empresa de inserção,
contratos de emprego e inserção e Centro de Atividades Ocupacionais e
investimento

em

ateliers

diversificados

(atelier

de

música,

pintura,

informática, costura e jardinagem);
5.2.2.

Ações

sistemáticas

–

manutenção

das

atividades

de

vida

diária

(atividades agrícolas, idas ao teatro, romarias, cinema, espetáculos, espaços
comerciais, feiras, museus, festas da freguesia e dos concelhos de Miranda do
Corvo, Lousã e Coimbra);
5.2.3.
com

Ações de gestão – planificação das atividades, definição de parcerias
entidades

reuniões

(com

externas
o

serviço

(escolas,
de

associações

pessoal,

recreativas,

contabilidade

e

grupos,…),

colaboradores),

integração de novos colaboradores, integração, monitorização e acompanhamento
de utentes de CAO, avaliação de desempenho, coordenação e supervisão dos
recursos

humanos

(elaboração

de

escalas,

reuniões

mensais,

gestão

de

conflitos, definição de funções), atendimentos e resolução de problemáticas
pontuais;
5.2.4.

Ações pontuais – intercâmbio com outras valências da ADFP, outras

instituições (Cediara) e escrita de postais (Natal e aniversários).

5.3.

Para responder ao objetivo estratégico de melhorar a imagem interna e

externa da Fundação ADFP, promovendo o seu reconhecimento, notoriedade e
visibilidade:
5.3.1.

Ações chave – investimento em atividades mensais com a Creche do

Senhor da Serra (posters intergeracionais, Dia de Reis, Carnaval, Dia do Pai,
Dia da Primavera e da Árvore, Dia da Mãe, Páscoa, Dia Mundial da Dança, Festa
da Família, Sardinhada, Dia dos Avós, Dia Nacional da Conservação da
Natureza, Piqueniques, Dia Internacional da Paz, Dia da Infância, Dia do
Animal, Dia da Alimentação, Magusto, Dia das Bruxas, Festa de Natal e idas a
espetáculos e passeios), divulgação das atividades realizadas nos jornais
(Diário de Coimbra, As Beiras, Mirante, Campeão das Províncias), atualização
diária da página do Facebook (divulgação de todas as atividades realizadas
pelos

idosos,

publicação

de

fotografias,

notícias,

curiosidades relacionadas com a terceira idade);

estudos,

artigos,

5.3.2.

Ações sistemáticas – investimento em atividades/convívios conjuntos

com outras respostas sociais da ADFP (Centro de Dia de Lamas, Residência
Sabedoria, Residência Gratidão, Universidade Sénior, LIJ, Lar de Apoio,…),
edição trimestral do jornal da Residência “O Pico da Serra”, investimentos
em novas e diversas formas de divulgação do trabalho realizado na Residência,
edição de notícias para jornais locais com as atividades dinamizadas pela
Residência, realização de trabalhos fotográficos e vídeos promocionais da
Residência;
5.3.3.

Ações de gestão

– planificação das atividades com os parceiros

internos e externos, pesquisa e procura de novas parcerias, contactos
interinstitucionais, envio de ofícios, marcação de reuniões com entidades
externas;
5.3.4.

Ações pontuais

participação

em

– contratualização informal de novas parcerias e

atividades

organizadas

por

outras

entidades

(festas

religiosas, romarias e feiras), realização de um calendário fotográfico da
Residência;

6.

Atividades socioculturais
É de realçar que as atividades socioculturais da Residência Cristo Redentor

se guiam por um plano semanal diversificado, complementado por atividades do plano
mensal. Assim, independentemente do mês do ano, existem uma série de diferentes
atividades que são realizadas semanalmente (Tabela 1 - Plano Semanal de Atividades).
E de acordo com várias épocas do ano, dias festivos e feriados nacionais, são
propostos diferentes conjuntos adicionais de atividades (Tabela 3 - Planificação de
Atividades para 2017).
Há que referir que na nossa Residência são promovidas atividades físicas e
motoras, cognitivas ou mentais, culturais, sociais, espirituais ou religiosas, de
vida diária e expressão plástica (Tabela 2 - Planificação das Atividades Semanais).
Mais ainda, cada uma destas é adaptada às capacidades não só físicas, mas também
cognitivas e emocionais de cada utente.
Deste modo, as atividades promovidas para os nossos utentes têm como objetivos:


exercitar as funções físicas e cognitivas;



estimular as capacidades como a memória, atenção, concentração, compreensão
verbal, pensamento lógico, visualização e perceção espacial e coordenação
psicomotora;



melhorar a autonomia e a qualidade de vida física e mental;



manter a capacidade funcional, autonomia e independência;



promover a participação ativa;



melhorar as relações interpessoais e a comunicação;



proporcionar uma vida mais ativa e criativa;



manter o equilíbrio sócio-emocional,



ocupação dos tempos livres;



promover novas descobertas;



valorizar as capacidades, competências, saberes, cultura, presente e passado
do idosos, aumentando a sua autoestima e autoconfiança.
Por sua vez, trazem benefícios:



de saúde, já que combatem o sedentarismo, algumas doenças típicas da velhice
e são terapêuticas;



sociais, pois promove o convívio e a partilha de experiências;



psicológicos, através do aumento do bem-estar físico e social, combatem a
depressão e o isolamento.

A finalidade da planificação das nossas atividades é desfazer a imagem pré-concebida
de que os idosos são inúteis e inativos. Há que encarar a vida de uma forma
construtiva, fazendo face aos problemas que vão surgindo, preservando e promovendo a
autonomia, não valorizando apenas as perdas das capacidades físicas e intelectuais,
pois só assim é possível promover uma terceira idade saudável e bem-sucedida.

7. Atividades inovadoras
A

Residência

Cristo

Redentor

rege-se

pelos

princípios

básicos

da

gestão

da

qualidade: orientação para o utente, liderança, participação dos colaboradores,
orientação para os processos, orientação para o sistema de gestão, melhoria contínua
e decisões baseadas em fatos. Rege-se, também, pelo princípio da dignidade da pessoa
humana, dado haver: afirmação da integridade física e espiritual do idoso, garantia
da

identidade

e

integridade

do

idoso

através

do

livre

desenvolvimento

da

personalidade, mecanismos de sociabilidade, garantia de condições de existência,
garantia e defesa da autonomia individual e igualdade dos utentes, expressa na
dignidade social e na bondade de tratamento normativo.
A Residência, pelo que já foi exposto, desenvolve novas estratégias e processos para
responder às necessidades dos residentes. Algumas das atividades dinamizadas na
Residência que consideramos inovadoras passam por:
7.1.

Inovação de produto/serviço



manutenção das atividades de vida diária dos idosos, mantendo-lhes a rotina e
dando-lhes autonomia, tais como atividades agrícolas (vindimas, debulha de
leguminosas e descamisada do milho), idas ao teatro, romarias, espaços
comerciais, feiras, cinema, espetáculos e museus, participação nas festas da
aldeia e passeios nos concelhos de Miranda do Corvo, Penela, Lousã e Coimbra;



desenvolvimento de programas visando integrar os idosos na sociedade, através
de diversas atividades, que permitam garantir os direitos e o exercício da
cidadania, buscando também a participação de toda a comunidade;



incremento do espírito de equipa e do espírito competitivo dos residentes
através da participação em concursos interinstitucionais séniores, tais como
Olimpíadas Séniores, Miss e Mister Sénior, Paixão de Cuidar, jogos de Boccia,
entre outros;



atividades que inovam o modo de viver dos idosos, criando e recriando novas e
velhas formas para um viver mais prolongado no tempo;



redação de um jornal trimestral da Residência – “Pico da Serra” – que conta
com a participação dos residentes:



desenvolvimento da terapia assistida por animais;



realização de trabalhos fotográficos e vídeos promocionais da Residência;



elaboração de um calendário fotográfico para 2018;



participação em projetos internacionais através da Escola Ferrer Correia,
como FCS3 e Erasmus+;



desenvolvimento de atividades com base nos valores da bondade e da compaixão.

7.2.


Inovação de processo

investimento

em

ateliers

diversificados

–

música,

culinária,

pintura,

informática, costura e jardinagem;


atividades socioculturais e educativas que objetivam uma educação permanente
e que permitem ao idoso uma atualização constante do seu conhecimento
(educação informal).

7.3.


Inovação organizacional

aposta forte na intergeracionalidade através da realização de inúmeras
atividades com a Creche do Senhor da Serra, Escola Ferrer Correia, Atelier de
Tempos Livres da Escola Ferrer Correia, Lar de Infância e Juventude da ADFP e
Lar de Jovens de Semide;



integração todos os anos de um ou mais jovens em estágios curriculares de
áreas relacionadas com a terceira idade (animação, desporto, cozinha, saúde,

…) ou alunos com currículo específico individual com plano individual de
transição;


aplicação de escalas de avaliação na área da terceira idade;



investimento em atividades que contrariem o desenraizamento social dos idosos
– passeios, visitas e intercâmbios com outras respostas sociais da ADFP,
nomeadamente

Centro

de

Dia

de

Lamas,

Residência

Gratidão,

Residência

Sabedoria e Universidade Sénior.

8. Ações para aumentar a eficiência


no atelier de costura as idosas realizam arranjos dos babetes e peças de
roupa danificada (meias, calças, camisolas);



elaboração

de

trabalhos

com

aproveitamento

de

materiais

existentes

na

Residências e com materiais reciclados (caixas, cartão, fitas de arranjos
florais, garrafas, embalagens de café, rolos de papel, esferovite, ...);


elaboração

de

diversos

trabalhos

de

artes

plásticas

nos

ateliers

da

Residência para decoração da mesma;


construção de instrumentos musicais (repercussão) para o atelier de música;



reuniões mensais – discussão do funcionamento do serviço, prestação de
cuidados, limpezas, divulgação de novas informações/orientações e espaço de
partilha de opiniões – para melhoria do desempenho de todos e cada um dos
colaboradores;



divisão de funções entre equipa técnica;



elaboração de um manual de evacuação com planos de emergência e realização de
simulacros;



elaboração de um manual com procedimentos de segurança.

9. Atividades que aumentam a qualidade, humanização e bondade


prestar cuidados individualizados e humanizados;



desenvolver ações de prevenção de violência sobre idosos;




manter a aposta na multidisciplinaridade e interdisciplinaridade na prestação
dos cuidados;



trabalhar para a eficiência e qualidade máxima na prestação dos cuidados;



incremento do espírito de equipa entre colaboradores;



manutenção do forte vínculo entre os idosos e equipa de voluntários;



aposta na formação contínua da equipa de colaboradores;



aposta na atenção integral, tendo em conta todas as dimensões inerentes ao
ser humano, a dimensão física, psíquica, social e espiritual;



aposta no cuidado permanente e continuado, tendo em conta as necessidades
individuais do residente;



aposta na atenção multidimensional e interprofissional, valorizando o efetivo
trabalho em equipa, definindo adequadamente as funções e objetivos de
trabalho;



elaboração de pequenas lembranças para os idosos oferecerem no Natal às suas
famílias;



divulgação das atividades através do facebook;



convidar familiares, funcionários e voluntários a participar nas iniciativas
da Residência;



reunir mensalmente, e sempre que necessário, com a equipa de auxiliares para
avaliação de desempenho e discussão de problemas que vão surgindo, dos pontos
onde é possível melhorar e da gestão dos equipamentos e materiais;



reunir mensalmente, e sempre que necessário, com a equipa de enfermagem para
discussão da situação clínica dos utentes, da distribuição dos mesmos pelos
quartos, organização dos processos clínicos, gestão da informação relativa à
saúde de cada utente e encaminhamento para consulta de clínica geral ou de
psicologia clínica;



reunir semanalmente, e sempre que necessário, com a secretária clínica para
distribuição dos voluntários para o acompanhamento de consultas, verificação
da existência de débitos, pedido de análises e exames complementares;



reunir semanalmente, e sempre que necessário, com a psicóloga para discussão
da situação dos residentes e necessidade de encaminhamento dos mesmos para
consulta de clínica geral;



reunir diariamente, e sempre que necessário, com a animadora para discussão
da situação dos utentes, frequência das visitas aos mesmos, alterações
verificadas em sala, atividades a realizar, introdução de novos voluntários;



esforço

diário

para

que

os

colaboradores

da

Residência,

além

do

seu

profissionalismo e dedicação, demonstrem dignidade, bondade e compaixão pelos
idosos que se encontram na fase final de suas vidas, assegurando todos os
cuidados necessários.
Todos os colaboradores da Residência pretendem dar continuidade ao trabalho
desenvolvido nestes cinco anos, comprometendo-se a focalizar nos utentes, a manter

uma abordagem holística da intervenção e uma visão horizontal de funções, a fazer
aprendizagem permanente e uma permanente adaptação à mudança.

1.2.4. Serviço de Apoio Domiciliário
1. Introdução
O Serviço de Apoio Domiciliário constitui uma Resposta Social, criada na
Fundação ADFP em 1989, a que as pessoas em situação de dependência podem ter acesso
para satisfação de necessidades básicas e específicas. Esta valência integra um

conjunto de serviços e técnicas profissionais de intervenção transversais, prestados
no domicílio de cada utente, que necessita de apoio para complementar o seu nível de
autonomia e qualidade de vida, permitindo-lhe manter-se no seu contexto natural de
vida adiando ou evitando a institucionalização.
Associado

ao

princípio

da

Fundação

ADFP

“Investimos

em

Pessoas

com

Bondade”, combate a exclusão social privilegia o convívio intergeracional e assenta
em metodologias que privilegiam a coesão social a cooperação a inovação e o trabalho
em rede. Baseado numa filosofia de defesa e promoção de princípios civilizacionais.
Concretizando o artigo 25º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia “A
União Europeia reconhece e respeita o direito das pessoas idosas a uma existência
condigna e independente e à sua participação na vida social e cultural.”
O Serviço de Apoio Domiciliário assume uma intervenção que visa o respeito

pela individualidade de cada utente potenciando diferentes respostas de acordo com
as necessidades de uma população com características heterogéneas considerando as
vulnerabilidades caso a caso. A população alvo desta resposta social caracteriza-se
relativamente à autonomia de forma diferenciada. Integramos pessoas com maior
dependência e pessoas com maior autonomia que precisam de serviços de apoio às
necessidades básicas da vida diária (AVD’s). Também ao nível do contexto familiar e
da rede de apoio informal existe uma heterogeneidade no suporte dado aos utentes.

Assim,

desenvolvemos

diferentes

atividades

de

forma

a

responder

às

necessidades especificas da população sénior e das famílias cujo objetivo é a
promoção da autonomia e da qualidade de vida física, mental e social promovendo o
envelhecimento ativo, definindo-o como “otimização das oportunidades de saúde,
participação e segurança, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida …”
(OMS,2005).
Através desta valência contribuímos para a melhoria da qualidade de vida das

famílias e prevenimos situações de dependência e promovemos a autonomia, retardando

ou evitando uma institucionalização. Prestamos cuidados de ordem física e de apoio
psicossocial aos utentes, de modo a contribuir para o seu equilíbrio e bem-estar.
Conseguimos também apoiar as famílias na resolução de problemas de carácter social e
desenvolvemos com elas uma relação de parceria na promoção da autonomia da pessoa
dependente. Colaboramos no acesso à prestação de cuidados de saúde. Salientamos que
a situação de dependência pode ocorrer em qualquer outro grupo de idade, podendo
igualmente necessitar deste tipo de resposta social.
Ao nível desta resposta social a Fundação ADFP tem um acordo de cooperação com
a Segurança Social para 60 utentes na sede da Instituição, 20 dos quais com apoio
alargado ao fim de semana. Afeto ao Centro Social de Lamas existe um acordo de
cooperação com a Segurança Social para 7 utentes.

2. Missão
O

Serviço de

Apoio Domiciliário

proporciona um

conjunto

de serviços

no

domicílio, de acordo com um plano individualizado de cuidados, com vista a garantir
qualidade de vida e bem-estar ao utente, no seu ambiente familiar, evitando ou
adiando a institucionalização.

3. Visão
Ser uma Resposta social de referência na comunidade pela excelência dos
serviços que presta e pela implementação de novos modelos de intervenção de forma a
ir ao encontro das necessidades sentidas pela população sénior na promoção do seu
bem-estar bio, psicossocial.

4. Valores
No desempenho das suas atividades o Serviço de Apoio Domiciliário tem como
valores:
Enfoque no utente – Escuta ativa e diagnóstico das necessidades, respeito pelos seus
valores, crenças, hábitos e costumes.
Profissionalismo – Formação, qualificação e atitude adequadas no sentido da missão.
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.

5. Cuidados e Serviços

Para

a

prossecução

dos

seus

objetivos

o SAD proporciona um conjunto

diversificado de cuidados e serviços, em função das necessidades dos utentes de
acordo com portaria n.º 38/2013 de 30 de janeiro, tais como:
1) Fornecimento

e

apoio

nas

refeições,

respeitando

as

dietas

com

prescrição médica;
2) Cuidados de higiene e conforto pessoal;
3) Atividades

de

animação

e

socialização,

designadamente,

animação,

lazer, cultura, passeios, aquisição de bens e géneros alimentícios,
pagamento de serviços, deslocações a entidades;
4) Higiene habitacional, estritamente necessária à natureza dos cuidados
prestados;
5) Tratamento de Roupa na instituição ou no domicílio;
O SAD pode ainda assegurar outros serviços, designadamente:
1) Sensibilização dos familiares e cuidadores informais para a prestação de
cuidados aos utentes;
2) Assistência medicamentosa e avaliação de glicémias;
3) Receituário de medicação crónica;
4) Apoio psicossocial;
5) Acompanhamento ao exterior;
6) Orientação e modificações no domicílio;
7) Disponibilização de ajudas técnicas.

6. Recursos Humanos
A equipa do serviço de Apoio Domiciliário é constituída por Coordenadora da
área da população idosa, diretora técnica licenciada em Serviço Social a 50%,
psicóloga, animador sócio cultural a tempo parcial, ajudantes de ação direta,
auxiliar de serviços gerais, um CEI+ e tem o apoio dos serviços comuns tais como da
área

de

transportes,

lavandaria,

cozinha,

aprovisionamento,

contabilidade,

tesouraria.
Dispomos de 5 voluntários com “prémio de bolso”.

7. Ações de inovação e eficiência
No âmbito das ações para a inovação e eficiência será dada continuidade ao
projeto IntegrAAL. É um projeto de investigação (I&D) desenvolvido em consórcio
internacional com organizações inglesas e belgas. Pretende-se Projetar, desenhar
e demonstrar um modelo de intervenção direcionado para a prevenção de situações de

urgência e prevenção em articulação com cuidados sociais e de saúde; este modelo
integrado de prestação de cuidados não seria viável sem a utilização das TIC e
Ambient Assisted Living (AAL). Por isso, o projeto pretende demonstrar como TIC /
produtos AAL podem facilitar a implementação de programas de prevenção e de modelo
lntegrado de cuidados com impacto positivo significativo sobre a sustentabilidade
dos sistemas de cuidados (sociais e de saúde) e qualidade de vida dos utilizadores
do serviço.
Este trabalho irá contribuir/acrescentar ao corpo de evidências conhecimento
para reforçar a adoção de metodologias inovadoras baseadas no uso da tecnologia. O
principal objetivo será estudar a eficácia da rede de cuidados e de tecnologia de
suporte na manutenção ou melhoria da independência e qualidade de vida dos idosos e
seus cuidadores.
As hipóteses principais de investigação são:
Os resultados desta avaliação serão de carácter qualitativo (Focus Group) e
quantitativo (aplicação de escalas e outros metodos estatísticos).
Assim, durante o ano de 2017 irá decorrer o estudo piloto do projeto
Integraal, pretende-se com este piloto abranger uma amostro de 50 idosos, 50
cuidadores informais (no mínimo 1 por utente) e todos os cuidadores formais do SAD e
de outros serviços da comunidade.
Pretende-se estudar o uso de tecnologia ao nível da gestão e registo de
serviços e ao nível do uso de tecnologia assistiva. Irá ser operacionalizada
teleassistência de 3ª geração e dispositivos para monitorizar sinais vitais. Este
novo modelo de intervenção será avaliado através dos impactes na qualidade de vida
do idoso. Serão administradas escalas de avaliação da capacidade cognitiva, das
redes sociais da qualidade de vida e questionários sociodemográficos e sobre o uso
de tecnologia.


Dar continuidade ao Projeto de Animação e Socialização do SAD “Vencer a
Solidão”;



Gerir Reclamações.

8. Atividades

para

aumentar

a

qualidade,

humanização,

individualidade

e

bondade


Avaliação das necessidades dos utentes;



Reserva da intimidade da vida privada e familiar;



Participação e corresponsabilização do utente ou representante legal e
dos seus familiares, na elaboração no programa de cuidados e serviços;



Promover a participação das colaboradoras em formação que potencie o
saber fazer, o saber ser e o saber estar;



Realização de reuniões semanais com colaboradoras.

Pretende-se, com a elaboração deste plano de atividades para 2017, criar um
instrumento de gestão estratégica, do conhecimento e da cultura organizacional
orientador e facilitador do trabalho, do acompanhamento e avaliação dos impactos. No
que respeita à sua organização, começa-se por fazer a exposição dos objetivos gerais
para 2017, em linha de orientação com os objetivos estratégicos da Fundação ADFP até
2018. Aqueles traduzem um investimento na inovação no sentido de + eficiência e +
qualidade. Considerando também melhorias na humanização, individualização e bondade.
Também são apresentados os objetivos específicos que enformam as atividades e ações
a desenvolver.

9. Objetivo Geral
É objetivo do SAD contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas
dependentes e famílias, através da prestação de serviços diferenciados, permitindo 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.
9.1. Objetivos específicos
1. Promover a qualidade de vida das pessoas idosas e dependentes, no domicílio,
através de uma intervenção individualizada, da complementaridade e continuidade da
prestação de serviços diferenciados.


Implementar o programa de intervenção de SAD (prestação de serviços de
refeição, hig. e conforto pessoal, hig. casa, trat. roupa, animação e
socialização entre outros);



Estabelecer medidas que melhorem a mobilidade e acessibilidade a serviços
(articulação com serviços de saúde e outros);



Aluguer de ajudas técnica.

2. Promover o desenvolvimento pessoal pelo uso de metodologias que privilegiam o
envelhecimento ativo e o convívio intergeracional.


Desenvolver medidas preventivas do isolamento e exclusão social;



Dar continuidade ao projeto "Vencer a solidão";



Estimulação para o uso de tecnologias;



Estimulação cognitiva;



Comemoração de dias especiais (dia de Reis, dia do Obrigado, dia do Sorriso,
dia de São Sebastião, dia do mágico, matiné de Carnaval, entre outros);



Estimular a participação;



Incentivar a leitura;



Desenvolvam a motricidade fina;



Promover o contacto com o exterior (visita ao PBSS; Templo Ecuménico,
Santuário de Fátima, Figueira da Foz, etc.);



Expressão plástica;



Navegando pelo mundo;



Descobrir a ciência;



Animação musical.

3.Promover a inovação, a qualidade, a eficiência, e a sustentabilidade da resposta
social;


Dar continuidade ao desenvolvimento do projeto IntegrAAL;



Incentivar as colaboradoras para o uso de tecnologia no âmbito do projeto
Integraal;



Analisar as reclamações;



Gestão da satisfação dos utentes;



Gestão na diversidade dos serviços;



Elaboração de mapa de faturação da contabilidade;



Gestão de mapa de colaboradores;



Gestão de voluntários;



Elaboração de relatórios mensais;



Trabalho em parcerias;



Gestão de ausência de colaboradores.

4. - Proporcionar a melhoria contínua do desempenho no trabalho e da motivação dos
colaboradores para a prestação de serviços com humanização, individualização e
bondade


Avaliação da satisfação dos utentes;



Avaliação do desempenho e da motivação/satisfação dos colaboradores;



Promover a participação em formação interna e externa;



Acompanhamento da equipa e reuniões semanais;



Monitorização do trabalho da equipa.

Projeto de Animação e Socialização

“VENCER A SOLIDÃO”
Quando as necessidades básicas estão suprimidas surge a necessidade de
animação e socialização. O serviço de animação pretende proporcionar aos idosos
vivências de qualidade que os ajude a enfrentar a passividade, o isolamento social,
a deterioração cognitiva e a depressão contribuindo para um envelhecimento bemsucedido. A questão da animação é importante dado que com frequência existem idosos
que vivem num ambiente de acentuada solidão, dado que os familiares (quando os têm)
têm as suas próprias ocupações profissionais, refiram-se também conflitos familiares
que levam ao afastamento dos familiares ou de menor atenção para com os idosos.
A animação é um estímulo das capacidades visando múltiplos objetivos:


Promover novas descobertas e aprendizagens;



Proporcionar uma vida mais dinâmica;



Incitar a uma ocupação adequada do tempo, contrariando a desocupação e a
passividade;



Valorizar as capacidades, competências e saberes do idoso, aumentando a sua
autoestima;



Permitir

conhecer

melhor

os

idosos,

as

suas

características

pessoais,

valores, cultura, dificuldades e gostos;


Fomentar ações preventivas.

Embora a Fundação ADFP disponha de Centro de Dia, existem idosos que privilegiam
a sua permanência nas suas casas. Assim, a animação no domicílio é um serviço
importante no leque de serviços da valência na medida em que contribui para a
qualidade de vida e combate à solidão e ao isolamento.
Com o objetivo de complementar/aumentar os serviços já prestados aos nossos utentes
elabora-se

o

presente

projeto

de

animação

no

domicílio

e

propõe-se

a

sua

implementação durante o ano de 2017.
As atividades no domicílio têm uma programação mensal a desenvolver com os utentes.
A seguir são apresentadas as atividades que integrarem este projeto de animação no
domicílio:
Jogos Seniores – Podem-se referir alguns jogos, tais como, cubos lógicos “Quem sabe
sabe”, “só por gestos”, “Jogo do Galo”, “Jogo da Forca”, “sopa de letras”.
Recolha de saberes, costumes e tradições – o objetivo é recolher determinados
saberes que os idosos têm e que mais ninguém terá. È importante que os saberes por
mais insignificantes que possam parecer são importantes para o idoso. Estes detêm

determinadas crenças, costumes e tradições que podem ser aproveitados. Desta forma
cada utente poderá dar um pouco dos seus conhecimentos e das experiências de vida.
Sessões de leitura – com o passar do tempo, o hábito e o comodismo vão-se instalando
na vida dos idosos e a leitura deixa de ter lugar. Alguns idosos não sabem ler,
porque viveram sempre no campo. Para os que não sabem ler, a história será lida,
captando a sua atenção. Os que conseguirem ler, será feito o acompanhamento da
leitura.

Em

parceria

com

a

biblioteca

da

Instituição

selecionam-se

livros

direcionados para esta atividade e também que possam ficar em casa dos idosos para
lerem.
Treino da escrita – esta atividade consiste em dinamizar atividades de alfabetização
para os analfabetos e atividades de treino com o objetivo de manter as capacidades
dos utentes letrados.
Jogo de palavras – serão dados ao idoso palavras para completar, provérbios e
outros.
As profissões -- a atividade permitirá relembrar profissões antigas, muitas delas já
extintas e uma conversa sobre a profissão que o idoso teve/gostaria de ter tido. Em
parceria com a biblioteca da Instituição usaremos os DVD da denominada “Memórias do
meu tempo”. É projetado um DVD com um pequeno filme e fotografias alusivas. Os
idosos

que

participam contam

as

suas

experiencias/vivencias.

É necessário

um

computador portátil com leitor de DVD.
Comentar notícias – permitirá a atualização ajudando o idoso a perceber o que se
passa para além das paredes do seu lar. Esta atividade poderá facilitar a melhoria
das

relações

de

comunicação

com

os

outros e

transmitir

as suas

opiniões

e

sentimentos sobre a atualidade.
Jogos de animação e estimulação cognitiva – estas atividades têm como objetivo
aumentar a atividade cerebral, de modo a retardar os efeitos da perda de memória.
Desta forma serão realizadas diversas atividades: fotografar imagens que fazem parte
das vivências dos idosos e mandar fazer puzzles para idosos fazerem os encaixes;
realização de operações aritméticas simples, jogos de memória, sopa de letras, entre
outros.
Atividades através da Expressão plástica – realizar atividades de pintura, colagem,
tapeçaria e bordados e outros trabalhos manuais. Estas atividades permitem ao utente
exprimir-se, desenvolver e estimular a imaginação e a criatividade através das
várias formas de expressão, desenvolver a motricidade fina, a precisão manual e a
coordenação psico-motora.

Comemoração dos dias festivos – as atividades para comemorar algumas datas festivas
têm como objetivo orientar o utente no tempo, desenvolver a motricidade fina, a
destreza manual, a criatividade e o espírito de improvisação dos utentes.
O contacto com o exterior – ao implementar atividades como por exemplo: ir ao
cinema, ir ao supermercado fazer compras, ir à farmácia, museus, feiras, entre
outras, com os idosos, estamos a promover o contacto com o exterior, incrementar a
participação ativa dos idosos e promover o convívio.
Conhecer a Fundação ADFP – Por zonas de residência reunir alguns idosos para
conhecerem a Instituição, o Parque Biológico da Serra da Lousã e todo a atividade
que é desenvolvida, de acordo com as capacidades físicas do idoso. Os que não
tiverem condições para fazer a visita podem conhecer através de filmagem em DVD e
passar no PC.
Navegando pelo Mundo – a utilização da informática e da internet pelos idosos pode
abrir novas possibilidades de contacto com outras pessoas e realidades, nomeadamente
aos idosos que por vários motivos têm dificuldade de locomoção. Também ao navegar
pelo mundo da internet terão a possibilidade de falar com os familiares que estejam
no estrangeiro.
Atividades conjuntas das respostas sociais da FADFP - Comemoração de dias especiais,
tais como:


Dia de Reis, Dia de S. Sebastião, Carnaval, Páscoa, Dia internacional do
piquenique, Dia dos Avós, Dia de brincar na areia, (fomentar o convívio entre
os utentes);



Dia do Obrigado (importância da palavra "Obrigado");



Dia Internacional da Atividade Física (vantagens da atividade física para os
idosos);



Visita ao Templo Ecuménico, Ida à Nossa Senhora da Pegada- Foz de Arouce e a
Fátima;

Descobrir a ciência – ensinar aos idosos a realizar experiências de carácter
simples, de modo, a descobrirem por eles próprios os fenómenos da Natureza.
Recursos: Animadora com carta de condução (estágio Profissional 1 ano comparticipado
pelo IEFP) Subsidio de alimentação e seguro a cargo da Instituição.
Viatura; Computador portátil; Máquina fotográfica; Aquisição de Puzzle’s e jogos e
outro material de desgaste para as atividades; Livros de leitura; Pen de internet.

1.2.5. Centro de Dia de Miranda do Corvo

1. Introdução
O Centro de Dia da Fundação ADFP, criado em 1998, foi a primeira resposta
social de proximidade a idosos no Concelho de Miranda do Corvo. É uma resposta
desenvolvida em equipamento, que consiste na prestação de serviços diferenciados que
contribuem para a manutenção das pessoas no seu meio habitual de vida.
O Centro de Dia da Fundação ADFP assume uma intervenção inovadora baseada numa
filosofia de “Espaço Sénior” potenciando diferentes respostas de acordo com as
necessidades de uma população sénior (+55 anos) com características heterogéneas. A
população alvo desta resposta social caracteriza-se relativamente à autonomia de
forma

diferenciada.

Integramos

pessoas

com maior

dependência

que precisam

de

serviços de apoio às necessidades básicas da vida diária (AVD’s) e pessoas com
maior autonomia. Criamos diferentes atividades ocupacionais de forma a responder às
necessidades especificas da população sénior e das famílias. O objetivo é a promoção
da

autonomia

e

da

qualidade

de

vida

física,

mental

e

social

promovendo

o

envelhecimento ativo, definindo-o como “otimização das oportunidades de saúde,
participação e segurança, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida …”
(OMS,2005). Previne situações de dependência ou o seu agravamento, retardando ou
evitando a institucionalização em Lar. Concretizando o artigo 25º da Carta dos
Direitos Fundamentais da União Europeia “A União reconhece e respeita o direito das
pessoas idosas a uma existência condigna e independente e à sua participação na vida
social e cultural.”
O Centro de Dia possibilita aos utentes novos relacionamentos e elos de ligação
com o exterior, através do estabelecimento de contactos com os colaboradores,
voluntários, pessoas da comunidade fomentando relações entre os utentes e outros
grupos etários, promover atividades socioculturais, etc.
As diferentes alterações que se têm verificado na sociedade atual, sobretudo ao
nível da composição e funções do grupo familiar, leva a que as pessoas idosas
integrem o Centro de Dia, contribuindo este para colmatar algumas das dificuldades
com que os idosos e a sua família se debatem no quotidiano.
No seguimento da política de atuação da Fundação ADFP, as respostas sociais
foram-se adaptando às necessidades locais. Assim, ao nível de Centro de Dia assistese à diversificação de serviços como forma de colmatar lacunas, numa comunidade com
características de ruralidade, e ausência de respostas que promovam a abordagem
holística

na

intervenção

necessidades heterogéneas.

direcionada

a

uma

população

com

características

e

Esta

resposta

desenvolvimento

assenta

pessoal

e

na

valorização

social,

pessoal

designadamente

a

(Sénior)

através

promoção

de

do

seu

competências

orientadas para a resolução de problemas de vida, para o desenvolvimento socio
cognitivo, para o estímulo à participação ativa, critica e reflexiva enquanto
pilares de uma sociedade para todos. É neste contexto que surge a Universidade
Sénior como parte integrante do Centro de Dia, concretizando assim a filosofia de
espaço sénior. A Universidade Sénior da Fundação ADFP, criada em 2005, integra do
Centro

de

Dia

e

tem

como

objetivo

promover

o

envelhecimento

ativo

e

a

intergeracionalidade como forma de partilha de experiências, de perspetivas de vida
e de evolução da sociedade, de estimular a participação ativa, critica e reflexiva,
enquanto pilares de uma sociedade de e para todos. O ensino funciona em regime não
formal, sem fins de certificação, e situa-se num contexto de formação ao longo da
vida. Na sua componente socioeducativa dinamiza atividades sociais, culturais,
educacionais e de convívio para pessoas com mais de 50 anos. Através da Universidade
Sénior criou-se no âmbito de Centro de Dia um espaço privilegiado de inserção e
participação de combate à solidão, a exclusão e o insucesso humano, promovendo uma
cidadania ativa onde todos têm ainda muito para realizar e concretizar.
As atividades sócio culturais e educativas desenvolvidas ao longo do ano no
Centro de Dia visam promover a autonomia e facilitar o acesso a uma vida mais ativa,
melhorar as relações e comunicação com os outros, para uma maior participação na
vida da comunidade. Pretende-se que os utentes retirem benefícios para a saúde – Um
idoso ativo será um idoso mais saudável com maior bem-estar e qualidade de vida;
Benefícios sociais – A participação em diferentes atividades promove o conhecimento
e a convivência com diferentes pessoas permite a partilha e quebra o isolamento;
Benefícios psicológicos – Como consequência dos dois pontos anteriores, o aumento do
bem-estar físico e social leva a que o idoso se sinta bem e viva com maior qualidade
de vida.
O Centro de Dia do Centro Social Comunitário tem um acordo de cooperação com a
Segurança Social para 55 utentes.

2. Missão
O Centro de Dia assume uma intervenção inovadora baseada numa filosofia de
“Espaço Sénior”, potenciando diferentes serviços de acordo com as necessidades de
uma população sénior com características heterogéneas cujo objetivo é a promoção da
autonomia e da qualidade de vida promovendo o envelhecimento bem-sucedido e a
integração social.

3. Visão
Ser uma Resposta social de referência na comunidade pela excelência dos
serviços que presta e pela implementação de novos modelos de intervenção de forma a
ir ao encontro das necessidades sentidas pela população sénior na promoção do seu
bem-estar biopsicossocial.

4. Valores
No desempenho das suas atividades o Centro de Dia tem como valores:
Enfoque no utente – Escuta ativa e diagnóstico das necessidades, respeito pelos seus
valores, crenças, hábitos e costumes.
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.
5. Serviços prestados
O Centro de Dia assegura a prestação de serviços diferenciados tais como
alimentação (pequeno almoço, 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 os cuidados de enfermagem na administração de medicação,
avaliação de glicemias, pequenos pensos e o acesso a receituário de medicação
crónica. Assim como a possibilidade de frequência do serviço de Medicina Física e
Reabilitação, com credencial, na FADFP.
Programa de atividades socioculturais e desportivas, aulas em regime não
formal e sem fins de certificação, Teatro, Ioga,Tai Chi, Ginástica, Cavaquinhos,
Grupo Coral e Dança.
3. Recursos Humanos
Relativamente aos recursos humanos a equipa é constituída por Coordenadora de
área dos idosos, diretora técnica licenciada em Serviço Social a 40%, educadora
social a 25%, Animadora sociocultural a 25%, auxiliar de serviços gerais, ajudante
de ação direta a 25%, ajudante de ocupação a 20% e motoristas. Refira-se também a
colaboração dos restantes recursos humanos necessários ao funcionamento do serviço,
tais

como,

colaboradores

afetos

à cozinha, à

lavandaria, aos

transportes,

à

tesouraria, à contabilidade que são

comuns a todas as outras valências da Fundação

A.D.F.P.
Atualmente dispomos de um grupo de 10 voluntários.
4. Ações de inovação para “+ eficiência” “+ qualidade”


Divulgação do Centro de Dia;



Assegurar uma gestão eficiente dos recursos humanos, fazendo uma avaliação
eficaz das necessidades dos utentes;



Avaliação do desempenho e da motivação/satisfação dos colaboradores;



Avaliar a satisfação, relativamente aos serviços e colaboradoras, dos utentes
e

significativos

através

da

aplicação

de

Inquérito

de

satisfação

e

monitorização de resultados;


Dar continuidade à dinamização da Universidade Sénior como consolidação de
filosofia de “Espaço Sénior” do CD;



Gerir Reclamações;



Elaborar candidaturas a projetos promotores de sustentabilidade.

5. Atividades para aumentar a humanização, individualização e bondade


Avaliação das necessidades dos utentes de forma a melhorar e adaptar os
cuidados;



Reserva da intimidade da vida privada e familiar;



Participação e corresponsabilização do utente ou representante legal e dos
seus familiares, na elaboração no programa de cuidados e serviços;



Promover a participação das colaboradoras em formação interna e externa que
potencie o saber fazer, o saber ser e o saber estar;



Disponibilização às colaboradoras de artigos e informação sobre a temática do
envelhecimento;



Desenvolver ações de prevenção de violência sobre idosos.

6. Objetivo Geral
É objetivo do Centro de Dia contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos
séniores, 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.

7. Objetivos específicos

1 -

Promover a qualidade de vida das pessoas idosas e dependentes através de uma

intervenção individualizada, da complementaridade e continuidade da prestação de
serviços diferenciados;
1.1 --Implementar o Programa de Intervenção do CD através da prestação de serviços
de refeição, higiene e conforto pessoal, tratamento de roupa, animação socio
cultural, acompanhamento ao exterior, admissão do utente, acolhimento, assinatura de
contrato de prestação de serviços.
2 - Promover a inovação, a qualidade, a eficiência, e a sustentabilidade da resposta
social;


Introduzir a utilização de sistema de monitorização de serviços;



Assegurar uma gestão eficiente das equipas que prestam serviço no domicilio,
fazendo uma avaliação eficaz das necessidades dos utentes, de forma a poder
apoiar mais utentes com mais serviços.



Avaliar a satisfação dos Utentes e significativos através da aplicação de
Inquérito de satisfação e monitorização de resultados.



Promover a frequência de acordo com a capacidade da valência;



Gerir Reclamações.

3-

Promover o desenvolvimento pessoal pelo uso de metodologias que privilegiam o

envelhecimento ativo o e o convívio intergeracional;


Animação sociocultural;



Promover a orientação espacial;



Estimulação da memória;



Desenvolvimento das práxias;



Reabilitação das funções executivas;



Estimulação das capacidades de linguagem:



Trabalhar a atenção, concentração e memória



Desenvolvimento das gnosias.

4 - Proporcionar a melhoria contínua do desempenho no trabalho e da motivação dos
colaboradores para a prestação de serviços com humanização, individualização e
bondade.


Promoção da melhoria da prestação das colaboradoras;



Prestar cuidados individualizados;



Promover a participação das colaboradoras em formação interna e externa que
potencie o saber fazer, o saber ser e o saber estar;



Avaliação do desempenho e da motivação/satisfação dos colaboradores.

Universidade Sénior
1. Introdução
A Universidade Sénior da Fundação ADFP é uma resposta social que tem por base a
promoção da qualidade de vida da população idosa do concelho de Miranda do Corvo,
fomentando a aprendizagem informal e não-formal, seguindo a abordagem ao longo da
vida

e,

simultaneamente

potenciando

o

envelhecimento

bem-sucedido

através

de

atividades de estimulação cognitiva, prática de atividades físicas e estabelecimento
de relações com significado, com intuito dos idosos alcançarem um elevado nível de
bem-estar e satisfação com a vida, combatendo o isolamento e a solidão.
O ensino funciona em regime não formal, sem fins de certificação, e situa-se
num contexto de formação ao longo da vida, na sua componente socioeducativa dinamiza
atividades sociais, culturais, educacionais e de convívio para pessoas com mais de
50 anos promovendo atividades que contribuam de um modo efetivo para a atualização
de conhecimentos, para a criação e manutenção de relações culturais e sociais e
culturais.
Universidade Sénior da Fundação ADFP é uma valência do Centro de Dia e foi
criada como uma resposta social com o objetivo de promover o envelhecimento ativo.

2. Missão
A Universidade Sénior da Fundação ADFP tem como missão melhorar a qualidade de
vida

da

população

sénior

do

Concelho

de

Miranda

do

Corvo,

promovendo

o

envelhecimento ativo através da dinamização de atividades educacionais, em regime
não formal e sem fins de certificação, proporcionando o convívio e as relações de
cooperação e amizade entre os seus alunos, fornecendo um espaço de vida socialmente
organizado e adaptado a um envelhecimento bem- sucedido.
3. Visão
A

USFADFPMC

pretende

ser

uma

referência

de

excelência

na

área

do

envelhecimento ativo, contribuindo de forma inovadora para a capacitação e promoção
da felicidade nos seus alunos.
Valores
A USFADFPMC desenvolve as suas atividades através dos valores da cidadania,
responsabilidade e participação social, diminuição da solidão e o desenvolvimento
pessoal e social da população sénior do Concelho de Miranda do Corvo.

4. Objetivos



Promover os direitos e os deveres da população sénior.



Desenvolver as relações interpessoais e intergeracionais.



Incentivar à participação cívica.



Divulgar a história do concelho.



Promover atividades artísticas.

5. Recursos Humanos
Coordenadora da área, diretora técnica do Centro de Dia, Educadora Social,
professores Voluntários.

6. Atividades gerais
Durante o ano letivo todos os meses realizar-se-á uma reunião com todos os
alunos, onde estes podem expor as dificuldades sentidas e propor novas atividades e
sugestões,

e

as

expetativas

para

o

futuro,

numa

abordagem

democrática

e

participativa.
Esta parece-nos ser uma abordagem muito válida e positiva para o funcionamento
das aulas e da universidade em geral.
Todos os meses realizar-se-á um jantar de convívio.

7. Disciplinas
História, História Comparada das Religiões, Literatura, Inglês 1, Inglês 2,
Técnicas de informática, Psicologia, Italiano, Ginástica Localizada, Tai Chi Chuan,
Ioga, Hidroginástica, Happy Café.

8. Ofertas Formativas


Visitas culturais.



Seminários, Palestras e Workshops



Conversas Improváveis



Apoio psicossocial

9. Parcerias
A Universidade Sénior da Fundação ADFP tem como parceiros a Rutis – Rede das
Universidades da Terceira Idade, A Câmara Municipal de Miranda do Corvo, A Faculdade
de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Coimbra.

10. Atividades inovadoras
Apostando na inovação a Universidade Sénior vai incentivar e captar membros
para a criação de um Grupo de voluntários da Universidade Sénior, com o intuito de
participar e dinamizar vários projetos junto da população do concelho de Miranda do
Corvo, com especial atenção para os idosos colaborando e organizando campanhas
solidárias de angariação de bens essenciais para apoio aos mais carenciados.

11. Atividades para aumentar a eficiência


Continuar a inovar as disciplinas ministradas;



Manter o funcionamento base das aulas através de professores voluntários;



Divulgação das atividades através das redes sociais;



Encontrar atividades sociais para os alunos a baixo custo;



Continuar a envolver as diversas valências da FADFP nas suas atividades;



Manutenção do espírito de equipa e participação;



Melhorar o apoio social aos alunos;



Criar mais atividades intergeracionais e colaborativas entre as diversas
áreas da FADFP;

12. Atividades que aumentem a humanização e a bondade
Promover ações que alertem para a necessidade de mais humanização e bondade na
relação com o outro, através da partilha, do sorriso e da aceitação da diferença.

1.2.6. Centro de Dia de Lamas
1. Introdução
O Centro de dia de Lamas iniciou a sua a sua atividade em abril 2005. Tem
acordo de cooperação com a Segurança Social para 18 Utentes, tendo capacidade para
40 idosos.
O Centro de dia é uma resposta social que consiste na prestação de um
conjunto de serviços, que contribuem para uma melhor qualidade de vida do idoso.
No centro de dia são assegurados as principais refeições diárias, cuidados de
higiene pessoal, atividades de animação, atividades sócios culturais e recreativas.
É objetivo do Centro de dia o aumento da autoestima, da ocupação e do
convívio do idoso.

Contribuindo assim para a diminuição de momentos de tristeza, solidão e
isolamento, oferecendo uma melhor qualidade de vida aos idosos da freguesia de
Lamas.

2. Missão
Instituição promotora de serviços de apoio social no domicílio ou em centro
de dia que respondem às necessidades específicas da população sénior e das famílias
da freguesia e do concelho. Os serviços diferenciados e de elevada qualidade
estimulam a autonomia e a qualidade de vida física, mental e social fomentando o
envelhecimento saudável.
Visão
Intervenção de referência que ambiciona atender com excelência uma população
sénior com características heterogéneas e contribuir para o seu bem-estar integral,
bem como para a inclusão social de todos cidadãos séniores.
Valores
Qualidade na ação; Ética profissional; Rigor; Inclusão; Solidariedade.

3.Serviços Prestados
Para realizar o atendimento adequado e personalizado aos utentes do Centro de
Dia de Lamas prestamos os seguintes serviços:
Refeições,

higiene

pessoal,

higiene

da

habitação,

convívio,

animação,

ocupação, apoio psicossocial, tratamento de roupa, transporte diário, passeios,
acompanhamento a deslocações e administração de medicação.

4. Recursos Humanos
Afetos ao Centro de dia: Uma Educadora social e duas auxiliares de serviços gerais.
Serviços comuns com a Fundação: uma diretora técnica, um professor de educação
física, serviços de cozinha, tesouraria, contabilidade, armazém, lavandaria.

5. Projetos
Objetivo geral
Promover boas práticas no sentido de garantir uma melhor qualidade de vida e um
envelhecimento mais saudável e ativo.
Objetivo específico 1


Satisfazer as necessidades básicas dos idosos



Prestação de cuidados de saúde



Promover a qualidade de vida

Atividades
Alimentação, cuidados de higiene, tratamento de roupa.
Cuidados de enfermagem, receituário de medicação crónica, administração de
fármacos.
Comemorar dias temáticos.
Realizar passeios.
Idas ao cinema/ teatro.
Ginástica, atelier de dança, passeios pedonais, idas ao mercado Municipal.

Objetivo específico 2


Aumentar a autoestima



Diminuir a solidão



Atrasar o declínio cognitivo



Prevenir perdas de memória

Atividades


Comemorar aniversários dos utentes



Manicure uma vez por semana



Festas/ convívios



Trabalhos manuais/expressão plástica



Atelier de culinária



Estimulação

cognitiva:

Jogos

de

mesa,

passatempos

(sopa

de

letras,

diferenças, palavras cruzadas, cruzadex), leitura do jornal diário, leitura
de lendas


Visualização de filmes.



Atelier de informática: permitindo a comunicação/partilha com familiares
distantes

Objetivo específico 3

Atividades



Melhorar e reforçar a imagem interna e externa



Divulgação das atividades realizadas no Centro



Noticias em imprensa local e nas redes sociais (ex: jornais)



Elaborar panfletos



Publicar anúncios



Atualização diária da página de facebook

Objetivo específico 4


Melhorar as competências profissionais dos trabalhadores



Melhorar os serviços disponibilizados aos Utentes, garantindo uma
resposta de qualidade

Atividades


Formações internas e externas



Avaliação de desempenho dos colaboradores



Reuniões



Resolução de problemas/ conflitos pontuais



Preenchimento de mapa de presenças



Preenchimento de mapa de mensalidades



Realização de relatórios trimestrais



Elaboração de plano anual



Atendimento a familiares



Levantamento de avarias, situações anómalas.

6. Ações para aumentar a eficiência


Realização de trabalhos manuais com material reciclado (caixas, latas,
frascos,...)



Conservar e preservar os equipamentos



Gerir os recursos adequadamente para não aumentar as despesas



Decorar as instalações com flores, ramos, pinhas, colhidas no campo.



Confeção de compotas/ doces caseiros, recorrendo a frutos da época, para
servir posteriormente aos utentes.



Venda de trabalhos realizados pelos idosos para adquirir pequenos bens para o
Centro.



Confeção de doces e salgados com reaproveitamento de sobras (batata cozida,
bacalhau, frango...)



Confeção de sumos e batidos com frutas sobejas.

7.Ações para aumentar a qualidade, humanidade e bondade


Realização de reuniões mensais



Participação em ações de formação



Melhorar os espaços físicos



Prestar cuidados individualizados



Divulgação de atividades nos meios de comunicação



Realização de sessões fotográficas



Manicure, uma vez por semana



Oferta de lembranças aos utentes



Festas com familiares, utentes e colaboradores



Visitas aos utentes em período de doença



Desenvolver ações de prevenção de violência sobre idosos.

8.Ações Intergeracionais


Forte compromisso na ação intergeracional assente em convívios, passeios,
encontros desportivos e outros organizados com as diferentes valências da
Fundação programados nos planos mensais respetivos.



Convívios intergeracionais com a EB1 de Lamas:



Ida a Miranda ver o desfile de carnaval das escolas do concelho,



Dia da água atividade conjunta com EB1 de Lamas,



Atividade intergeracional confeção de folares,



Dia da espiga colher flores no campo para fazer ramo alusivo ao dia da
espiga, com crianças da EB1 de Lamas,



Assistir à



Dia Mundial do coração realizar caminhada conjunta com crianças da EB1 de

festa de finalistas do infantário em Miranda,

Lamas,


Dia Mundial da alimentação atividade intergeracional,



Apanha d azeitona atividade intergeracional,



São Martinho atividade com EB1 de Lamas,



No 3º período colaborar na realização de enfeites para a marcha da EB1.

1.3. Família e Comunidade
1.3.1. Programa de Emergência Alimentar – Cantinas Socias
Introdução
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 assume 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.
A Instituição tem a possibilidade de fazer a distribuição de refeições nos
seus diferentes equipamentos, nomeadamente no Centro Social de Lamas e no Lar Cristo
Redentor

e

também nos diferentes

trajetos do

Serviço

de

Apoio

Domiciliário,

justificado pelo contexto social e pela dispersão geográfica que dificulta o acesso
à sede.
A seleção das pessoas e/ou famílias para o PEA é feita pela Fundação ADFP, em
parceria com outras organizações, representativas no sector social, que trabalham no
concelho. A seleção deve ter em consideração pessoas com baixos rendimentos,
expostas ao fenómeno do desemprego, com encargos habitacionais, com filhos ou
pessoas com deficiência a cargo e pessoas com dificuldade em integrar o mercado de
trabalho.

Objetivo Estratégico
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.

Objetivo Geral


Fornecer diariamente refeições completas a pessoas e famílias em situação de
grave carência económica.

Objetivos Operacionais


Garantir a pessoas e famílias em carência económica, o acesso a refeições;



Articular com entidades e serviços a integração e o acompanhamento dos
utentes;



Providenciar o acompanhamento e avaliação dos utentes.

Público-Alvo



Pessoas e famílias em acompanhamento social, pelas diferentes organizações de
apoio social do concelho, com situação de carência económica.

Descrição de Atividades


Avaliação socioeconómica;



Organização do processo e fundamentação;



Apresentação para aprovação pelo Concelho de Administração;



Reavaliações de processos;



Articulação com os recursos da instituição, nomeadamente cozinha e serviço de
apoio domiciliário



Articulação com a CDSSSC para aumentar o numero de refeições diárias



Organizar mapas de registo de refeições;



Elaborar mapas de utentes;



Elaboração de mapas mensais de utentes/refeições para envio ao ao CDSSSC e
faturação;



Encaminhamento de utentes para outros serviços ou respostas de acordo com o
diagnóstico social.

Metodologia


Articulação com serviços e entidades e atendimento;



Cumprir o regulamento em vigor;



Aplicação das práticas profissionais do serviço social;



Diagnóstico estratégico das necessidades;



Reuniões com parceiros.

1.3.2. Contratos Locais de Desenvolvimento Social de Terceira Geração (CLDS 3G)
“Trilhos do Futuro”
Missão
Promover a inclusão social dos cidadãos através de ações, a executar em parceria,
que permitam contribuir para o aumento da empregabilidade, o combate das situações
críticas de pobreza, especialmente a infantil, e da exclusão social em territórios
vulneráveis, envelhecidos ou fortemente atingidos por calamidades. Tem igualmente
especial atenção na concretização de medidas que promovam a inclusão ativa das
pessoas com deficiência e incapacidade.
As ações a desenvolver pelos CLDS 3G integram os seguintes eixos de intervenção:
Eixo 1: Emprego, formação e qualificação;
Eixo 2: Intervenção familiar e parental, preventiva da pobreza infantil;

Eixo 3: Capacitação da comunidade e das instituições.
Cada eixo de intervenção é concretizado através de ações obrigatórias, em função da
caracterização do território a abranger pelos CLDS 3G, podendo ser excluídas ações
integradas em algum(ns) eixo(s), desde que sejam abrangidas por outros programas que
desenvolvam ações idênticas ou se destinem ao mesmo público alvo.
Portaria n. º179-B-2015 de 17 de Junho.

Eixo 1
Vocacionado essencialmente para o emprego e apoio aos empresários, pretende,
através de uma parceira com o Instituto de Emprego e Formação Profissional,
capacitar e ajudar a desenvolver atitudes de procura ativa de emprego, informando
sobre

as

diversas

medidas

ativas

de

emprego

e

oportunidades

de

inserção

profissional, apoiar o empreendedorismo e a criação do próprio emprego, informar e
encaminhar para ofertas formativas das varias entidades da região.
Neste âmbito pretende-se ainda sensibilizar os empresários, as instituições e
as entidades empregadoras locais para uma participação ativa em processos de
inserção profissional e social, promover a criação de circuitos de produção,
divulgação e comercialização de produtos locais e regionais, de modo a potenciar o
território

e

a

empregabilidade.

Contribuir junto dos jovens para o encaminhamento dos alunos que abandonaram
ou concluíram o sistema de ensino e desenvolver ações que estimulem as capacidades
empreendedoras dos alunos do ensino secundário, numa perspetiva de reforço de
iniciativa, inovação e da criatividade.

Atividades a Desenvolver no Eixo I
Capacitar e Ajudar a Desenvolver Atitudes de Procura de Emprego
As

medidas

de

capacitação,

inserção

profissional

e

desenvolvimento

de

atitudes de procura de emprego destinam-se a pessoas desempregadas (Desempregados de
Longa Duração, beneficiários de Rendimento Social de Inserção (RSI), pessoas à
procura do primeiro emprego, etc), inseridas em medidas de emprego, pelo que são
desenvolvidas em parceria, particularmente, com o Serviço de Emprego da Lousã e com
a Equipa de RSI local.
Sessões de trabalho no Serviço de Emprego – Com o objetivo de ajudar a
desenvolver atitudes ativas de procura de emprego, o CLDS-3G “Trilhos do Futuro”
irá

realizar sessões em parceria com o Serviço de Emprego da Lousã, com o objetivo

de conhecer as pessoas que se encontram à procura de emprego e com elas estruturar

uma

procura

ativa

adequada

às

suas

necessidades,

podendo

passar

pela

disponibilização das vagas de emprego, encaminhamento para algumas respostas /
medidas específicas, perceber as motivações das pessoas para a procura de emprego,
etc…

Estas

sessões

serão

mensais

para

dois

grupos

distintos

– pessoas

com

escolaridade até ao 9.º ano e pessoas com escolaridade a partir do 9.º ano.
Destas sessões surge muitas vezes a necessidade de:


Apoio individualizado na elaboração de currículos, cartas de apresentação,
etc…

Os

técnicos

do

CLDS-3G

“Trilhos

do

Futuro”

desenvolvem,

nas

instalações do projeto, um apoio personalizado na elaboração de currículos,
cartas de apresentação, preparação para entrevistas de emprego e, sempre que
necessário, acompanhamento da pessoa após a sua colocação numa vaga de
emprego.


Disponibilização de ofertas de emprego e formação – Podem ser consultadas nas
instalações do CLDS-3G “Trilhos do Futuro” bem como no Blog e Facebook, as
mais recentes ofertas de emprego do Serviço de Emprego da Lousã. São ainda
disponibilizadas informações para os interessados, sobre opções de formação
existentes e que possam, no momento, responder às necessidades das pessoas.



Guia de apoio ao desempregado – é um pequeno manual a ser elaborado pelo
CLDS-3G “Trilhos do Futuro”, que compila todas as informações necessárias
na procura de emprego, com espaço para as suas anotações e registo de
diligências feitas para aceder ao emprego e ainda com alguns conselhos úteis
na postura a adotar aquando da procura.

Plataforma de Formação
Criação de uma plataforma de concertação que reúna todas as entidades
(publicas e privadas) intervenientes na área da Formação/Educação, bem como as
entidades ligadas ao tecido empresarial, para ajustarem a oferta formativa ás reais
necessidades do concelho.
Ação de continuidade que visa realizar o levantamento das necessidades de
formação em empresas e entidades públicas ate 31 de agosto de 2018
O

resultado

pode

ser

verificado

através

do

documento

“Formulário

de

levantamento das necessidades de formação”, elaborado semestral e os indicadores
através das formações realizadas na sequência dos resultados e número beneficiários
a frequentarem as mesmas.

Feira do Emprego Inclusiva

Realização de uma Feira de Emprego Inclusiva em maio de 2017 direcionada a
pessoas portadoras de deficiência ou doença mental em colaboração com o Clube de
Empresários e o GIP Inclusivo.

Gabinete de Emprego Qualificação e Empreendedorismo
Consciencializar

os/as

jovens

para

o

empreendedorismo,

a

inovação

e

criatividade, através de ações dinâmicas e interativas que incitam à reflexão e
valorização pessoal.

Jovens com Capacidades Empreendedoras
Estimulação das capacidades empreendedoras de 100 jovens, disseminando a
literacia financeira e a cultura do empreendedorismo, pretendendo-se contribuir para
a formação de jovens através de uma proposta pedagógica inovadora em ações de
sensibilização.
Desenvolvimento de outras atividades de acordo com as idades.

Workshops de Divulgação sobre Fundos Comunitários
Realização de Workshops de divulgação de Fundos Comunitários para as pequenas
medias empresas, agricultura, turismo e comercio, com o objetivo de capacitar as
entidades de ferramentas facilitadoras para a elaboração de candidaturas

Igualdade é Qualidade
Realização de workshops em empresas e outras entidades empregadoras com
politicas nas áreas de igualdade entre mulheres e homens, no trabalho, no emprego e
na formação profissional e de conciliação entre vida familiar e profissional bem
como com boas praticas que visam a prevenção e combate a violência domestica e de
género.

Criação de Circuitos de Produção
Criação de circuitos de produção, divulgação e comercialização de produtos
locais e regionais de modo a potenciar o território e a empregabilidade em parceria
com a CEART.
Objetivo – Contribuir para reforçar o potencial que o setor do artesanato e
das produções locais de Miranda do Corvo tem na criação de oportunidades de emprego
para os cidadãos, na oferta turística e na animação, e potenciar o desenvolvimento
do território.

Programa onde poderão divulgar os seus produtos e serviços com o objetivo de
promover a criação de circuitos de produção, divulgação e comercialização de
produtos locais e ou regionais de modo a potenciar o território e a empregabilidade.
Pacotes Turísticos – Programas turísticos elaborados com o objetivo de
promover a criação de circuitos de produção, divulgação e comercialização de
produtos

locais

e/ou

regionais,

de

modo

a

potenciar

o

território

e

a

empregabilidade, realizados em parceira com as empresas de turismo local.
Potenciar/valorizar o território e fomentar a empregabilidade através da
dinamização de workshops/formação em produtos locais e regionais para a produção e
comercialização
valorização

do

dos

mesmos.

Desenvolver

território

desde

a

ações

de

infância

proximidade
até

à

que

promovam

idade

a

sénior.

Realização de Workshops sobre cartão UPA
Realização de Workshops sobre Cartão de Artesão e UPA, em parceria com o
CEARTE, sobre o sistema de certificação de produções artesanais tradicionais e
medidas de apoio às artes e ofícios, com o objetivo de dar a conhecer estes
processos de certificação de artesãos e das produções locais, como forma de as
valorizar e de facilitar a sua comercialização como processo que pode contribuir de
forma relevante para a afirmação da identidade a nível nacional, criando fatores
competitivos assentes na diferenciação, procurando a promoção do desenvolvimento
local e da fileira turística, a valorização das profissões com conteúdo criativo,
promovendo assim o emprego incluindo emprego qualificado junto das gerações mais
jovens.

Apoio de Projetos de Autoemprego
Apoio o enquadramento de projetos do autoemprego e de empreendedorismo nos
diferentes

programas

e instrumentos

de

apoio,

promovendo

o

encaminhamento

de

interessados para o apoio Técnico.
Programa de Formação e apoio técnico na área do Empreendedorismo, com cursos de
sensibilização ao empreendedorismo e de capacitação para a criação de pequenos
negócios.
Consultoria especializada e à medida para a elaboração de Planos de Negócio,
apoios ao empreendedorismo, nas vertentes de apoio ao investimento na criação de
novas empresas e micronegócios e criação do próprio emprego.
Com o objetivo de encontrar respostas através do empreendedorismo e da
criação de autoemprego para alguns dos públicos desfavorecidos de Miranda do Corvo,

que possam ser sinalizados e encaminhados pelo CLDS 3G, pela Rede Social, Juntas de
Freguesia, pelas IPSS, pelos GIP’s, ou outras entidades.

Pensar em Educação como uma Segunda Oportunidade
Pensar em educação como numa segunda oportunidade com aposta na criação de um
forte ambiente motivacional, capaz de desenvolver competências básicas, sociais e
vocacionais, a partir das necessidades individuais, desejos e capacidades dos
jovens. Concedendo um papel central á construção de projetos de vida, combina a
aquisição de competências básicas com a formação pratica em contexto de trabalho e
formação

em

novas

tecnologias,

nomeadamente

em

tecnologias

da

informação

e

comunicação. É uma resposta para aqueles públicos que concluíram ou que se afastaram
das escolas e da formação e não encontram nas respostas formais de educação/formação
uma verdadeira solução para o seu problema.
Diagnósticos das situações individuais dos jovens; planos individuais de
intervenção e formação.

Disseminar através de formação, juntos dos alunos, a literacia financeira
Disseminar através da formação junto dos alunos a literacia financeira e
cultura do empreendedorismo, pretendendo-se contribuir para a formação de jovens
através

de

uma

proposta

pedagógica

inovadora,

capaz

de

dotar

os

mesmo

de

competências financeira e empreendedoras duráveis, essenciais e necessárias ao seu
desenvolvimento profissional, pessoal e futuro.
Parceria com o GAICE de Miranda do Corvo, agrupamento de escolas e Comunidade
Intermunicipal da Região de Coimbra.

Eixo 2
Tem

como

finalidade

uma

atuação

junto

de

famílias

em

situações

de

vulnerabilidade ou deficitária ordem física, emocional e/ou marginalização social
proporcionando-lhes (in) formação na área das competências parentais, pessoais e
sociais; desenvolvimento pessoal e social; promoção de autoestima. Programa de
Educação Parental, junto de grupos de pais e educadores (familiares) de Concelho, de
forma

a

despertar

práticas

parentais

mais

positivas;

Planos

de

intervenções

delineados á medida de cada família e das suas particularidades; uma intervenção
sistémica baseada numa relação de confiança, tendo sempre uma atitude de escuta e
empowerment das famílias; um acompanhamento psicossocial e apoio das famílias em
função das suas reais necessidades, para que possam desencadear a (re) definição dos

projetos de vida, assim como, a promoção dos direitos de Cidadania e a promoção das
mudanças nos comportamentos das famílias intervencionadas.

Centro de Recursos e Qualificação
Dar continuidade ao funcionamento do Centro de Recursos e Qualificação, que
tem como finalidade a atuação junto de famílias em situação de vulnerabilidade ou
deficitária ordem física, emocional e/ou social que se encontram em risco de
provação e/ou marginalização social. Assim como atendimento psicológico individual
ou familiar, resultante de qualquer situação de crise.

Desenvolvimento de competências para a gestão financeira e gestão domestica
Ações de formação e acompanhamento personalizado as famílias vulneráveis com
vista ao aumento das competências pessoais e sociais em áreas como; organização de
espaço doméstico, tratamento arranjo de roupas, confeção de refeições e gestão de
orçamento domestico.
Realização de visitas de acompanhamento domiciliário.

Seminários – Desenvolvimento e problemáticas na infância e juventude
Contando com a presença de intervenientes nas áreas das entidades parceiras e
oradores convidados, pretende-se criar momentos inovadores de aprendizagem e de
reflexão. Debate da transdisciplinaridade na área do desenvolvimento e problemáticas
da criança, do jovem e família.
Realização de um seminário em 2017.
Para além dos temas com enfoque nas crianças e jovens, pretende-se abordar
temas da educação parental, tais como, interação positiva pais-filhos, autoridades
positivas, regras e limites, gestão de conflitos no seio familiar, comunicação
eficaz na família, os valores civilizacionais e direitos da família.

Sessões temáticas sobre os valores
Já se iniciou a realização de sessões temáticas sobres as 5 emoções básicas
com as crianças e jovens do concelho. Base para a abordagem dos valores.
Pretende-se realizar uma sessão por mês e envolvendo sempre que possível os pais ou
educadores.
Esta atividade ira ser realizada durante todo o funcionamento do projeto.

Gabinete de Recursos à Família e Comunidade

Qualificar e desenvolver competências nas famílias e comunidade sobre saúde,
direitos e cidadania, entre outras temáticas que se afigurem pertinentes, através da
realização de sessões de sensibilização e esclarecimento.
Providenciar

atendimento

personalizado

a

pessoas

em

situação

de

crise

familiar, desemprego e isolamento, num espaço itinerante onde se disponibilizam
recursos humanos e meios técnicos facilitadores.

Desenvolvimento de Competências para a Gestão Financeira e Domestica
Formação e acompanhamento personalizado as famílias vulneráveis com vista ao
aumento das competências pessoais e sociais em áreas como; organização de espaço
doméstico, tratamento arranjo de roupas, confeção de refeições e gestão de orçamento
domestico.
Criação de uma Base de Dados Concelhia de Registos Familiares
Criação de uma base de dados concelhia de registos das famílias acompanhadas
pelos parceiros sociais locais. A base de dados e elaborada no gabinete do CLDS 3G
pela administrativa, ficando responsável pela sua atualização.
Na base de dados pretende-se inserir as informações necessárias das 52 famílias
sinalizadas e realizar a sua atualização periódica, até 31 de agosto de 2018.

Férias Ativas: Verão, Natal e Páscoa
Dinamizar

os

períodos

de

interrupções

letivas

com

atividades

lúdico-

pedagógicas para crianças e jovens oriundos de famílias vulneráveis.

Atividades direcionadas a Idosos executada pela Santa Casa da Misericórdia de Semide

Realização de um Levantamento dos Idosos do Concelho de Miranda do Corvo
Sem qualquer tipo de apoio.

Realização de visitas domiciliárias aos idosos do Concelho de Miranda do Corvo
Realização de visitas domiciliarias aos idosos isolados do Concelho de
Miranda do Corvo, de forma a proporcionar o seu bem-estar físico, social e
psicológico, promovendo o apoio nas tarefas de vida diária, através do preenchimento
de

formulários,

organização

serviços, entre outros.

da

medicamentação,

informação

sobre

direitos

nos

Organização e Desenvolvimento de um Convívio Anual
Em conjunto com o Município de Miranda do Corvo e Parceiros Sociais, tendo
como destinatários os Idosos do Concelho, uma vez por ano.
Organização e Desenvolvimento de um Convívio Anual com Pessoas Idosas
Realização

de

atividades

ao

ar

livre

dirigidas

a

idosos,

organizado

juntamente com os parceiros socais, nomeadamente visitas a monumentos, permitindo
dar a conhecer o Património Histórico do Concelho, uma vez por ano.

Criação de uma Academia na União de Freguesias de Semide e Rio de Vide
Criação de uma Academia na União de Freguesias de Semide e Rio de Vide para a
promoção do envelhecimento ativo.

Workshops Temáticos dirigidos aos Idosos e Familiares
Workshops Temáticos dirigidos aos Idosos e seus Familiares sobre várias
temáticas acerca do Envelhecimento Ativo.
Pretendendo-se assim realizar dois Workshops por ano, envolvendo idosos,
familiares, e outras pessoas da comunidade.

Banco Social de Proximidade
Criação de um banco social de proximidade de apoio à população idosa do
concelho de Miranda do Corvo.
Estudo Monográfico
Desenvolver um estudo monográfico sobre os usos, costumes e tradições do
Concelho de Miranda do Corvo.

Eixo 3
Capacitação da Comunidade e das Instituições
Criação de uma Associação de Imigrantes
Contactar e reunir com 50 imigrantes residentes no concelho de Miranda do
Corvo com o objetivo de constituição de uma Associação de Imigrantes.
O gosto pela natureza tem atraído muitos "estrangeiros" para lugares de Miranda do
Corvo

como

residentes,

muitas

vezes

em

locais

isolados,

tem-se

verificado

praticamente a inexistência de contactos sociais entre eles.
A criação desta associação vai ao encontro á ocultação de algumas destas
pessoas em que demonstraram essa necessidade.

Pretendesse que até dia 31 de agosto de 2018 a Associação de Imigrantes
esteja legalizada e em funcionamento promovendo a criação de espirito de comunidade,
solidariedade, entre ajuda e responsabilidade envolvendo 50 imigrantes, entre corpos
sociais e associados.
Como indicador o registo de presenças nas reuniões e verificáveis através das
atas elaboradas e da constituição da própria Associação.

Plataforma de Economia Cívica de Miranda do Corvo
CLDS 3G já é Parceira desta plataforma cujo objetivo é "aplicar os recursos
existentes de maneira diferente, olhando para os problemas localmente". Nesse
sentido, os parceiros do consórcio fundador (Iniciativa de Economia Cívica) têm como
missão encontrar instituições ou empresas locais que possam ter uma palavra a dizer
sobre o futuro dos seus concelhos. Será o sentar-se à volta de uma mesa e encontrar
as preocupações e as necessidades do concelho e da região para os próximos cinco
anos.

Pode ser o desemprego jovem, a baixa densidade populacional, a solidão dos

idosos ou a reintegração dos reclusos, por exemplo. Depois serão estabelecidos
objetivos e definir formas de os atingir, envolvendo também a população.

Associativismo Ativo
Realização de ações de informação, sensibilização e formação ao movimento
associativo concelhio e a elaboração de um guia com a caracterização dos vários
movimentos associativos do concelho e informação relativa a programas e medidas de
apoio.

Revitalizar-Associar
Revitalizar as associações locais existentes através da divulgação das suas
atividades no site do projeto. Potenciar o maior envolvimento de jovens no movimento
associativo.

1.3.3. Residência Paz
Introdução
O Centro de Instalação para Refugiados, Residência Paz, é uma valência que se
destina

ao

acolhimento

temporário

de

requerentes

de

asilo

(por

períodos

preferencialmente não superiores a 18 meses) que surge no âmbito da decisão da
Comissão Europeia em 2015 de recolocar e reinstalar pessoas com necessidade de
proteção internacional a partir de Estados-Membros sob pressão para outros Estados-

Membros da União Europeia. No sentido de contribuir para a resolução da crise
migratória que assola a Europa, Portugal encontra-se a receber requerentes nos
termos do DL n.º 27/08 de 30 de junho com as alterações introduzidas pela Lei 26/14
de 5 de maio.
Como anteriormente referido, o projeto tem como público-alvo requerentes de
asilo, sendo estas pessoas estrangeiras ou apátridas que apresentam um pedido de
proteção internacional que ainda não foi objeto de decisão definitiva, que podem ser
agregados familiares – cuja constituição pode ter, ou não, menores - ou pessoas
individuais.
Para execução do projeto, o Centro de Instalação de Refugiados conta com a
parceria direta do Alto Comissariado para as Migrações (ACM), do Serviço de
Estrangeiros e Fronteiras (SEF), da Segurança Social e demais instituições/serviços
nacionais e locais que, à medida que o projeto avança, apoiam na concretização dos
seus objetivos.

Objetivo estratégico:
Considerando os objetivos estratégicos da Fundação ADFP, o projeto enquadrase no seguinte: “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

Fundação

ADFP

e

comunidade

do

Concelho

–

contribuindo

para

o

desenvolvimento regional – e comunidade em geral”.
Objetivo Geral:
Assegurar

as

condições de

receção,

acolhimento

e

integração, satisfazendo

as

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

Objetivos Operacionais:


Melhorar o desenvolvimento psicossocial dos indivíduos e respetivos contextos
familiares;



Incentivar

a

partilha

sociocultural,

estabelecendo

pontes

entre

as

diferenças;


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



Proporcionar um futuro pessoal e profissional;



Assegurar o acesso aos serviços de saúde e apoio psicossocial;



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

Recursos Humanos
Na execução do projeto está envolvida uma equipa multidisciplinar, que se guia pela
partilha de conhecimentos e experiências nas várias áreas para alcançar os objetivos
enunciados anteriormente.

Coordenadora
Diretor Técnico
Professora de Língua Portuguesa
Tradutora
Tec. Serviço Social
Antropóloga
Voluntários

A Residência Paz beneficia ainda dos apoios gerais da Instituição, como: cozinha,
refeitório,

serviços

administrativos,

transportes,

médico,

enfermagem,

CATL

e

armazém.

Plano Atividades
Na

construção

deste

plano

de

atividades

contemplamos

os

objetivos

enunciados

anteriormente, que nos pareceram os mais pertinentes para esta resposta social,
propondo o seguinte:

Plano de Atividades – 2017
Atividades Desportivas
Associações desportivas
de Miranda do Corvo

Atividades pedagógicas
e sócio culturais

Data
(Periodicidade)

Objetivos

Local

Resposta
Social

- Proporcionar hábitos de
Miranda do
saúde pelo desporto;
01/01 a 31/12
Corvo
- Promover o bem-estar
RP
(Semanal)
FAFP –
físico e psicológico;
espaços
- Fomentar a salutar
desportivos
competição desportiva
Data
Resposta
Objetivos
Local
(Periodicidade)
Social

- Incutir valores
(Trimestral)
Miranda do
culturais;
Mediante
Corvo, Lousã,
RP
- Despertar para as artes
Agendas culturais
Coimbra
e espetáculos.
01/06 a 31/08
- Promover o convívio e
Miranda do
RP
Noites de Verão
Mediante
integração na comunidade;
Corvo
Agenda cultural
- Coesão do grupo.
- Socialização;
- Aprendizagem da Língua
Cinema FADFP
Mensal
FADFP
FADFP
Portuguesa;
- Incutir valores culturais.
- Dar a conhecer a história
Visitas a locais
Distrito
Semestral
e a cultura de Portugal;
RP
histórico-cultural
Coimbra
- Enriquecimento cultural.
- Promover o convívio e
integração social;
- Permitir o contacto com a
01/06 a 30/09 natureza;
Distrito
Piscina Fluvial/Praia
RP
(Mensal)
- Socialização e inserção Coimbra
na
comunidade;
- Permitir o contacto com a
natureza.
Treino de competências
Data
Resposta
pessoais e sociais
Objetivos
Local
(Periodicidade)
Social
Espetáculos variedades
(música, teatro, dança)

Atelier de culinária

Treino social

Atividades de gestão
domésticas

Auto cuidados

Ações de sensibilização
e prevenção

- Promover competências na
confeção de alimentos;
- Partilhar conhecimentos e
aspetos culturais;
Bimensal
FADFP
- Ensinar uma boa utilização
dos eletrodomésticos básicos;
- Incutir hábitos de
alimentação saudável.
- Fomentar a integração na
Miranda do
comunidade;
Corvo
01/01 a 31/12
- Estimular a prática de
Eventos de
(Mensal)
exercício físico;
outras
- Promover a coesão grupal.
instituições
- Promover competências de
organização e limpeza dos
quartos/casas;
FADFP
- Dividir tarefas na
organização e limpeza dos espaços
comuns;
- Promover e desenvolver a
autoestima e a autoconfiança;
- Fomentar a
Semanal
FADFP
importância de uma auto-imagem bem
cuidada;
- Treinar a autonomização.
- Dinamizar ações sobre
Trimestral
temas atuais que envolvam
FADFP
comportamentos de risco para a

RP

RP

RP

RP

RP

Ações sensibilização

saúde ou para o desenvolvimento
harmonioso dos pais com os filhos;
- Educação para a
parentalidade.
- Diferenças entre a cultura
árabe e a cultura europeia

Semestral

FADFP

RP

Data
Resposta
Objetivos
Local
(Periodicidade)
Social
1, 8, 20, 21
- Festejar o aniversário dos
janeiro
utentes que o desejarem;
Aniversário
20 março
FADFP
RP
- Proporcionar momentos de
10, 15 de abril
afeto e amor.
11, 19 de junho
- Participação no cortejo de Miranda do
Carnaval
fevereiro
RP
carnaval.
Corvo
- Alertar para a necessidade
da redução da sua pegada
Dia da Árvore
21 de março
ecológica;
FADFP/PBSL
RP
- Responsabilizar um
comportamento pró ambiente.
- Promover valores de
Dia da Mulher
8 de maio
FADFP
RP
respeito e igualdade de género.
- Promover os valores da
Dia da Liberdade
25 de abril
FADFP
RP
Democracia
- Promover o convívio e
Mercado
Expo-Miranda
Maio/junho
RP
integração social na comunidade.
Municipal
- Promover os valores
institucionais da FADFP;
Aniversário da FADFP
6 de novembro
FADFP
RP
- Reforçar o espírito de
grupo.
- Desenvolver o espírito de
equipa;
Dia de S. Martinho
11 de novembro
FADFP
RP
- Estimular a comunicação e
a dinâmica de grupal.
- Promover valores humanos
25 dezembro
Natal/Ano Novo
como amor, respeito e os afetos
FADFP
RP
1 de janeiro
positivos.
- Promover o respeito pela
Ramadão
Pontual
FADFP
RP
identidade religiosa.
Aid Al Fitr – Festa das
- Incutir valores de
Mesquita de
Pontual
RP
crianças
partilha sociocultural.
Coimbra
Aid Al Idhha – Festa do
- Promover o respeito pela
Pontual
FADFP
RP
Sacrifício
identidade religiosa.
- Proporcionar momentos de
Ano Hejri Muçulmano –
comemoração;
Pontual
FADFP
RP
Ano Novo
- Partilhar aspetos
culturais sobre o país de origem.
COMEMORAÇÕES

Os

beneficiários

da

Residência

Paz

frequentam

maioritariamente

áreas

ocupacionais da Fundação ADFP como sejam: o Parque Biológico Serra da Lousã,
Manutenção, Serviço de Almoços e Armazém.

É

objetivo

deste

plano

realizar

atividades

que

promovam

integração

comunitária /sociocultural através da aquisição e promoção de competências, que
potenciem o desenvolvimento psicossocial tendo em vista a o projeto de vida e a
inserção profissional ativa, permitindo a sustentabilidade e integração autónoma e
plena na comunidade.
1.3.4. Residência Cruz Branca
Missão
Apoiar crianças e mulheres gravidas ou com filhos, em situação de vulnerabilidade
social, garantindo condições para a família se manter unida e evitar interrupções
voluntárias de gravidez.

Visão
Acolher, com bondade, mulheres grávidas e/ou com filhos que se encontrem em
situações de vulnerabilidade social e contribuir para a progressiva inserção social,
através de diversas ações de apoio integrado, assegurando o bem-estar dos utentes e
o respeito pela sua dignidade humana.
Introdução
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 vulnerabilidade social, às quais estejam subjacentes
fatores tais como violência doméstica e grave disfunção familiar e/ou social.
A Residência Cruz Branca surgiu em Junho de 1998, quando o país debatia a
legislação sobre Interrupção Voluntária da Gravidez. Surgiu com o objetivo de ajudar
mulheres grávidas em risco de pobreza, a levarem a sua gravidez a termo, com apoio
social e pessoal.
Os objetivos da Residência Cruz Branca passam por contribuir para a progressiva
inserção social das jovens mães, através de diversas ações de apoio integrado,
desenvolvidas com base nas suas necessidades concretas, de forma a:
a. Garantir condições básicas de sobrevivência (alimentação, higiene, repouso e
conforto);
b. Assegurar cuidados de saúde;
c. Proporcionar apoio psicológico e social às mulheres e famílias, de modo a
contribuir para o seu equilíbrio e bem-estar;

d. Promover o desenvolvimento estrutural das mulheres e dos filhos e a aquisição
de competências básicas relacionais;
e. Contribuir para o desenvolvimento das capacidades e potencialidades das
mulheres e dos filhos, no sentido de favorecer a sua progressiva integração
socioprofissional;
f. Co-definir um projeto de vida para cada mulher em parceria com a equipa
multidisciplinar que a acompanha, com vista ao encaminhamento mais adequado à
situação;
g. Promover o acompanhamento e apoio das mulheres quer na fase de aquisição de
competências pessoais, sociais e profissionais, quer na fase do processo de
autonomia;
h. Assegurar o alojamento transitório das mulheres e dos seus filhos, tendo como
objetivo tornar-se num espaço de vivência familiar.
Através da adequação dos meios humanos, materiais e financeiros disponíveis, a
Instituição compromete-se a garantir o bom funcionamento desta resposta social e
assegurar o bem-estar dos utentes e o respeito pela sua dignidade humana.
Estrutura orgânica
Esta resposta social resulta de um acordo de cooperação com o Centro
Distrital de Segurança Social, para 20 utentes.
A Residência Cruz Branca é uma moradia do tipo unifamiliar, com 8 quartos, 1
quarto de brincar, 3 casas de banho, cozinha, sala comum, marquise, terraço, jardim
e horta, onde as utentes estão acolhidas.
Objetivos e Estratégias
a. Salvaguardar a integridade física e psicológica dos utentes;
b. Impulsionar o desenvolvimento estável e saudável da gravidez, recém-nascidos
e crianças;
c. Promover o estabelecimento de uma vinculação saudável entre mães e filhos;
d. Capacitar, educar e formar com vista a uma parentalidade positiva;
e. Incutir rotinas e regras de higiene e limpeza tanto nas mulheres como nos
seus filhos;
f. Assegurar os direitos da mulher e da criança;
g. Aperfeiçoar a relação entre auxiliares, técnicos e utentes;
h. Potenciar o contacto assíduo entre as utentes e os centros de saúde;

i. Promover a aquisição de competências pessoais, sociais e profissionais, tendo
em vista a autonomização e a plena integração dos utentes;
j. Apoiar os processos correntes em tribunais, CPCJ’s, etc..
k. Integrar as mulheres e crianças na sociedade;
l. Acionar a participação das utentes em atividades de adaptação à comunidade.

Recursos Humanos
Respeitante

aos

recursos

humanos,

a Equipa Técnica

Multidisciplinar da

Residência Cruz Branca é constituída por: 1 Coordenadora, 1 Diretora Técnica, 1
Psicóloga, 2 funcionárias, 4 voluntárias.

Coordenadora/ Diretora Técnica
Psicóloga
Monitoras
Voluntários
A Residência Cruz Branca beneficia ainda dos apoios gerais da Instituição,
como:

lavandaria,

cozinha,

refeitório,

serviços

administrativos,

transportes,

médico, enfermagem, etc...
Atividades Inovadoras
a. A finalidade será sempre de repensar e inovar a necessidade de gerar recursos
próprios e financiar as nossas atividades, promovendo a Instituição;
b. Dinamizar ações de formação direcionadas para reduzir gastos e evitar
desperdícios (ex. nível do consumo de energia/eletricidade, água e evitar
restos alimentares);
c. Treinar competências de gestão doméstica da própria residência, tendo em
conta a utilidade para a sua autonomia e sua vida futura na comunidade;
d. Promover atividades que aumentem a qualidade, humanização e bondade;
e. Estimular capacidades com o objetivo de promover o processo de autonomização
nas mulheres;
f. Manter uma relação de respeito com a equipa e entre utentes;
g. Assegurar formação contínua aos colaboradores, de forma a aumentar as suas
competências, e melhorar o nível de envolvimento e motivação em relação aos
serviços desenvolvidos pela Instituição.

Objetivo estratégico
Na construção do Plano de Atividades contemplamos o objetivo estratégico
geral da Fundação ADFP (FADFP) de 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, aos utentes da FADFP e comunidade do Concelho, contribuindo
para o desenvolvimento regional e a sociedade em geral.
Objetivo geral da resposta
Acolhimento Temporário de mulheres grávidas e/ou com filhos que se encontrem
em situações de vulnerabilidade social.
Objetivos operacionais
Melhorar as condições de vida e bem-estar das mães e filhos, estimulando o seu
desenvolvimento, crescimento pessoal e fortalecimento da sua autoestima:
a. Assegurar o bom funcionamento da valência e incutir nas mulheres capacidades
gerais de cuidado e manutenção do seu espaço e de espaços comuns;
b. Promover condições de vida tão aproximadas quanto possível à estrutura
familiar;

satisfação

de

necessidades,

segundo

Pirâmide

de

Maslow:

necessidades fisiológicas, de segurança, sociais, autoestima e realização
pessoal;
c. Desenvolver competências pessoais e sociais, para promover o domínio de
habilidades sociais, cognitivas e de aprendizagem;
d. Identificar as necessidades formativas, elaborar e programar ações onde
constem as seguintes áreas: (Higiene Pessoal, Gestão de Dinheiro, Violência
na Escola, entre outros);
e. Promover competências de economia familiar;
f. Incutir hábitos, rotinas e valores de trabalho e disciplina;
g. Acompanhar a consultas no Centro de Saúde, na consulta de fisiatria e
respetivos

tratamentos

de

fisioterapia,

na

orientação

nutricional,

em

consultas de psicologia, em consultas de terapia da fala, em consultas de
ginecologia e outras especialidades;
h. Agendar reuniões individuais no sentido de garantir uma maternidade segura,
promovendo uma parentalidade positiva, incutindo o cumprimento de regras
sociais, desenvolvendo a relação mãe-filho afetos;

i. Realizar atividades de caráter cultural, organizados por datas temáticas e
festivas;
j. Preparar toda a logística e realizar passeios de âmbito social/comunitário e
lúdico pedagógico;
k. Assegurar reuniões em grupo e individuais no sentido de dotar as mães e
filhos, de estratégias que lhes permitam gerir a sua vida presente e futura.

Plano Atividades
Na construção deste plano de atividades contemplamos alguns dos objetivos
estratégicos da Fundação que nos pareceram os mais pertinentes para esta resposta
social.
a. Promover e garantir o respeito pelos direitos dos utentes, assim como fazer
cumprir os deveres individuais;
b. Consolidar valores existentes na Fundação ADFP, promover um desenvolvimento
inteligente, inclusivo, sustentável aumentando a qualidade e eficácia dos
recursos existentes.
Plano de Atividades CAVM - 2017
Atividades
Data
Objetivos
Local
Respos
Desportivas
(Periodicida
ta Social
de)
Caminhadas/Passe 01/01
a Fomentar
a
integração
na Miranda
do RC
ios pela vila
31/12
comunidade;
Corvo
(Mensal)
- Estimular a prática de exercício Eventos
de
físico;
outras
- Promover a coesão grupal.
instituições
Associações
01/01
a - Proporcionar hábitos de saúde Miranda
do RC
desportivas
31/12
de
pelo desporto;
Corvo
Miranda do Corvo
(Semanal)
- Promover o bem-estar físico e FAFP
–
psicológico;
espaços
- Fomentar a salutar competição
desportivos
desportiva
Atividades
Data
Objetivos
Local
Respos
pedagógicas e sócio (Periodicida
ta Social
culturais
de)
Espetáculos
(Trimestral)
- Incutir valores culturais;
Miranda
do RC
variedades
(música, Mediante
- Despertar para as artesCorvo,
e
Lousã,
teatro, dança)
Agendas espetáculos.
Coimbra
culturais
Noites de Verão
01/06
a - Promover o convívio e integração Miranda
do RC
31/08
na comunidade;
Corvo
Mediante
- Coesão do grupo.
Agenda
cultural
Cinema FADFP
Mensal
- Socialização;
FADFP
RC

- Incutir valores culturais.
Visitas a locais
histórico culturais

Trimestral
- Dar a conhecer a história e a Distrito
RC
cultura de Portugal;
Coimbra
- Enriquecimento cultural.
Piscina Fluvial
01/06
a - Promover o convívio e integração Distrito
RC
30/09 (Pontual)social;
Coimbra
- Permitir o contacto com a
natureza;
Praia
01/07
a - Socialização e inserção na Distrito
RC
31/08
comunidade;
Coimbra
(Quinzenal)
- Permitir o contacto com a
natureza.
Treino
de Data
Objetivos
Local
Respos
competências pessoais (Periodicida
ta Social
e sociais
de)
Atelier
culinária

Semanal
(fins
semana)

- Promover competências na confeção Refeitório
RC
dedealimentos;
Residencia
Cruz
- Ensinar uma boa utilização Branca
dos
eletrodomésticos básicos;
- Incutir hábitos de alimentação
saudável;
- Treinar a autonomização
Atividades
de (Diária)
Promover
competências
de Residência
RC
gestão domésticas
Através organização
de
e limpeza dos quartos;
Cruz Branca
escala de tarefas
(limpeza geral; fazer as camas lavadas;
arrumação dos roupeiros);
- Realizar tarefas relativas ao
pequeno-almoço (pôr a mesa; aquecer o
leite/café; tirar a mesa; lavar a louça;
limpar a sala);
- Treinar a autonomização.
Auto cuidados
Semanal
Promover
e
desenvolver
a Residência
RC
autoestima e a autoconfiança;
Cruz Branca
- Fomentar a importância de uma
auto-imagem bem cuidada;
- Treinar a autonomização.
Ações
de Trimestral
- Dinamizar ações sobre temas Residência
RC
sensibilização
e
atuais que envolvam comportamentos Cruz
de Branca
prevenção
risco
para
a
saúde
ou
para
o
desenvolvimento harmonioso das mães e
dos filhos;
- Educação para a parentalidade.
COMEMORAÇÕES
Data
Objetivos
Local
Respos
(Periodicida
ta Social
de)
Aniversário
- Festejar o aniversário dos FADFP
RC
utentes que o desejarem;
- Proporcionar momentos de afeto e
amor.
Carnaval
Pontual
- Participação no cortejo de Miranda
do RC
carnaval.
Corvo

Páscoa
Expo-Miranda

Pontual
Pontual

Dia da Árvore

Pontual

Dia da Liberdade
Aniversário
da

Pontual
Pontual

FADFP
Dia
Martinho

de

S.

Natal/Ano Novo

Pontual

Pontual

- Incutir valores humanos e morais. FADFP
- Promover o convívio e integração Mercado
social na comunidade.
Municipal
- Alertar para a necessidade da FADFP/PBSL
redução da sua pegada ecológica;
- Responsabilizar um comportamento
pró ambiente.
- Promover os valores da Democracia FADFP
Promover
os
valores FADFP
institucionais da FADFP;
- Reforçar o espírito de grupo.
- Desenvolver o espírito de equipa; FADFP
- Estimular a comunicação e a
dinâmica de grupal.
- Promover valores humanos como FADFP
amor, respeito e os afetos positivos.

RC
RC
RC

RC
RC

RC

RC

As utentes do Centro de Apoio à Vida e à Mulher frequentam maioritariamente áreas
ocupacionais da Fundação ADFP como sejam: o Parque Biológico Serra da Lousã,
Manutenção,

Lavandaria,

Jardinagem

e/ou

Formação

Profissional

(Operador

de

Jardinagem, Assistente Administrativo, Empregado de Andares).
É objetivo realizar atividades que promovam a aquisição de
potenciem

o

desenvolvimento

psicossocial

tendo

em

vista

competências, que

uma

autonomização

e

reinserção ma vida ativa.

II. Políticas Sociais de Saúde e Reabilitação
2.1.

Centro de Atividades Ocupacionais

Missão
Desenvolvimento
destinadas

a

pessoas

de
com

atividades

ocupacionais,

desvantagens

e

terapêuticas

dificuldades

no

acesso

e

educativas,
a

percursos

formativos e/ou mercado de trabalho.
O Centro de Atividades Ocupacionais (CAO), é uma valência estruturante, que
acolhe, nas suas duas vertentes – estritamente ocupacional e a socialmente útil – 45
pessoas com deficiência e /ou doença mental, dos 16 aos 65 anos de idade,
materializando o lema “Investimos em Pessoas, com bondade”.
O acordo de cooperação fundador, celebrado com a Segurança Social data de 1
de julho de 1990, então para 25 utentes, tendo sofrido uma revisão para mais 20
utentes em 2 de abril de 2001, perfazendo, deste modo, 45 utentes. Atualmente o
Centro de Atividades Ocupacionais é constituído por 20 áreas de ocupação, centradas
no Museu Vivo de Artes e Ofícios Tradicionais, Parque Biológico da Serra da Lousã,

edifício sede, carpintaria, terrenos agrícolas e espaços verdes da vila de Miranda
do Corvo, residências.
Em consonância com o Dec. Lei 18 / 89, as atividades exercidas pelos utentes
dividem-se em Socialmente Úteis (proporcionam a valorização pessoal e o máximo de
aproveitamento

das

capacidades

da

pessoa,

no

sentido

da

sua

autonomia)

e

Estritamente Ocupacionais (visam manter a pessoa com menos capacidades, ativa e
interessada, favorecendo o seu equilíbrio físico, emocional e social).
De forma inovadora, e não sendo prática comum nesta resposta social, são
atribuídas compensações monetárias - Subsídios de Integração -, como forma de
reconhecimento ao utente do seu esforço e empenho. Estes Subsídios de Integração
estão distribuídos por 7 Escalões que variam entre os 30 a 170 euros, estando
subjacente

à

pontualidade,

sua

definição

capacidade

critérios

de

produtividade,

avaliação

tais

comportamento,

como

a

assiduidade,

dedicação

pessoal

e

necessidade social.
Objetivos/Serviços Prestados
a)

estimular

e

facilitar

o

desenvolvimento

possível

das

capacidades

remanescentes das pessoas com deficiência e/ou doença mental;
b) facilitar a sua integração social;
c) facilitar o encaminhamento da pessoa com deficiência e/ou doença mental,
para programas adequados de integração socioprofissional.

Recursos Humanos
Recursos

Humanos

diretos:

Coordenador

de

Área;

Diretor

Técnico;

Técnica

de

Reabilitação/ Terapeuta Ocupacional; Monitores e Responsáveis de Área; Ajudantes de
Ocupação.
Recursos

Humanos

Enfermeiros;
Nutricionista;

indiretos:

Fisioterapeuta;
Engenheiro

Médicos;
Terapeuta

Agrónomo;

Psicóloga;
da

Fala;

Técnico

de

Serviço

Social;

Professor

de

Educação

Física;

Contabilista;

Tesoureiro;

Administrativo;

Motorista; Cozinheiro; Ajudantes de Cozinha e Auxiliar de Serviços Gerais.
Atividades Propostas 2017


Encontrar novas soluções de ocupação - assegurando o aumento gradual da taxa
de integração;



Projetar o alargamento/ diversificação de respostas e atividades;



Procurar ativamente a qualificação e a melhoria contínua ao nível da
intervenção técnica e da organização dos processos;



Participar em seminários no âmbito da deficiência e doença mental;



Participar em projetos sociais a nível internacional;



Intensificar a interligação com o GIP Inclusivo, e com a área da Formação
Profissional/Emprego,

no

sentido

da

exploração

das

oportunidades

de

emprego/integração vocacionadas para pessoas com deficiência e incapacidades;


Procurar aumentar o alargamento e financiamento do CAO, proveniente de
acordos de cooperação e outros programas de financiamento.

Objetivos 2017


Garantir o pleno respeito pelos Direitos Humanos e consolidar os Valores
existentes na Fundação ADFP;



Continuar

a

promover

o

desenvolvimento

sustentável,

aumentando

a

sua

qualidade e eficácia;


Melhorar a qualidade dos serviços prestados;



Promover o aumento gradual da satisfação dos utentes;



Fomentar a sensibilização da comunidade para a inclusão social da Pessoa com
Deficiência e/ou incapacidade;



Divulgação nacional e internacional do nosso exemplo de boas práticas na área
da deficiência e doença mental;



Alargamento do Acordo de Cooperação CAO em 2017, permitindo deste modo
aumentar e melhorar a nossa capacidade de resposta.

Atividades Inovadoras


Estabelecimento de Parceria com o Banco de Inovação Social (BIS), criado pela
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, cujos objetivos são:



estimular a criatividade para o exercício de uma cidadania mais ativa;



desenvolver projetos de experimentação social para testar e validar soluções
inovadoras;



apoiar a criação e o desenvolvimento de novas empresas sociais;



promover a inovação social, no território, através do desenvolvimento de
plataformas operacionais do BIS, que agreguem instituições sociais locais
públicas e privadas mediante formas inovadoras de governança;



Trabalho em rede com outras entidades, também elas promotoras de Centros de
Atividades Ocupacionais, de modo a partilharmos experiências no que diz
respeito a metodologias de trabalho (por exemplo a instituição de Tavira que
nos visitou...)



Novas atividades extra-ocupacionais



Reutilização da sala de relaxamento como espaço lúdico-terapêutico

2.2.

Núcleo de Terapia Ocupacional (N.T.O)

Missão
Reforço da proteção e inclusão social na área da deficiência e/ou doença
mental Serviços e respostas sociais de proximidade, destinadas a pessoas com
desvantagens e suas famílias.
O Núcleo Terapêutico Ocupacional (NTO) é uma valência que procura os mesmos
objetivos e normas, à semelhança do Centro de Atividades Ocupacionais (CAO),
proporcionando ao utente a dignificação, aumento da sua autoestima e do sentido de
utilidade, por via da integração em ocupação remunerada, com subsídios de integração
em tudo idênticos à valência de CAO.
O NTO nasceu da necessidade de enquadramento de pessoas com deficiência e/ou
doença mental residentes na Fundação ADFP, nomeadamente no que diz respeito à
necessidade e direito à integração/ocupação de cariz terapêutico. Promovemos, assim,
uma cultura de inclusão e integração semelhante à praticada com os utentes externos.
Apesar da sua condição de residentes, o que condiciona que grande parte do seu diaa-dia se desenrole no interior da Fundação, procuramos que a atividade ocupacional
seja afastada do local de residência, simulando deste modo o enquadramento normal da
prestação de uma atividade.
As áreas de ocupação são semelhantes às utilizadas pelo CAO, encontrando-se
subdivididas, seguindo a terminologia vigente, em socialmente úteis (com uma forte
componente produtiva), vocacionada para os utentes que evidenciam mais potencial, e
estritamente ocupacionais para pessoas com maiores limitações.
Os utentes em NTO recebem subsídios de integração, proporcionais ao seu
desempenho, em estreita ligação com outros parâmetros de avaliação tais como a
assiduidade, pontualidade, esforço, motivação e necessidade social e relações
interpessoais, aproximando a integração ocupacional o mais possível da realidade do
mundo do trabalho, apesar da inexistência de um vínculo laboral na aceção jurídica
do termo.

Objetivos/ Serviços Prestados
a)

estimular

e

facilitar

o

desenvolvimento

possível

remanescentes das pessoas com deficiência e/ou doença mental;
b) facilitar a sua integração social;

das

capacidades

c) facilitar o encaminhamento da pessoa com deficiência e/ou doença mental,
para programas adequados de integração socioprofissional.

Recursos Humanos
Recursos

Humanos

diretos:

Coordenador

de

Área;

Diretor

Técnico;

Técnica

de

Reabilitação/ Terapeuta Ocupacional; Monitores e Responsáveis de Área; Ajudantes de
Ocupação.
Recursos

Humanos

Enfermeiros;

indiretos:

Fisioterapeuta;

Nutricionista;

Engenheiro

Médicos;

Psicóloga;

Terapeuta
Agrónomo;

da

Fala;

Técnico

de

Serviço

Social;

Professor

de

Educação

Física;

Contabilista;

Tesoureiro;

Administrativo;

Motorista; Cozinheira; Ajudantes de Cozinha e Auxiliar de Serviços Gerais.
Atividades Propostas 2017





Procurar financiamento do NTO, proveniente de candidaturas a programas de
financiamento;
Encontrar novas soluções de ocupação, assegurando o aumento gradual da taxa
de integração;
Projetar o alargamento/ diversificação de respostas e atividades;
Procurar ativamente a qualificação e a melhoria contínua ao nível da
intervenção técnica e da organização dos processos.

Objetivos 2017


Garantir o pleno respeito pelos Direitos Humanos e consolidar os valores
existentes na Fundação ADFP;



Alargamento da valência e da resposta social, privilegiando os utentes que
residem connosco, sem apoio familiar;



Continuar

a

promover

o

desenvolvimento

sustentável,

aumentando

a

sua

qualidade e eficácia;


Promover o aumento gradual da satisfação dos utentes



Fomentar a sensibilização da comunidade para a inclusão social da Pessoa com
Deficiência e/ou Incapacidade;



Reutilização

de

um

espaço,

que

seja

destinado

especificamente

a

esta

valência;


Melhoria dos serviços prestados aos utentes, associado à rentabilização das
áreas de ocupação e



dos recursos humanos a ela afetos;

Apostar na terapia pela integração e ocupação, como contribuição para o bemestar do utente e para o bom funcionamento das áreas em que ela se
desenvolve;



Procurar

a

melhoria

contínua

centrada

no

utente,

através

de

novos

procedimentos técnicos não esquecendo critérios éticos, deontológicos e a
bondade na ação.

Atividades Inovadoras
- Acrescentar novas atividades extra-ocupacionais
- Reutilização da sala de relaxamento como espaço lúdico-terapêutico

2.3.

Centro

de

Acompanhamento,

Animação

e

Atendimento

de

Pessoas

com

Deficiência
Missão
Reforço da proteção e inclusão social na área da deficiência e/ou doença
mental. Serviços e respostas sociais de proximidade, destinadas a pessoas com
desvantagens e suas famílias.
O C.A.A.A.P.D. é suportado por um Acordo de Cooperação Atípico celebrado com
o Centro Regional de Segurança Social de Coimbra, que data dos finais dos anos 80, e
que muito genericamente apontava apenas para o apoio à deficiência .
A valência subjacente à filosofia integradora da Fundação ADFP encontra-se
naturalmente aberta a responder também às necessidades das Pessoas com Doença
Mental, evitando deste modo qualquer situação que configure marginalização deste
grupo-alvo.
Esta valência sofreu uma profunda reformulação baseada em vários pressupostos
dos quais destacamos: uma melhor e mais vasta resposta aos utentes que a frequentam
e uma estreita ligação à comunidade onde está inserida.
O C.A.A.A.P.D., simultaneamente, ao trabalho que é feito diretamente com os
utentes, assegura também uma vertente de aconselhamento, encaminhamento, avaliação
e, se necessário, integração, direcionada às famílias da comunidade, cujos membros
se insiram nas patologias aqui referenciadas.
Objetivos/Serviços Prestados
a) Atuação de primeira linha, recebendo as pessoas com deficiência e as suas
famílias, que procuram a ADFP na busca de resposta para as suas necessidades;
b) Informação, avaliação e encaminhamento para a resposta mais indicada e
acompanhamento das famílias no desenrolar de todo o processo como mediador entre
instituição, família e utente;

c)

Promoção do bem-estar

e conforto através

de uma intervenção muito

abrangente, reclamada pelas várias patologias de que os utentes padecem.

Recursos Humanos
Recursos Humanos diretos: coordenador da área; diretora técnica; psicóloga
clínica; técnica de reabilitação; ajudantes de ocupação.
Recursos humanos indiretos: auxiliares de serviços gerais; auxiliar de medicina
física e de reabilitação; monitores de atividades ocupacionais; fisioterapeuta;
psicólogo de avaliação junto do agrupamento de escolas; prof. de educação física;
terapeuta

da fala;

enfermeiro;

especialidades

médicas:

fisiatria, psiquiatria,

medicina geral e familiar e ginecologia.

Atividades Propostas 2017


Reconverter o CAAAPD em CAARPD



Apostar na adequação da valência de reconversão, certificando que estão
cumpridos

todos

os

requisitos

legais

e

normas

vigentes

das

entidades

reguladoras


Sistematizar procedimentos e rentabilizar serviços/ respostas.

Objetivos 2017


Melhorar continuadamente os serviços prestados aos utentes e familiares



Aposta na Reconversão desta resposta social em Centro de Atendimento,
Acompanhamento

e

Reabilitação

Social

para

Pessoas

com

Deficiência

e

Incapacidade


Estruturar um trabalho em rede dentro e fora da Fundação ADFP.

Atividades Inovadoras


Aposta num novo referencial e numa abordagem atualizada da problemática da
deficiência e doença mental virada para a comunidade e que assente num
trabalho em rede dentro e fora da Fundação



Explorar novas formas de promoção do bem-estar dos utentes.

O C.A.A.R.P.D., destina-se preferencialmente a apoiar jovens a partir dos 16
anos e adultos, ambos portadores de patologias muito incapacitantes, que a título

definitivo ou temporário estão impedidos do exercício de uma atividade ocupacional
ou laboral.
A Fundação incidirá a sua reconversão na vertente da reabilitação social, uma
das possíveis, e para a qual estávamos de certo modo, habilitados. A presente
reconversão
serviços/

irá,

por

respostas

conseguinte,

em vários

sistematizar

domínios

e

áreas

procedimentos
de

e

rentabilizar

intervenção, nomeadamente:

competências pessoais e sociais; atividades desportivas; intervenção clínica; outros
domínios de intervenção.
Perspetiva-se que o funcionamento da valência venha a verificar-se nas
instalações do fórum sócio ocupacional, integradas no Centro Social do Senhor da
Serra.

2.4.

Deficiência e Saúde Mental

Introdução de Área

“A dignidade de cada pessoa exige os direitos ao trabalho mas, só se adquire
na sua plenitude com a liberdade de amar e ser amado. MAIS PESSOA, MAIS AMOR, MENOS
DOENÇA!”
A Fundação ADFP tem uma experiência de 27 anos a apoiar pessoas com
incapacidades, deficiência e/ou doença mental grave. Vários prémios nacionais são o
reconhecimento do dinamismo e sucesso na inclusão de pessoas vítimas de exclusão
social.
Numa época em que a área da Saúde Mental se apresentava como assustadora,
temida

devido

ao

desconhecimento,

conotada

como

complexa

e

sem

sucesso

na

comunidade, a Fundação ADFP agarrou o desafio e apostou na criação de diversos
serviços nesta área.
Neste sentido 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. E assim na comemoração dos 10 anos da
Lei de Saúde Mental, em 2009, nasceu o projeto ≠/= Mente. Visa criar respostas
integradas

às

pessoas

com

doença

mental

grave

com

serviços

domiciliários,

ocupacionais e residenciais.
A Fundação ADFP criou e gere as seguintes respostas específicas para pessoas
com

doença

mental:

Fórum

Sócio

Esperança e Residência Igualdade.

Ocupacional, Residência

Tolerância,

Residência

Em 2000 criou uma residência para doentes de alzheimer e doenças senis,
estrutura integrada, na área dos idosos e Cuidados Continuados.
Para além destas respostas integramos pessoas com doença mental, combatendo a
sua exclusão, incluindo-os em serviços destinados a pessoas com deficiência ou
doença crónica incapacitante, designadamente nas valências de Centro de Atividades
Ocupacionais, Formação Profissional, Enclave/Emprego Protegido, Empresas de Inserção
e Residencial Coragem.
Estas cinco áreas dão resposta a pessoas com vários tipos de incapacidades ou
desvantagens: neurológica, motora, mental, portadores de doenças raras ou crónicas
que originam perda de autonomia bem como a pessoas com perturbações mentais.
A Fundação ADFP tem desenvolvido um trabalho pioneiro na integração de
pessoas com doença mental grave e deficiência mental e/ou motora quer a nível
ocupacional, quer residencial.
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 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.
De forma a contribuir para uma melhor qualidade de vida e bem-estar, os
nossos residentes beneficiam de diversos serviços nas suas Residências, nomeadamente
de saúde, de apoio psicológico, social e jurídico. 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.
O facto de proporcionarmos um ambiente mais protegido e que se assemelha ao
funcionamento em sociedade, promovendo a integração comunitária e ocupacional,
contribui para residentes mais confiantes, mais felizes e mais seguros. Neste
sentido, acreditamos que olhamos e aplicamos o conceito de humanização de forma que
transcenda

o

mero

exercício

estético-discursivo

e

que

se

baseie

numa

sociedade/comunidade que promova mais liberdade, tolerância, autonomia e respeito
pelos aspetos e características que definem a subjetividade de cada residente.
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, queremos ser facilitadores para o espaço dos afetos e do amor.

Preconizamos que ser portador de uma doença mental ou deficiência não é impedimento
para

viver

uma

vida

emocionalmente

feliz,

sentir

o

amor

e

o

carinho

partilhado...afinal, ter afetos.
É sabido que as doenças mentais graves afetam gravemente a funcionalidade da
pessoa, nomeadamente a capacidade para realizar as atividades de vida diária, de se
relacionar com o meio envolvente e de integração na sociedade.
Consideramos que existe ainda um grande trabalho a ser desenvolvido no que
respeita à redução do estigma e discriminação, o qual constitui um grande obstáculo
à inclusão social destes utentes, criando barreiras para o seu recovery. Esta falta
de conhecimento, o estigma e discriminação limitam as oportunidades a que estes têm
direito no que diz respeito ao acesso à educação, formação, emprego, habitação e
proteção social.
Consideramos

de

extrema

importância

a

criação

de

mais

estruturas

de

reabilitação psicossocial na comunidade, nomeadamente com a aguardada implementação
da Rede de Cuidados Continuados Integrados de Saúde Mental.
Mais do que apoiar pessoas com deficiência ou doença mental, a Fundação ADFP
integra-as, incluindo-as no funcionamento diário da organização. Acreditamos que
contribuímos diariamente para a valorização e dignificação das pessoas com doença
mental e/ou deficiência.
Também o facto de sermos uma instituição aberta à comunidade, com diversos
serviços como o ginásio, a universidade sénior ou a clinica de fisioterapia, ajudar
a promover a desmistificação da doença mental. Consideramos este aspeto fundamental
como mostra aos utilizadores da Fundação do contributo e valor destas pessoas que
apesar das suas dificuldades, diariamente se superam.
A fisioterapia, o pilatos e o ginásio são serviços que se encontram ao dispor
dos utilizadores da vila e que podem ser usufruídos por todos as residentes.
Estes serviços contribuem para abrir o Centro Social Comunitário à comunidade
não se transformando num gueto para pessoas com necessidades especiais.
Para 2017 temos como objetivos principais a adesão à Rede Nacional de
Cuidados

Continuados

Integrados

de

Saúde

Mental

no

distrito

de Coimbra

e a

reativação do apoio domiciliário que apoia pessoas com doença mental e suas
famílias, através de candidaturas.
Cooperação no sentido de desenvolver respostas sociais de intervenção na
problemática das pessoas sem-abrigo na cidade de Coimbra, dignificando os serviços
direcionados a estas pessoas marginalizadas, estigmatizadas e, na maioria dos casos,
com problemas de doença mental.

2.4.1. Residência Igualdade e Residência Esperança
Missão
Promover

a

autonomia

individual

na

Comunidade, reabilitação

residencial, reintegração socioprofissional com vista ao recovery, empowerment e à
redução do estigma.

1. Introdução
A Fundação ADFP tem ao longo dos anos assumido a missão de investir em
respostas de saúde e sociais adequadas às necessidades das pessoas com doença
mental, para que tenham acesso aos mesmos contextos habitacionais, profissionais e
sociais que os outros cidadãos, e perspetiva a comunidade como um recurso importante
no processo de reabilitação psicossocial, tal como defendem as acuais políticas de
saúde mental. Aplicamos precisamente a Lei de Saúde Mental n.º36/98 de 24 de Julho,
que

aposta

na

excelência

dos

cuidados,

através

de

respostas

residenciais

e

ocupacionais, adequadas a cada utente e investimos na inovação e combate à prática
de hospitalização, tipo asilar.
Neste sentido, o Serviço Residencial de Saúde Mental da Fundação ADFP surgiu
no âmbito de um contrato entre a Fundação ADFP e o Centro Hospitalar Universitário
de Coimbra, por concurso público, para acolher pessoas com doença mental grave,
provenientes do Hospital do Lorvão, de Arnes e do Hospital Sobral Cid, do extinto
Centro Hospitalar Psiquiátrico de Coimbra. Surgiram duas novas Residências: a
Residência

Esperança, que

deve

o

seu

nome à

grande

expectativa e

confiança

depositadas no processo de transferência dos utentes, que durante muitos anos
viveram em ambiente hospitalar, para um meio diferente, mais acolhedor, como a
residência de qualquer cidadão comum, e a Residência Igualdade, nome que traduz a
nossa intenção de mostrar que apesar das limitações graves dos utentes conseguimos
que sejam iguais na sua diferença, merecedores do nosso respeito, e pretendemos
integrá-los

na

sociedade,

sempre

que

possível.

Assim

como

está

definido

na

Declaração de Ética Mundial de 4 de Setembro de 1993: “É necessário (lutar) ansiar

por uma ordem social e económica justa, em que cada pessoa tenha as mesmas hipóteses
de desenvolver todas as suas possibilidades como ser humano.”
Baseamos também a nossa atuação em princípios e referências fundamentais
patentes no Plano de ação para a Reestruturação e Desenvolvimento dos Serviços de
Saúde Mental entre 2007 e 2016, entre os quais: “as pessoas com perturbações

mentais devem ver respeitadas todos os seus direitos, incluindo o direito a cuidados
adequados, residência e emprego, assim como proteção contra todos os tipos de
discriminação; os cuidados a pessoas com perturbações mentais devem ser prestados no
meio menos restritivo possível; os familiares das pessoas com perturbações mentais
devem ser considerados parceiros importantes na prestação de cuidados de saúde
mental, estimulados a participar nesta prestação e a receber o treino e educação
necessários”.

2. Serviços Prestados
A

Fundação

ADFP pretende

através da sua atuação, tal como

consta

no

Declaração Universal dos Direitos do Homem das Nações Unidas de 1948, potenciar “a

realização plena da disponibilidade da pessoa humana, da liberdade inalienável, da
igualdade

de

todas

as

pessoas,

assumida

como

princípio,

e

da

necessária

solidariedade e dependência recíproca de todas as pessoas, umas em relação às
outras”,

através

dos

serviços

que

presta

aos

seus

utentes.

Nesse

sentido

garantimos:



Alojamento e

alimentação,

cuidados

de

higiene

e conforto, e

apoio

no

desempenho das atividades de vida diária;


Acesso a cuidados médicos gerais e da especialidade de psiquiatria, cuidados
de enfermagem 24 horas e atividades diárias de reabilitação psicossocial;



Apoio psicossocial, incluindo a familiares e outros cuidadores informais;



Convívio e lazer;



Acesso a serviços de ginásio, Health Club e campo de jogos, sessões de
cinema, musicoterapia e hipoterapia;



Acesso a serviços de terapia ocupacional e formação profissional, nos mais
jovens, com potencial de

reabilitação. As atividades ocupacionais

e a

formação profissional poderão ser remuneradas por prémios adequados à sua
produtividade e empenho pessoal.

3. Recursos humanos
A equipa da Residência Esperança e da Residência Igualdade é constituída por
psicóloga, assistente social, médico de clínica geral, psiquiatra, enfermeiros,
monitores,

animadora,

professor

de

educação

física,

enfermaria, auxiliares de limpeza e vigilantes noturnos.

empregados

de

quarto

e

Contamos ainda com os recursos humanos de todos os serviços comuns da
Fundação

ADFP,

como

cozinha,

lavandaria,

economato,

transportes, secretariado,

contabilidade, tesouraria, biblioteca, ginásio, fisioterapia entre outros.

4. Objetivos
Objetivo Geral
Promover a humanização e melhoria de condições de vida dos utentes, ajustadas
às suas necessidades, no meio menos restritivo possível e adotar medidas que
contribuam

para

assegurar

ou

restabelecer

o

equilíbrio

psíquico

dos

utentes

promovendo a sua integração e interação no meio social e familiar.

Objetivo Operacional 1
Disponibilizar apoio técnico, residencial, cuidados de higiene/conforto e
alimentação de cada utente garantindo a continuidade e a qualidade dos cuidados
prestados;

Atividades


Alojamento específico atendendo às necessidades de cada utente;



Prestação e/ou supervisão nos cuidados de higiene e conforto pela equipa
multidisciplinar;



Prestação de serviços/cuidados de enfermagem 24h, medicina de clínica
geral

e

de

psiquiatria

semanal,

reabilitação

psicossocial,

nutrição,

fisiatria e fisioterapia;


Vistoria

às

residências

com

o

objetivo

de

detetar

situações

de

necessidades e avarias com report à equipa de manutenção;


Organização/consulta dos processos dos utentes



Elaboração da lista nominativa e da lista de consumos (tabaco, bar e
outros);



Elaboração da listagem de utentes que frequentam a sessão de cinema;



Elaboração da listagem de utentes para jantares quinzenais em restaurantes
do Concelho;



Articulação com técnicos para resolução de várias questões;



Acompanhamento dos utentes inseridos em Centro de Atividades Ocupacionais
e Formação Profissional;



Avaliação da satisfação dos utentes/representantes através da aplicação de
inquéritos de satisfação e posterior análise de resultados;



Elaboração de relatório trimestral de atividades, elaboração de relatório
anual de atividades e elaboração do plano de atividades anual;



Consulta e encaminhamento de e-mails;



Elaboração da lista de artigos de higiene e fraldas para faturação;



Coordenação da equipa de recursos humanos (reuniões; elaboração de escalas
de serviço, recolha, validação e entrega das folhas de assiduidade dos
colaboradores;

recolha,

cálculo

do

valor

e

entrega

das

folhas

de

utentes

e

voluntariado);


Resolução

de

questões

do

dia-a-dia

apresentada

por

colaboradores;


Reuniões com a coordenadora;

Objetivo Operacional 2
Promover estratégias de reforço da autoestima, autonomia pessoal e social dos
utentes para manter os utentes estabilizados e sem internamentos psiquiátricos;

Atividades
- Privilegiar a interação com a família, incentivando as idas a casa e os laços
familiares;
- Incentivar o convívio com a comunidade;
- Promover passeios e visitas;
- Comemoração de datas especiais;
- Participação em festas, atividades e convívios;
- Incentivar os utentes que revelem capacidade a gerir o próprio dinheiro e
tabaco;

Objetivo Operacional 3
Reforçar as competências profissionais e pessoais dos colaboradores.

Atividades
Incentivar a participação em formações internas e externas na área dos cuidados;

Objetivo Operacional 4
Ações para aumentar a eficiência.

Atividades

- Reunir com os colaboradores reforçando a importância do trabalho em equipa;
- Trabalhar a motivação dos colaboradores através do reforço positivo;
- Sensibilizar para a conservação e manutenção de equipamentos;
- Sensibilizar e alertar os utentes e equipa para a poupança;

Objetivo Operacional 5
Atividades que aumentem a qualidade, humanização e bondade.

Atividades
- Investir na formação dos colaboradores e voluntários;
- Divulgar a importância do serviço residencial de saúde mental, integrado na
comunidade, de forma a combater a discriminação e a promover a igualdade;
- Desenvolver atividades com outras valências da instituição privilegiando a
convivência intergeracional;
- Desenvolver atividades em parceria com outras instituições;
- Trabalhar com as famílias no sentido de aumentar o interesse pelo seu familiar e
a regularidade das visitas;

Objetivo Operacional 6
Continuar a insistir com as Entidades Estatais para que as vagas por saída de
utente, sejam ocupadas por pessoas com doença mental grave (dando resposta aos
pedidos de ajuda com que diariamente somos confrontados por parte de familiares e
instituições).

Atividades
- Reforçar a importância de alterar o protocolo com o CHUC, de forma a não haver
extinção de vagas.
- Sensibilizar Entidades e comunidade para a importância do serviço residencial de
saúde mental como resposta social;

Objetivo Operacional 7
Aderir à Rede Nacional de Cuidados Integrados de Saúde Mental.

Atividades
- Sensibilizar Entidades e comunidade para a importância da adesão à Rede Nacional
de Cuidados Integrados de Saúde Mental.

5. Conclusão
Os serviços de base hospitalares têm vindo a ser substituídos, dando lugar a
serviços residenciais integrados na comunidade, são exemplo disso as Residências
Esperança e Igualdade.
Seguindo as atuais políticas de saúde mental, os nossos residentes, pessoas
com doença mental grave, têm acesso aos mesmos contextos habitacionais e sociais que
os outros cidadãos.
A Equipa da Saúde Mental tem como principal objetivo continuar a trabalhar para que
os nossos residentes sejam PESSOAS FELIZES.

2.4.2. Residência Tolerância
Missão
Promover a autonomia individual na Comunidade, reabilitação
residencial, reintegração socioprofissional com vista ao recovery, empowerment e à
redução do estigma.

Introdução
Os beneficiários desta resposta social são jovens/adultos de ambos os sexos, a
partir dos 18 anos, portadores de doença mental grave. A instituição integra pessoas
com doença mental designadamente nas valências de Centro de Atividades Ocupacionais,
Fórum Sócio-Ocupacional, Formação Profissional, Enclave/Emprego Protegido, Empresas
de inserção e Lar Residencial através do projeto DiferenteMENTE IgualMENTE.
A Fundação ADFP tem estado na primeira linha ao nível da integração de pessoas
com doença mental na comunidade, lutando contra visões de hospitalização tipo asilar
em hospícios.
A Residência Tolerância surge associada à valência Unidade de Vida Apoiada uma
vez que acolhe pessoas com doença mental grave, sendo estas atualmente dos grupos
que mais sofrem com o estigma e exclusão social.
As pessoas com doença mental são diferentes, fogem à norma, pensam e comportam-se
de maneira diferente. É fundamental promover a tolerância da comunidade na aceitação
de pessoas diferentes.
Esta resposta social resulta da parceria entre a Fundação ADFP - Assistência
Desenvolvimento

e

Formação

Profissional

e

a

Clínica

Psiquiátrica

do

Centro

Hospitalar e Universitário de Coimbra, com o apoio da Segurança Social, através de

um Acordo de Cooperação em vigor desde 2004. Atualmente, o acordo contempla 21
pessoas.
Esta Unidade de Vida Apoiada foi a primeira no distrito de Coimbra, a sua
criação teve por base o Despacho Conjunto n.º407/98 Diário da República, 2ª Série,
n.º138, de 18de Junho.

Serviços Prestados
- Apoio nos cuidados de higiene, saúde e conforto;
-

Consultas

médicas,

de

especialidade

em

clínica

geral,

psiquiatria,

ginecologia e fisiatria;
- Cuidados de enfermagem;
- Fisioterapia e reabilitação
- Apoio psicossocial
- Gestão de dinheiro e orçamentos;
- Alimentação;
- Alojamento
- Lavandaria;
- Cabeleireiro e estética
-

Serviço

de

transportes,

unicamente

quando

o

utente

não

reúne

as

competências para se dirigir autonomamente às consultas;
- Apoio na utilização de estruturas da comunidade (ex. Centro de saúde,
correios, supermercado …);
-

Incentivo na participação

de

eventos,

jantares

e dias

comemorativos

(atividades do clube da mulher, cinema e outros eventos);
- Organização de atividades lúdicas.

Recursos Humanos
A equipa da Unidade de Vida Apoiada é constituída por diretora técnica,
antropóloga, enfermeiro, monitoras e auxiliares. Beneficiando dos serviços comuns da
Fundação: lavandaria, cozinha, refeitório, fisioterapia, transportes, biblioteca,
ginásio etc.

Objetivos
Objetivo Geral:

Implementação de um conjunto de medidas que possibilitem a reabilitação psicossocial
com

vista

à

autonomia,

integração

comunitária,

reinserção

sociofamiliar

e/ou

profissional de jovens e adultos com doença mental crónica grave;
Atividades
- Encaminhamento para a área ocupacional, nomeadamente Fórum Sócio-Ocupacional,
Centro de Atividades Ocupacionais ou formação profissional;
-

Atendimento

a

residentes

e

familiares

e

articulação

com

familiares

ou

significativos;
- Encaminhamento para entidades da Comunidade, através do incentivo à autonomia e
Proatividade;
- Negociação dos planos individuais de reabilitação (PIR) e conhecimento de
expetativas;
- Avaliação individual funcional de reabilitação residencial;

Objetivo Operacional 1:
Promover condições de bem-estar e qualidade de vida adequadas às necessidades dos
residentes;
Atividades
- Cuidados de saúde através de equipa multidisciplinar: Consulta médica, consulta
de

ginecologia,

consulta

de

fisiatria,

cuidados

de

enfermagem

permanentes,

tratamentos de fisioterapia, consulta de terapia da fala, orientação nutricional,
prescrição e administração de fármacos.
- Implementação do programa de acolhimento;
- Orientação e/ou supervisão nos cuidados de higiene e conforto através da
disponibilização de alojamento por um período de tempo indeterminado respeitando o
regulamento interno da Residência;
- Avaliação do estado de conservação e funcionamento do equipamento fixo e móvel
através

do

levantamento

das

avarias,

informação

à

equipa

de

manutenção

e

verificação das reparações;
- Relatórios trimestrais e anuais de atividades, plano de atividades;
- Atendimento e acompanhamento social: Reuniões informativas, encaminhamento para
outros serviços da comunidade, resolução de problemas;
-

Supervisão

e

coordenação

da

equipa

de

recursos

humanos

utilizando

como

metodologia as reuniões, ordens de serviço, circulares internas, comunicação oral;

- Coordenação da área da Deficiência e Saúde Mental através de reuniões, ordens de
serviço,

circulares

internas;

comunicação

oral,

via

e-mail,

visitas

de

acompanhamento.
- Avaliação da satisfação dos utentes/representantes usando como metodologia a
aplicação de inquérito de satisfação dos utentes/representantes e análise dos
resultados.
Objetivo Operacional 2:
Promover estratégias de reforço da autoestima, autonomia pessoal e social dos
residentes;
Atividades
- Planificação dos Planos individuais de reabilitação;
- Incentivar os residentes à prática de exercício físico e frequência do ginásio;
- Implementação dos planos individuais de reabilitação residencial;
- Sugestão de melhorias e necessidades de aquisição de materiais, atoalhados, etc;
Objetivo Operacional 3:
Promover a autonomia individual e comunitária dos utentes, minimizando os períodos
de internamento em serviços de psiquiatria, desenvolvendo estratégias de maior
investimento pessoal e sociofamiliar;
Atividades
- Participação na comemoração de datas festivas;
- Reforçar relações familiares e afetivas;
- Gestão do tabaco e dinheiro, sempre que se justifica;
- Reunião com residentes com vista à reabilitação residencial;
- Participação na festa da família, organização de idas a casa de familiares,
incentivar ao reatar de laços familiares;
- Comemoração dos aniversários dos residentes com a confeção de um bolo e com um a
festinha;
Objetivo Operacional 4:
Emponderamento;
Atividades
- Incentivo à participação nos eventos culturais da comunidade;
Objetivo Operacional 5:
Reforçar as competências profissionais e pessoais dos colaboradores;
Atividades

- Avaliação de desempenho dos colaboradores: Entrega de grelha de autoavaliação,
preenchimento de ficha de avaliação de desempenho, relatório da avaliação de
desempenho, entrevista informativa.
- Formação interna dos colaboradores: Avaliar as necessidades de formação,
programar e calendarizar as ações de formação, envolvendo a equipa de enfermagem,
implementar o plano de formação, avaliar as ações. As temáticas prendem-se com a
gestão

de

conflitos,

prevenção

da

violência,

atitudes

face

a

um

doente

descompensado, promoção da reabilitação, ética nos cuidados prestados/ sigilo
profissional, características, dificuldades e consequências das doenças mentais,
como lidar com pessoas com esquizofrenia e perturbação bipolar;
- Formação externa dos colaboradores: Informar e divulgar ações a realizar no
exterior junto das colaboradoras, incentivar à participação;
Objetivo Operacional 6:
Ações para aumentar a eficiência
Atividades
- Motivação dos colaboradores;
- Incentivar o trabalho em equipa na Residência Tolerância através do estímulo
contínuo, de supervisão, de realização de reuniões;
- Sensibilização para a poupança dos colaboradores e residentes na área de
consumos de artigos de higiene, água, eletricidade, etc;
- Sensibilizar os residentes e colaboradores para a conservação e preservação dos
equipamentos e do edifício;
- Promover e incentivar uma adequada gestão de bens de utilização corrente junto
das colaboradoras;
Objetivo Operacional 7:
Atividades que aumentem a qualidade, humanização e bondade
Atividades
- Melhorar e adaptar os cuidados e serviços às expectativas dos residentes;
- Implementar o programa de acolhimento e o plano de desenvolvimento individual;
- Desenvolver programas e atividades ocupacionais individualizadas;
- Humanizar os espaços físicos interiores com simplicidade e conforto tornando-os
mais acolhedores;
- Reforçar o respeito pelos colaboradores e pelos utentes, sensibilizando para a
formação na área da violência;
- Reuniões semanais, em cada apartamento, com os residentes têm como objetivo
estimular o cuidar do outro, a responsabilização e a identificação de sinais,

sintomas ou comportamentos não habituais no sentido de prevenir recaídas. Promover
o sentimento de grupo e a entreajuda dos residentes;

Conclusão
Mais do que os serviços prestados no âmbito de Acordos de Cooperação que se
propõem a satisfazer as necessidades básicas, o enfoque encontra-se na reabilitação
da pessoa através da dignidade pelo trabalho, da liberdade de amar, da realização
pessoal.
Potenciamos o desenvolvimento de competências emocionais, de modo a produzir
estados emocionais positivos, permitindo à pessoa com doença mental responder de
modo

positivo

às

situações

do

seu

dia-a-dia,

ampliando

as

capacidades

de

relacionamento interpessoal; interessar-se e preocupar-se com o bem-estar do outro,
contribuindo para uma vida feliz.
Consideramos que apesar das limitações que resultam da severidade das doenças
mentais apoiamos os residentes nos vários domínios, familiar, social e profissional,
contribuindo desta forma para que vivam uma vida feliz e com oportunidades.

2.4.3. Fórum Sócio – Ocupacional
Missão
Promover e incentivar a reintegração socioprofissional de pessoas com doença
mental com vista ao recovery, empowerment e à redução do estigma.

Introdução
O Fórum Sócio-Ocupacional foi criado em 2001 em parceria com o Hospital
Sobral Cid e a Segurança Social tendo por base o despacho Conjunto n.º407/98 Diário
da República, 2ª Série, n.º138, de 18 de Junho.

Esta valência tem como objetivo a reabilitação psicossocial, ocupacional e a
autonomia das pessoas com doença mental, mantendo-os a residir sempre que possível
na comunidade, e integra o projeto DiferenteMENTE IgualMENTE.
A reabilitação implica ser-se ativo e participante na própria vida. As
tarefas ocupacionais diárias, asseguradas por uma equipa multidisciplinar, permitem
que a pessoa com doença mental esteja integrada na sociedade numa estrutura flexível
perante as características pessoais.
É

importante

combater as

dificuldades

provocadas

pelas

suas 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 e emprego
(normal ou protegido). No mínimo a pessoa com doença mental deve beneficiar de
atividades ocupacionais.

Serviços Prestados
O Fórum Sócio-Ocupacional tem como objetivo geral a implementação de um
conjunto de medidas que possibilitem a reabilitação psicossocial com vista à
autonomia, integração, reinserção sócio-familiar e/ou profissional de jovens e
adultos com doença mental crónica.

1. O Fórum Sócio-Ocupacional assegura a prestação dos seguintes serviços:
1.1. Desenvolvimento de atividades ocupacionais indutoras da autonomia do próprio e
do relacionamento interpessoal;
1.2. Promoção da reinserção sócio-familiar e/ou profissional dos destinatários;
1.3. Promoção cumulativamente ou em alternativa, a eventual integração em estruturas
residenciais adequadas; programas de formação profissional, normal ou protegido;
emprego

normal

ou

protegido;

atividades

ocupacionais

de

carácter

ou

fins

terapêuticos;
1.4. Apoio psicossocial;
1.6. Alimentação;

Recursos humanos
Esta

equipa

é

constituída

por

diretora

técnica,

psicóloga,

monitores,

auxiliar e usufrui de outros serviços da instituição como por exemplo, o professor
de

ginástica,

artesanato, etc.

fisioterapia,

cozinha,

lavandaria,

transportes,

oficinas

de

Objetivos
Objetivo Geral: Implementação de um conjunto de medidas que possibilitem a
reabilitação

psicossocial

com

vista

à

autonomia,

a

integração

e

reinserção

sociofamiliar de jovens e adultos com doença mental crónica.
Atividades
- Negociação, planificação e conhecimento de expectativas para construção dos
horários individuais de atividades em FSO;
- Implementação do programa de acolhimento;
-

Atendimento

a

utentes

e

familiares

e

articulação

com

familiares

ou

significativos;
- Integração em área ocupacional, sempre que se justifique;

Objetivo Operacional 1:
Promover estratégias de reforço da autoestima, autonomia pessoal e social dos
utentes;
Atividades
- Atividades de expressão plástica, pintura, modelagem;
- Habilidades físicas e desportivas, como caminhadas, jogos, entre outros;
- Atividades de expressão dramática, nomeadamente apresentação na festa de natal;
- AVD –Culinária através da confeção de refeições/semanalmente e de bolos de
aniversário;
- A.V.D. – Limpeza e organização do espaço

Objetivo Operacional 2:
Privilegiar a interação com a família e com a comunidade, no sentido da integração
social dos utentes.
Atividades
- Encaminhamento para entidades da Comunidade, através do incentivo à autonomia e
Proatividade;
- Reforçar e apoiar as relações familiares através de convites à participação na
festa da família como através de contato telefónico;

Objetivo Operacional 3:

Desenvolver atividades ocupacionais indutoras de autonomia e do relacionamento
interpessoal,

que

destinatários

e,

Programas

formação

de

promovam

a

reinserção

cumulativamente

ou

em

profissional,

sociofamiliar
alternativa,

normal

ou

a

e/ou

profissional

eventual

protegido;

integração

Emprego

normal

dos
em
ou

protegido; Atividades ocupacionais de carácter ou fins terapêuticos.
Atividades
- Reuniões informais com a monitora com o objetivo de planificar as atividades a
desenvolver;
- Avaliação de competências e necessidades;
- Estimulação cognitiva (Leitura e Escrita; Jogos de Concentração; Hora do Conto
com Dinâmicas de Grupo; Visionamento de Dvd: Filmes, documentários e consertos de
música)
- Estimulação psicomotora (Expressão Plástica; Educação Física)
- Participação na comemoração de datas festivas;

Objetivo Operacional 4:
Promover a autonomia individual e comunitária dos utentes, minimizando os períodos
de internamento em serviços de psiquiatria, desenvolvendo estratégias de maior
investimento pessoal e sociofamiliar.
Atividades
- Treino de atividades de vida diária;

Objetivo Operacional 5:
Ações para aumentar a eficiência
Atividades
- Motivação dos colaboradores;
- Sensibilização para a poupança dos colaboradores e residentes na área de
consumos de artigos de higiene, água, eletricidade, etc;
- Adesão à Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados de Saúde Mental.

Objetivo Operacional 6:
Atividades que aumentem a qualidade, humanização e bondade
Atividades
- Os colaboradores deverão manter a frequência de formações;
- Reforçar o respeito pelos utentes e pelos colaboradores com prevenção de
violência e promoção da tolerância;

- Sensibilização para a poupança dos colaboradores e residentes na área de
consumos de artigos de higiene, água, eletricidade, etc;
- Sensibilizar os residentes e colaboradores para a conservação e preservação dos
equipamentos e do edifício;

Objetivo Operacional 7:
Reforçar as competências profissionais e pessoais dos colaboradores;
Atividades
- Avaliação de desempenho dos colaboradores: Entrega de grelha de autoavaliação,
preenchimento de ficha de avaliação de desempenho, relatório da avaliação de
desempenho, entrevista informativa.
- Formação interna dos colaboradores: Avaliar as necessidades de formação,
programar e calendarizar as ações de formação, envolvendo a equipa de enfermagem,
implementar o plano de formação, avaliar as ações. As temáticas prendem-se com a
gestão

de

conflitos,

prevenção

da

violência,

atitudes

face

a

um

doente

descompensado, promoção da reabilitação, como lidar com pessoas com esquizofrenia
e perturbação bipolar;
- Formação externa dos colaboradores: Informar e divulgar ações a realizar no
exterior junto das colaboradoras, incentivar à participação;

2.4.4. Residencial Coragem
Missão
Existimos para apoiar pessoas com deficiência e/ou doença crónica, promovendo
condições de bem-estar, conforto, competências sócio-emocionais e de reabilitação.

1. Introdução
O Lar residencial é uma valência que apoia pessoas a partir dos 16 anos com
deficiência, doença mental, neurológica entre outras e que por razões de fragilidade
social,

económica

e

de

saúde

se

encontram

impedidos

temporariamente

ou

permanentemente de residir no meio familiar.
Criada em 1990, de acordo com o estipulado no Despacho Normativo Nº 28/2006,
começou por funcionar numa pequena moradia na Rua da Estação. Em 2006 esta resposta
social resultante de um Acordo de Cooperação com o Centro Distrital de Segurança
Social, para 44 utentes iniciou o funcionamento nas instalações da Residencial
Coragem.

O carácter inovador reside no facto de ter integrado pessoas com doença
mental grave desde o seu início.
Através da adequação dos meios humanos, materiais e financeiros disponíveis,
a Instituição compromete-se a garantir o bom funcionamento desta resposta social e
assegurar o bem-estar dos utentes e o respeito pela sua dignidade humana.
Optou-se por dar o nome de “Residencial Coragem”, justificando assim a
coragem de alguns utentes e o esforço que fazem para minimizarem a sua dependência e
alcançar alguma autonomia que lhes permita viver melhor consigo próprios.
A qualidade na prestação dos serviços está assim associada à constante
procura de respostas para as necessidades individuais dos utentes
Considerou-se que alguns residentes são verdadeiros campeões a ultrapassar as
suas limitações.

Recursos Humanos


A Equipa do Lar Residencial Coragem, é constituída por coordenadora, diretora
técnica,

empregadas

de

quarto

e

enfermaria,

secretário(a)

clínico(a),

enfermeiros(as) e Voluntários(as). Os utentes beneficiam dos serviços comuns
da

Fundação

ADFP

como

seja,

fisioterapia,

educação

física,

cozinha,

transportes, lavandaria, entre outros.


O serviço de enfermagem funciona 24 horas, existem consultas semanais de
clínica geral e psiquiatria e mensalmente a consulta de ginecologia, sendo
que todos estes serviços, são uma mais-valia para aumentar o bem-estar e
diminuir os internamentos.


Objetivos
Objetivo Geral da Resposta Social


Pelo direito das pessoas com deficiência à autonomia, à integração social,
profissional, e à participação na vida da comunidade;

Objetivo Operacional 1:
Melhorar as condições de vida e bem-estar das pessoas em situação de dependência,
estimulando o seu desenvolvimento, crescimento pessoal e fortalecimento da sua
autoestima.


Proporcionar aos utentes um ambiente familiar e harmoniosos, onde se fomente
a sua autonomia, socialização e participação em atividades recreativas e
culturais da instituição e da comunidade;



Proporcionar aos utentes oportunidades para estimular o seu desenvolvimento,
e crescimento pessoal, através da ocupação durante a semana em Formação
Profissional, NÃO ou CAAPRD;



Criar as condições de segurança, salubridade e de conforto dos espaços de
forma eficiente, adotando medidas tais como o arejamento, proteção do calor,
diminuir consumo energético (por exemplo, desligando lâmpadas durante o dia),
etc.;



Criar condições de conforto através do alojamento permanente ou temporário;



Satisfazer as necessidades dos utentes através da prestação de cuidados de
higiene e conforto;



Comemorar mensalmente o aniversário dos utentes;



Comemorar datas festivas, com atividades culturais, lúdicas e de lazer;



Realizar atividades de estimulação cognitiva, através de valência ocupacional
CAAPRD, que proporcionem aumento da capacidade de pensar, prevenindo perdas
de memória e declínio cognitivo;



Realizar

atividades

de

estimulação

psicomotora,

através

de

valência

ocupacional CAAPRD, que para além de integrarem as funções cognitivas, sócio-emocionais,

simbólicas,

psicolinguísticas,

promovam

a

autonomia

e

independência, com vista à recuperação e/ou melhoria funcional do utente;


Realizar atividades de expressão plástica, através da valência ocupacional
CAAPRD, que promovam o aumento da criatividade e imaginação;



Realizar a hora do conto, com a colaboração da biblioteca da Instituição, em
que alguns utentes conseguem fazer um desenho do que perceberam da história;



Realizar atividades para estimulação de vida diária através da valência
ocupacional CAAPRD, que promovam a autonomia, independência e melhoria
funcional do utente;



Realizar

atividades

físicas,

motoras,

de

ginástica

adaptada,

com

a

colaboração do Professor de Educação Física;

Objetivo Operacional 2:
Controlar e reduzir os sintomas, através de medidas de reabilitação, desenvolver
capacidades e melhorar a qualidade de vida;


Proceder aos cuidados de saúde, através de consultas semanais de clínica
geral e psiquiatria e respetiva prescrição de fármacos;



Proceder ao encaminhamento para as consultas externas de especialidade;



Proceder aos cuidados de enfermagem 24 horas, incluindo a administração dos
fármacos;



Proceder ao encaminhamento para as consultas de psicologia;



Proceder às consultas pontuais de fisiatria e respetivos tratamentos de
fisioterapia;



Proceder a eventuais consultas de nutrição;



Proceder a eventuais consultas de terapia da fala;



Proceder à ocupação/emprego protegido para os utentes mais autónomos, tendo
em conta as suas capacidades, de modo a sentirem-se realizados e dignificados
através do trabalho desenvolvido;



Negociar objetivos em que os utentes têm um papel ativo nas suas decisões,
quer seja na concretização de desejos e realização de sonhos, como por
exemplo poupar algum dinheiro para adquirir um artigo específico;



Combater o preconceito individual/social, apoiando as pessoas com deficiência
ou doença mental na sua legitimidade de serem felizes tal como qualquer
cidadão, como seja namorar, viver maritalmente ou casando;



Compreender as pessoas portadoras de deficiência, dando-lhes a atenção
devida, de modo a combater o estigma, dado que muitas vezes a vida das
pessoas com deficiência é marcada pela exclusão, pobreza e preconceito;



Ter um olhar particular para a dimensão sexual das pessoas portadoras de
deficiência,

no

sentido

de

dignificar

a

pessoa

humana,

recuperando

a

confiança e evitando a exclusão. A sexualidade é um aspeto central do ser
humano, é vivida


e expressa-se por sentimentos, fantasias, sonhos e desejos;

Ter um olhar particular para a dimensão dos afetos, incentivar os utentes
mais utentes mais autónomos a cuidar dos utentes mais dependentes. Qualquer
pessoa tem necessidade de afetos, a pessoa portadora de deficiência não é
diferente, por vezes apresentam uma história de vida de exclusão, de abusos,
e de falta de afetos, que acontece a maior parte das vezes no seio familiar.
Não nos podemos esquecer que somos todos seres humanos com necessidades;

Objetivo Operacional 3:
Promover a integração na equipa e no contexto sócio--familiar, prevenindo o
aparecimento de situações de risco social;


Proceder à gestão de conflitos de utentes e/ou colaboradores, dependendo da
gravidade informar o Conselho de Administração, e/ou articular com as pessoas
envolvidas de modo a sanar o problema;



Educar no sentido de promover boas práticas, como sejam o respeito uns pelos
outros, a entreajuda, etc.;



Promover e facilitar a formação e treino adequados aos utentes, bem como a
sua

integração

na

equipa

e

no

contexto

sócio-familiar,

prevenindo

o

aparecimento de situações de risco social;


Atender as famílias sempre que necessário, seja presencialmente, por carta,
e-mail, telefone ou telemóvel;



Atender os utentes presencialmente, ou por telefone, telemóvel;



Controlar

e

reduzir

os

sintomas

através

de

medidas

de

reabilitação,

desenvolver capacidades e melhorar a qualidade de vida;


Valorizar os seus talentos e potenciar capacidades;

Objetivo Operacional 4:
Reforçar as capacidades profissionais e pessoais dos colaboradores;


Proceder à gestão de conflitos de utentes e/ou colaboradores, dependendo da
gravidade informar o Conselho de Administração, e/ou articular com as pessoas
envolvidas de modo a sanar o problema;



Proceder à formação interna dos colaboradores, identificar as necessidades de
formação, elaborar plano de formação e implementar o mesmo;



Proceder a avaliação de desempenho dos colaboradores, através da aplicação de
grelhas de avaliação;



Promover a participação em formação externa dos colaboradores, procedendo à
divulgação das mesmas;



Proceder

à

supervisão

e

gestão

dos

recursos

humanos,

com

reuniões,

comunicação oral, comunicação escrita;


Proceder às reuniões de coordenação, que englobam a gestão do Lar, a gestão
de utentes e colaboradores, no sentido de imprimir boas práticas, tentando
superar as dificuldades e colmatando necessidades;



Proceder à execução das escalas de serviço mensais das colaboradoras;



Gerir

o

plano

de

férias

das

colaboradoras,

no

sentido

de

manter

a

funcionalidade mínima dos turnos;


Proceder à substituição de funcionárias por baixa médica ou licença de
maternidade;

Objetivo Operacional 5:
Ações para aumentar a eficiência;



Melhorar as condições de segurança, salubridade e de conforto dos espaços de
forma eficiente, adotamos medidas tais como o arejamento, proteção do calor,
diminuir consumo energético, entre outros;



Implementação de planos individuais e planos de cuidados de acordo com o
manual de processos chave do Centro Distrital da Segurança Social;

Objetivo Operacional 6:
Atividades que aumentem a qualidade, humanização e bondade;


Atendendo à evolução e ao bem-estar do residente, a instituição procura
adequar os meios às necessidades do utente, nomeadamente em situações de
agudização, agravamento do estado de saúde, encaminhamento para a urgência do
Hospital Central, cuidados de enfermagem e médicos permanentes, idas às
consultas externas acompanhados de voluntários;



Incentivar a cultura de entreajuda em que utentes com mobilidade reduzida são
ajudados pelos restantes;



Valoriza-se a promoção da participação dos residentes e equipa, nas festas e
passeios de modo a fomentar o espírito de grupo;



As necessidades ao nível da formação para os colaboradores passam pelas
relações intrapessoais e interpessoais, gestão de conflitos, prevenção da
violência, ética nos cuidados prestados/ sigilo profissional, reforçando o
respeito mútuo e sensibilizando para as boas práticas;



Avaliação de satisfação dos utentes através de questionário e avaliação de
resultados;

2.4.5. Residência Respeito
Missão
Apoio na vertente residencial, social, educacional e profissional
de jovens/adultos vítimas de exclusão social com especial enfoque na deficiência
e doença mental incentivando a sua autonomia comunitária, realização pessoal e
afetiva.

1. Introdução
A Residência Respeito acolhe pessoas com deficiência, que se encontram impedidas
de

residir

no

meio

familiar,

temporária

ou

definitivamente,

por

razões

de

fragilidade social, económica e de saúde, regendo-se pelo Despacho Normativo nº

75/92 de 20 de Maio, o decreto-lei nº64/2007 de 1 de Março na versão republicada em
anexo ao decreto-lei nº33/2014 de 4 de Março e a portaria nº59/2015 de 2 de Março
(regulamento das condições de organização, instalação e funcionamento das estruturas
residenciais para pessoas com deficiência).
Esta resposta social resulta de um acordo de cooperação com o Centro Distrital de
Segurança

Social

para 28

residentes,

tendo uma

capacidade

de

30

residentes.

Assegurando o bem-estar dos residentes e o respeito pela sua dignidade humana
através da adequação de meios humanos, materiais e financeiros disponíveis.
O Respeito é fundamental para uma vida saudável em sociedade, de forma harmoniosa,
é um dos valores mais importantes do ser humano e tem grande importância nas
relações sociais e interpessoais pois requer a aceitação do outro, do seu modo de
pensar, sentir e agir. Assim, e indo de encontro à Filosofia da FADFP, foi atribuído
o nome de Residência Respeito a esta estrutura.

2. Serviços Prestados
A Fundação ADFP pretende através da sua atuação, tal como consta no Declaração
Universal dos Direitos do Homem das Nações Unidas de 1948, potenciar “a realização

plena da disponibilidade da pessoa humana, da liberdade inalienável, da igualdade de
todas as pessoas, assumida como princípio, e da necessária solidariedade e
dependência recíproca de todas as pessoas, umas em relação às outras”, através dos
serviços que presta aos seus residentes. Nesse sentido garantimos:



Alojamento;



Alimentação;



Cuidados de higiene e conforto (apoio nas atividades de vida diária, sempre
que se justifique);



Acesso a cuidados médicos gerais e da especialidade de psiquiatria, cuidados
de enfermagem e fisiatria/fisioterapia;



Atividades diárias de reabilitação psicossocial;



Apoio psicossocial, incluindo a familiares e outros cuidadores informais;



Acesso a serviços de ginásio, Health Club e campo de jogos, sessões de
cinema, musicoterapia e hipoterapia;



Acesso a serviços de terapia ocupacional e formação profissional;



Acesso ao mercado normal de trabalho e emprego protegido;

3. Recursos humanos

A equipa da Residência Respeito é constituída por coordenadora, diretora técnica, psicólogo, as
voluntários.
Contamos ainda com os recursos humanos de todos os serviços comuns da
Fundação

ADFP,

como

cozinha,

lavandaria,

economato,

transportes, secretariado,

contabilidade, tesouraria, biblioteca, ginásio, fisioterapia, entre outros.

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

Objetivo Operacional 1
Disponibilizar apoio técnico, residencial, cuidados de higiene/conforto e
alimentação de cada utente garantindo a continuidade e a qualidade dos cuidados
prestados;

Atividades
- Alojamento específico atendendo às necessidades de cada utente;
- Supervisão nos cuidados de higiene e conforto pela equipa multidisciplinar;
- Prestação de serviços/cuidados de enfermagem, medicina de clínica geral e de
psiquiatria semanal, reabilitação psicossocial, nutrição, fisiatria/fisioterapia;
- Detetar situações de necessidades e avarias com report à equipa de manutenção;
- Organização/consulta dos processos dos residentes;
- Elaboração da lista mensal para a segurança social;
- Elaboração da lista mensal para a tesouraria;
- Articulação com técnicos para resolução de várias questões;
- Acompanhamento dos residentes inseridos em Atividades Ocupacionais e Formação
Profissional;
- Avaliação da satisfação dos residentes /representantes através da aplicação de
inquéritos de satisfação e posterior análise de resultados;
- Gestão do dinheiro dos residentes;
- Elaboração de relatório trimestral de atividades, elaboração de relatório anual
de atividades e elaboração do plano de atividades anual;

- Consulta e encaminhamento de e-mails;
- Elaboração da lista de artigos de higiene para faturação;
- Coordenação da equipa de recursos humanos (reuniões, elaboração de escalas de
serviço, verificação de folhas de voluntariado);
- Resolução de questões do dia-a-dia apresentada por residentes e colaboradores;
- Reuniões com a coordenadora.

Objetivo Operacional 2
Promover estratégias de reforço da auto-estima, autonomia pessoal e social
dos residentes para manter os residentes estabilizados e sem internamentos
psiquiátricos;
Atividades
- Facilitar a formação e treino de competências pessoais e sociais, com vista à
integração e inserção no contexto sócio-familiar, prevenindo situações de risco
social;
- Incentivar o utente a adotar um papel ativo no seu projeto de vida, ajudando na
tomada de decisões;
- Promover a entreajuda;
- Privilegiar a interação com a família, incentivando as idas a casa e os laços
familiares;
- Incentivar o convívio com a comunidade;
- Promover passeios e visitas;
- Comemoração de datas especiais;
- Participação em festas, atividades e convívios;
- Incentivar os residentes que revelem capacidade a gerir o próprio dinheiro e
tabaco;

Objetivo Operacional 3
Reforçar as competências profissionais e pessoais dos colaboradores.
Atividades
- Incentivar a participação em formações internas e externas na área dos cuidados;

Objetivo Operacional 4
Ações para aumentar a eficiência.
Atividades
- Reunir com os colaboradores reforçando a importância do trabalho em equipa;

- Trabalhar a motivação dos colaboradores através do reforço positivo;
- Sensibilizar para a conservação e manutenção de equipamentos;
- Sensibilizar e alertar os residentes e equipa para a poupança;

Objetivo Operacional 5
Atividades que aumentem a qualidade, humanização e bondade.
Atividades
- Fomentar o respeito por si, pelo outro e pela Instituição;
- Melhorar e adaptar os cuidados e serviços às expectativas dos residentes;
- Promover a entreajuda e espírito de equipa;
- Desenvolver ações com outras valências da instituição e com outras instituições,
promovendo o convívio social;
- Trabalhar com as famílias reforçando a importância do seu papel no bem estar dos
residentes;
- Investir na formação dos colaboradores e voluntários;

5. Conclusão
A Equipa da Residência Respeito tem como principal objetivo trabalhar para que os
residentes sejam PESSOAS REALIZADAS E FELIZES.
É nossa preocupação proporcionar aos residentes a sua plena integração, através
de atividades, organizadas em função das características de cada um e suas áreas de
interesse, promover a aquisição de competências, que lhes permitam responder de modo
positivo às questões que surgem no dia-a-dia.

2.4.6. Medicina Física e Reabilitação
Introdução
O Serviço de Medicina Física e Reabilitação (MFR) pretende responder às múltiplas
necessidades dos utentes institucionalizados e à população residente do Concelho,
tendo como finalidade atingir a máxima funcionalidade e qualidade de vida das
pessoas com incapacidade, a promoção da saúde e prevenção da doença, da deficiência,
da incapacidade na comunidade, com intervenção nas áreas de Neurologia, Pediatria,
Geriatria, Ortopedia, Cardio-Respiratória e Saúde Mental. Recorrendo a programas
adequados de diagnóstico e tratamento respeitando os princípios éticos inerentes à
profissão, valorizando a bondade e humanização dos cuidados.

O serviço iniciou funções em regime de part-time com tratamentos bissemanais. A
partir de Março de 1993 começou a funcionar diariamente a tempo inteiro tendo
acordos com o Serviço Nacional de Saúde, ADSE, CGD, PT- ACS e diversas seguradoras
para prestação de consultas e tratamentos.
Em Janeiro de 2014 equipámos uma sala de fisioterapia na Residência Gratidão para
maior comodidade e melhor tratamento dos residentes.
Associada aos tratamentos oferecidos no Serviço de MFR surge a terapia da fala
com intervenção ao nível da prevenção, avaliação, diagnóstico e tratamento de
perturbações ao nível da fala e da linguagem bem como alterações relacionadas com as
funções auditiva, visual, cognitiva, oro-muscular, respiração, deglutição e voz.

Serviços Prestados
- Consultas de fisiatria;
- Tratamentos de fisioterapia
- Tratamentos de terapia da fala
- Classes de pilates clinico
- Classes de hidroterapia

Recursos Humanos
A equipa da Medicina Física e Reabilitação é constituída por médicos fisiatras,
fisioterapeutas, terapeuta da fala, auxiliares de fisioterapia, secretários clínicos
e utentes de CAO.
Objetivos
Objetivo Geral: Acesso a cuidados de saúde e de reabilitação.
Atividades


Consultas de fisiatria aberta a residentes e utentes externos;



Articulação com seguradoras, centros de saúde e outras entidades de saúde;



Articulação com as diversas residências da Fundação ADFP;



Deslocação dos fisioterapeutas às residências para os tratamentos para
maior conforto dos residentes;



Intervenção e tratamentos nas Unidades de Cuidados Continuados;



Participação

e

avaliação

residentes da UCC;
Objetivo Operacional 1:
Diminuição da dor e incapacidade

dos

Planos

Individuais

de

Intervenção

dos

Atividades
- Tratamento da doença, lesões ou disfunções;

Objetivo Operacional 2:
Promoção da autonomia funcional
Atividades
- Tratamentos do foro neurológico;
- Tratamentos do foro ortopédico;
- Tratamentos do foro pediátrico;
- Tratamentos do foro respiratório;

Objetivo Operacional 3:
Promoção da qualidade de vida
Atividades
- Oferta de classe de pilates clinico;
- Dinamização de várias classes de hidroterapia;
- Ultrapassar dificuldades relacionadas com a Comunicação através de estratégias
linguísticas e comunicativas;
- Promoção da melhoria da motricidade orofacial com enfoque no processo de
mastigação e deglutição;
- Promoção da segurança na alimentação;
- Ultrapassar dificuldades relacionadas com a Comunicação;
- Promoção da inteligibilidade da fala;
- Adequação das estruturas orofaciais;
- Promoção do uso funcional da voz.

Objetivo Operacional 4:
Reforçar as competências profissionais e pessoais dos colaboradores;
Atividades
- Avaliação de desempenho dos colaboradores: Entrega de grelha de autoavaliação,
preenchimento de ficha de avaliação de desempenho, relatório da avaliação de
desempenho, entrevista informativa.
- Formação interna e externa dos colaboradores: Informar e divulgar ações a
realizar no exterior junto das colaboradoras, incentivar à participação;

Objetivo Operacional 5:

Ações para aumentar a eficiência
Atividades
- Motivação dos colaboradores;
- Sensibilização para a poupança dos colaboradores e residentes na área de
consumos de artigos de higiene, água, eletricidade, etc;
- Promover e incentivar uma adequada gestão de bens de utilização corrente junto
dos colaboradores;
- Maior eficácia na marcação de consultas de Fisiatria, diminuindo a lista e tempo
de espera, otimizando o agendamento dos tratamentos e por conseguinte maior
satisfação dos utilizadores;
- Maior divulgação/publicitação junto das companhias de seguros e outras entidades
convencionados
- Articulação com os serviços de tesouraria;

Objetivo Operacional 6:
Atividades que aumentem a qualidade, humanização e bondade
Atividades
- Melhorar e adaptar os cuidados e serviços às expectativas dos utentes;
- Renovar a clinica de medicina física e reabilitação, intervindo prioritariamente
nos tetos, chão, cortinas e marquesas;
- Maior eficácia do serviço de limpeza, com dois períodos diários para este fim;
- Aquisição de alguns equipamentos mais modernos;
- Adequar os horários às necessidades dos utentes;
- Fazer inquérito de satisfação dos utentes com recolha de sugestões;

Objetivo Operacional 7
Organização e gestão dos recursos
Atividades
- Controlo da faturação e articulação com o serviço de Contabilidade;
- Tratamento de dados e envio de ficheiros para os convencionados;
- Elaboração das escalas de serviço, mapas de férias dos diferentes colaboradores;
- Atendimento e aconselhamento às famílias ou outras instituições;
- Acolhimento e acompanhamento de estágios curriculares;
- Requisição de materiais e equipamentos para o bom funcionamento da Clinica;

2.4.7. Educação Física e Ginásio
Missão
Promover

a

saúde

e

prevenir

a

doença

pela atividade

física

e

o

desporto desenvolvendo os princípios de integração, de respeito mútuo, de cooperação
e entreajuda, contribuindo para uma situação equilibrada e não discriminatória entre
todos os participantes.

A Educação Física e o Desporto promovem a aprendizagem/valorização de valores
como o companheirismo, a entreajuda, a amizade ou a fraternidade. Este é um dos
objetivos que se pretende atingir através da prática regular de exercício físico com
as crianças e jovens, passando pelos adultos com deficiência ou doença mental e
idosos. Pela sua importância, estes valores são também transmitidos e incutidos às
valência e secções que recebem e contactam com público exterior, tais como o Ginásio
e a Escola de Futsal Viveiro.

Introdução
No

espírito

de

solidariedade

e

fraternidade

da

Fundação

ADFP,

e

em

consonância com a Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto (2007) que
preconiza que todos têm direito à atividade física e desportiva, independentemente
da sua ascendência, sexo, raça, etnia, língua, território de origem, religião,
convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, condição social
ou orientação sexual. É assim que a sua prática é difundida e promovida por todas as
valências.
O público-alvo é amplo e diversificado, em termos de idade e potencial
individual, abrangendo crianças, jovens, pessoas com deficiência e doença mental,
formandos da formação profissional e idosos, reforçando o ideal de que a prática de
atividade física, independentemente da idade de quem a pratica, apresenta um amplo
conjunto de benefícios aos mais variados níveis.
De

uma

forma

geral, pretendem-se

promover e

estimular um conjunto

de

capacidades e de competências individuais, independentemente da idade ou grupo,
nomeadamente cognitivas, satisfação pessoal e social, melhoria dos índices físicos,
emocionais e da saúde em geral.
A atividade física e o desporto contemplam e ajudam a desenvolver os
princípios de ética, da defesa do espírito desportivo, da verdade desportiva e da
formação integral dos participantes. É por excelência um veículo de manutenção e de

transmissão dos valores da ADFP, contribuindo ainda para a promoção de uma situação
equilibrada e não discriminatória entre homens e mulheres.

Serviços Prestados
Crianças e Jovens
A prática da educação física, nas camadas mais jovens, além das vantagens
fisiológicas é um ótimo veículo potenciador de capacidades cognitivas, sociais e
afetivas. Procuramos criar junto das crianças e jovens, um ambiente propício ao seu
desenvolvimento; potenciar a socialização através da participação nas atividades do
grupo; desenvolver a ética, o respeito, bem como outras atitudes e valores.
Procuramos promover também o desenvolvimento dos interesses, aptidões, capacidades
de raciocínio, espírito crítico das crianças para as diferentes áreas. No caso do
Centro de Atividades de Tempos Livres, há a preocupação de alargar e diversificar as
atividades desenvolvidas, oferecendo experiências novas e marcantes aos jovens.
Centro Infantil, Creche do Senhor da Serra e Colégio de São Martinho:


Psicomotricidade;



Expressão e Educação Físico-Motora;



Natação;



Equitação;

Centro de Atividades de Tempos Livres e Lar de Infância e Juventude:


Ocupação de tempos livres com prática de atividades e modalidades
lúdico-desportivas;



Atividades de exploração da natureza e do meio envolvente;

Populações Especiais
Nas populações especiais, a educação física assume um papel similar aos das
populações mais jovens. Utilizando os jogos e o movimento, procuramos que o utente
tenha prazer e satisfação na realização das sessões. Pretende-se também que a
atividade contribua para a estimulação da autonomia e das suas capacidades físicas;
que contribua para o seu desenvolvimento físico, emocional, cognitivo, satisfação e
bem-estar pessoal e social.
Fórum Socio-ocupacional, Residência Coragem, Residência Respeito e Residência
Igualdade, Centro de Atividades Ocupacionais, Formação Profissional:


Aula de Educação Física, jogos adaptados, introdução ao Boccia e jogos
formais;



Atividades de exploração da natureza e do meio envolvente através de
caminhada;

Idosos
A realização de trabalho aeróbio e de força promovem um envelhecimento
saudável, demonstrando que o aumento do nível de atividade física e de aptidão
funcional podem combater a perda de faculdades associadas ao envelhecimento. Neste
aspeto, a atividade e o exercício físico podem ter um papel muito importante ao
nível das capacidades, do bem-estar, da qualidade de vida e da independência do
idoso.
Dado que os idosos vão progressivamente perdendo capacidades, aumenta o seu
tempo de sedentarismo, e neste aspeto a atividade física tem um papel fundamental ao
promover a melhoria do sistema cardiovascular, a redução da hipertensão, dos
diabetes mellitus tipo II, da obesidade, diminuição do tempo de sedentarismo,
aumento de prazer na execução da atividade, manutenção das capacidades físicas,
emocionais, cognitivos e satisfação e bem-estar pessoal e social.
Residência Sabedoria, Residência Gratidão/ Cuidados Continuados, Residência
Cristo Redentor, Centro de Dia de Lamas e Miranda do Corvo:


Aula de grupo: Ginástica Geriátrica;



Caminhada;



Miniginásios;



Boccia Sénior

População externa
Ao nível do trabalho realizado com a população externa, existe a dinamização
do ginásio da Fundação, denominado INFORMA. Apresenta duas formas de funcionamento
distintas, por um lado possibilita a prática desportiva aos utentes da Fundação, e
por outro está aberto ao público numa perspetiva de utilização a baixo custo, tendo
que se atrair mais utilizadores. Por conseguinte, estão a ser criadas incentivos de
participação e de protocolo com diversas entidades de Miranda do Corvo, numa ótica
de divulgação e aumento da resposta desportiva disponível às populações.
Noutro âmbito, há a participação na Escola de Futsal Viveiro, secção autónoma
da Fundação, que promove a prática de futsal entre as crianças dos quatro aos doze
anos e que enquadra jovens do Lar de Infância e Juventude, bem como algumas crianças
do concelho.

Recursos humanos

A equipa é constituída por professor de Educação Física auxiliado por utente
do Centro de Atividades Ocupacionais, afeto a todas as valências, e por
coordenadora. É feita a articulação com todos os responsáveis das valências nas
quais são desenvolvidas atividades.
No âmbito do protocolo de estágios com o Agrupamento de Escolas José Falcão,
no terceiro período recebemos estagiários do Curso Técnico de Desporto.

Atividades/Projetos a desenvolver no cumprimento dos Objetivos Estratégicos da
Fundação ADFP
Com vista à concretização dos Objetivos Estratégicos da Fundação ADFP e sendo
a atividade física um fator essencial e de complemento a todas as outras atividades,
propomos um conjunto de estratégias e ações com vista a aumentar a qualidade e a dar
mais visibilidade à ADFP.
Assim, como forma de inovação, propomos parcerias com instituições locais,
como a Câmara Municipal, Agrupamento de Escolas, empresas, clubes desportivos e com
estruturas especializadas tais como a ANDI, no caso das populações especiais, com a
Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física da Universidade de Coimbra e com
a Escola Superior de Educação, com vista à colaboração e desenvolvimento de projetos
comuns relacionados com os vários tipos de população, disseminação de boas práticas
e resultados finais.
No caso específico das crianças em idade pré-escolar, será benéfico a
associação ao projeto Mentes Brilhantes, para a deteção e acompanhamento dos novos
talentos.
Todas estas modalidades representam pouco investimento e um alargamento
considerável da oferta. Mas, representa ainda um enorme contributo na inovação
social, melhoria da qualidade de vida, bem-estar de todos os utentes.

Ações para aumentar a eficiência
 Diversidade das atividades, indo de encontro às exigências de cada população
específica;
 Potenciar qualidades através da prática de atividade e exercício físicos;
 Promoção de benefícios noutras áreas através da prática de exercício físico;
 Articulação constante com coordenadores, técnicos, funcionários e voluntários
de cada valência;
 Formação contínua do professor.

Atividades que aumentem a qualidade, humanização e bondade


Oferecer a estudantes ou recém-licenciados a possibilidade de formação em
contexto de trabalho;



Proporcionar aos utentes, a prática desportiva e os benefícios, físicos,
cognitivos e sociais inerentes ao desporto;



Promover a Atividade Física e Desportiva supervisionada, a toda a população
da Fundação ADFP, no âmbito da melhoria da sua saúde mental, social e
emocional.



Utilizar a atividade física e o exercício físico como fator de bem-estar
físico, cognitivo e social aos utentes da ADFP.



Respeito

por

cada

um

dos

alunos/

utentes

e

procurar

também

retirar

ensinamentos da experiência e especificidade de cada um.


Participação em todas as festas/ dias comemorativos das várias valências com
uma apresentação ensaiada com os utentes.

III. Políticas Sociais de Educação e Formação Profissional

3.1. Breve Enquadramento: Educação, Formação Profissional e Emprego/Integração

Objetivos Gerais



Garantir

financiamento

para

o

projeto

mentes

brilhantes

a

3/5

anos,

prioritariamente através do 2020, permitindo a sua solidificação e eventual
expansão a outros anos / IEC - Família Pública;


Atingir os objetivos na execução da candidatura POISE/3.01, no que respeita
ao numero de Formandos / Horas de monitoragem / Dupla Certificação, e
elaborar candidatura a novos cursos, se abrirem Candidaturas em 2017,
incluindo a possibilidade de Serralharia e Mecânico de serviços rápidos;



Concretizar a formação de ativos, especificamente nas áreas de Cozinha/Agente
em Geriatria e Acompanhantes de Crianças, em estreita colaboração com o CE
Pinhal Interior Norte;



Conseguir

o

alargamento

de

acordos

do

Centro

de

Apoio

Ocupacional:

concretizar a transferência do CAAPD para o Senhor da Serra e criação de
possível pólo CAO no Senhor da Serra e em S. Martinho /Coimbra;


Conseguir

que

o

GIP

inclusivo

possa

atingir

números

importantes,

eventualmente não apenas na área da deficiência, para que possa passar a ser,
no final de 2017, o principal gabinete de inserção de Miranda do Corvo,
garantindo a continuidade;


Procurar a sustentabilidade das unidades produtivas agroindustriais - Adega,
Queijaria e Fumeiro - Procura de novos clientes e respetiva adequação da
produção às necessidades do mercado (novos produtos e boa relação qualidade
preço);



Rentabilização
necessidade

do

interna

Investimento
e

a

uma

agropecuário
correta

-

ocupação

Adequar
do

a

produção

solo/sazonalidade

à
de

produtos, complementando com escoamento externo de alguma produção;


Racionalizar o investimento da candidatura aprovada (impacto da suinicultura)
e redirecionar investimento para nova Candidatura no Fundão;



Obter financiamento no âmbito do 2020 para as necessidades de melhoria já
inventariadas no Parque biológico da Serra da Lousã, tendentes a criar novas
condições que permitam, a par de ações de dinamização, inverter o decréscimo
de procura verificado no ultimo verão;



Implementação do Plano Cientifico do PBSL, desenvolvido no último trimestre
de 2016.

3.2.

Mentes Brilhantes

Missão
Descobrir e potenciar os talentos das crianças.

Desenvolver atividades de multi-

estimulação com especial incidência nos alunos do ensino básico.

Metas a atingir em 2017:


Aumento do rendimento escolar dos alunos em 20%;



Aumentar em 20% as relações com Universidades e Polos tecnológicos;



Realização de cerca de 2 cursos de estudos avançados por período escolar;



Organização de, pelo menos, 1 conferência/workshop/seminário por ano;



Realização de atividades nas interrupções escolares (Natal, Páscoa, Verão)
abrangendo o 4º e 5º ano (alunos que frequentaram o projeto no ano letivo
anterior);



Elaboração de candidaturas a programas de financiamento;



Reuniões semestrais com parceiros;



Participação em pelo menos 2 seminários, conferências, workshops sobre temas
da educação;



Sessões E reuniões de apresentação do projeto;



Cerimónia final de entrega de certificados;



Realização de avaliações psicológicas a alunos inscritos nos cursos;

Principais Inovações:



Realizar cursos de estudos avançados em Ciências e Língua Portuguesa para
todas as escolas do concelho de Miranda do Corvo, num total de 8 escolas;



Realização de campos de férias em todas as interrupções escolares com vários
anos letivos;



Efetuar um ensino intensivo de conceitos avançados em áreas delimitadas do
conhecimento;



Implementar uma componente eminentemente prática: realização de experiências
científicas e exercícios práticos nos restantes cursos;



Promover nas crianças a capacidade de observar, questionar, experimentar,
verificar

e

decidir

aumentando

o

seu

espírito

de

crítica,

autonomia,

argumentação, etc.;


Proporcionar o ensino não-formal, fora do ambiente escolar e num ambiente de
laboratório científico, fomentando a atenção, responsabilidade e empenho das
crianças nas tarefas que lhes são propostas;



Proporcionar

momentos

de

aprendizagem

conjunta

entre

alunos,

pais,

professores e agentes da comunidade;


Estreitar relações entre os alunos do AEMC e os Institutos, Empresas, Museus
e outras estruturas com conexão com os cursos a ministrar;



Efetuar avaliações psicológicas para detetar e apoiar a crianças que revelem
talentos especiais;



Sensibilizar a Escola e Professores para a deteção de talentos nas crianças;



Alertar a sociedade para a necessidade de investir nas crianças que revelem
talentos e capacidades intelectuais acima da média.

O Projeto Mentes Brilhantes tem como objetivo descobrir talentos nas crianças que
frequentam o ensino obrigatório, através do desenvolvimento de várias estratégias
que vão da avaliação individual com testes psicológicos a cursos avançados, sem
esquecer a colaboração de um conjunto alargado de parceiros.
O

Mentes

Brilhantes

realizará

cursos

de

estudos

avançados

de

“Ciências

Experimentais”, com 3 temas diferentes, e de “Livro e Leitura”, também com 3
temas diferentes. Cada curso terá a duração de 10 semanas, sendo as sessões de 1h30
ou 2h00 consoante o horário escolar o permitir. Estes serão ministrados pelas
monitoras, formadas nas áreas a lecionar com formação específica pelos parceiros,
para estes cursos em particular.
Para a prossecução plena do projeto estabelecemos uma parceria com o Instituto de
Educação e Cidadania, o Agrupamento de Escolas de Miranda do Corvo, a Associação de

Pais do Agrupamento de Escolas de Miranda do Corvo e a Câmara Municipal de Miranda
do Corvo.
Para a vertente prática dos cursos ligados às Ciências Naturais foi necessário
apetrechar um laboratório escolar já existente no Centro Educativo de Miranda do
Corvo

com

mais e

diferentes

equipamentos

científicos

para

utilizar

as

novas

tecnologias da Ciência na nossa Escola.
A Fundação ADFP manterá, em simultâneo, uma equipa com especialistas da educação e
psicólogos

avaliando

e

apoiando

as

crianças

que

revelem

talentos

especiais,

dificuldades de aprendizagem e/ou comportamento.
Acreditamos que o sucesso de uma comunidade depende da forma como aproveita e
rentabiliza os talentos das pessoas, evitando desperdiçar inteligência. Uma vez que
a experiência no primeiro ano se revelou muito positiva, alargamos o Mentes
Brilhantes a todas as escolas do Concelho de Miranda do Corvo (Centro Educativo
Miranda do Corvo, Lamas, Moinhos, Pereira, Senhor da Serra, Semide, Rio de Vide e
Vila Nova), algo que se manterá no ano letivo de 2016/2017.

Objetivos
Estratégico:

consolidar os

desenvolvimento

inteligente,

valores existentes
inclusivo

e

na Fundação

sustentável,

ADFP e promover

aumentando

a

o

capacidade

intelectual e cognitiva dos alunos. Promover o respeito pelos Direitos Humanos e
Valores

Fundamentais

e

Sociais,

de

Justiça,

divulgando

padrões

éticos

e

civilizacionais humanistas, prestando serviços essenciais em valores educacionais,
sociais e culturais a jovens alunos da área de influência da ADFP e a toda a
comunidade escolar.

Geral: descobrir e impulsionar talentos nos alunos da área de influência da ADFP,
fazendo um acompanhamento educacional e sociocultural centrado na sua vida escolar e
familiar. Detetar e potenciar talentos especiais bem como avaliar as dificuldades de
aprendizagem/comportamental, apoiando e melhorando as suas competências e valores e
o seu ambiente escolar e familiar.

Operacionais:


Valorizar as capacidades intelectuais;



Combater a iliteracia e o insucesso escolar;



Detetar talentos, prevenir dificuldades de aprendizagem ou de comportamento;



Promover a criatividade e desenvolver competências e valores nos alunos;



Melhorar o desenvolvimento psicossocial dos alunos e respetivos contextos
escolar e familiar;



Aumentar as relações com os polos tecnológicos, científicos e empresas;



Aumento

das

opções

profissionais

futuras,

proporcionando

um

futuro

profissional e pessoal de sucesso.

Descrição de Atividades
Atividades Chave:


Desenvolvimento cognitivo e educacional dos alunos;



Deteção de talentos individuais;



Avaliação de alunos com dificuldades educacionais e socioculturais;



Aproximação da Escola a Universidades e Polos tecnológicos;



Administração de testes psicológicos;



Avaliação psicológica e relatório.

Atividades Sistemáticas:


Organização

de

cursos

de

estudos

avançados

nas

áreas

das

Ciências,

Matemática, Língua Portuguesa, etc.;


Organização de conferências, seminários e workshops sobre temas relativos à
vida escolar;



Organização

de

visitas

de

estudos

a

empresas,

universidades,

centros

tecnológicos, museus para os alunos do AEMC;


Reunião

com

pais

e

professores

com

vista

a

elaboração

do

treino

de

competências para o aluno;


Estimulação cognitiva (através de programas de enriquecimento) para alunos
com talentos especiais;



Aplicação de programas específicos de apoio para alunos com dificuldades de
aprendizagem e comportamento;



Organização de cursos de estudos avançados como complemento às necessidades
sentidas pelas avaliações.

Atividades de Gestão:


Elaboração

de

candidaturas

a

financiamentos

e

ofícios

com

pedidos

de

donativos;


Reuniões com os parceiros do projeto e com outras estruturas e instituições
que possam vir a colaborar neste;



Participação em seminários, conferencias e workshops sobre a vida escolar;



Ações de apresentação e de sensibilização do projeto;



Elaboração de material de publicidade do projeto

– panfletos, flyers,

brochuras;


Reuniões com os parceiros do projeto e com outras estruturas ligadas à
Psicologia;



Participação em seminários, conferencias e workshops sobre Psicologia;



Reunião

com

pais

e

professores

com

vista

a

elaboração

do

treino

de

competências para o aluno;


Elaboração de relatórios de avaliação psicológica e do projeto.

Atividades Pontuais:


Sessão solene de entrega de certificados aos alunos e professores que
frequentaram os cursos;



Comemoração de dias festivos;



Realização de Atividades de Férias;



Realização de Atividades temáticas.

Recursos Humanos
O Projeto Mentes Brilhantes envolve duas monitoras para ministrar os Cursos
Avançados de Ciências e Livro e Leitura, assim como a gestão do projeto, e um
psicólogo.

Público Alvo:
As atividades do Mentes Brilhantes direcionam-se para toda a Comunidade
Escolar (alunos, pais, professores, docentes, funcionários), Parceiros, assim como
Universidades e Institutos de investigação científica.

Parcerias:
Para 2017, continuaremos a colaborar com as parcerias existentes e iremos
fomentar novas parcerias com associações com importância para o sucesso e divulgação
do projeto.


Instituto de Educação e Cidadania;



Agrupamento de Escolas de Miranda do Corvo;



Centro Educativo;



Câmara Municipal de Miranda do Corvo;



Associação de Pais.

3.3.

Formação Profissional

Missão
Formação de

dupla

certificação,

escolar

e

profissional,

de

públicos

desfavorecidos face ao mercado de trabalho, com especial enfoque nas pessoas com
desvantagens. Potenciar as suas aptidões pessoais e profissionais como instrumento
facilitador da sua inclusão.

Introdução
Na Fundação ADFP, a Formação Profissional existe desde 1987.
Em 2017, a formação profissional desenvolver-se-á no âmbito do Programa POISE
(Portugal 2020), na Tipologia de Intervenção 3.01 – Qualificação das Pessoas com
Deficiência e Incapacidade – cofinanciado pelo Fundo Social Europeu (FSE) e Estado
português/ Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), de onde ressaltam 2
aspetos relevantes a considerar:


Indicadores a contratualizar;



Os indicadores de realização e de resultado a contratualizar constam do texto
dos programas e decorrem das metas que foram definidas no âmbito dos
objetivos específicos;



O grau de cumprimento e de incumprimento dos resultados revela como critério
de determinação do montante de apoio financeiro a conceder na candidatura e
no momento do pagamento do saldo final, bem como fator de ponderação na
seleção de candidaturas subsequentes;



Eficiência e resultados;



Consideram-se cumpridas as metas contratualizadas em sede de aprovação da
candidatura e constantes do termo de aceitação, quando a percentagem de
cumprimento for de, pelo menos, 90% do contratualizado, sendo que abaixo
desse limiar será aplicada uma correção financeira proporcional à percentagem
de incumprimento.
A Formação Profissional desenvolvida na Fundação ADFP tem como objetivo

promover ações formativas que visam a aquisição e o desenvolvimento de competências
pessoais, sociais e profissionais.

Os formandos frequentam a Formação Profissional Inicial, por um período
máximo de 3600, percurso B (equivalente ao 9º ano), que certifica profissionalmente,
que inclui formação na Instituição, em posto de trabalho e estágio em contexto real
de trabalho, nas empresas da região. São seis cursos que procuram dar resposta às
necessidades do mercado, nomeadamente, jardinagem e agropecuária, empregado
de andares, secretariado, apoio a idosos e carpintaria.
Formação profissional contínua de ativos com deficiência

será uma nova

aposta para a instituição, esta nova modalidade de formação pretende apoiar um novo
período de recuperação e atualização de competências pessoais e sociais e terá a
durabilidade máxima de 400h.
Assim as ações de formação desenvolvidas pela entidade formadora Fundação
ADFP têm como objetivo temático promover a inclusão social e combater a pobreza e a
discriminação e como eixo prioritário promover a inclusão social e a combater a
pobreza e a discriminação.

Objetivos


Desenvolvimento de ações de Formação Profissional: promover a aquisição e o
desenvolvimento de competências profissionais, tendo em vista potenciar a
empregabilidade das pessoas com deficiências e incapacidades – assegurando o
acompanhamento da atividade formativa;



Aumentar oferta formativa de forma a responder com qualidade às necessidades
do mercado de trabalho - assegurando a preparação e acompanhamento do
processo formativo;



Reforçar ou estabelecer parcerias com entidades locais para integração dos
formandos em Formação Prática em Contexto de Trabalho - assegurando a
realização e acompanhamento da formação prática em contexto de trabalho;



Contribuir para o reforço de competências e para a obtenção de um nível de
qualificação.
Recursos Humanos
A valência de formação Profissional envolve um total de 24 pessoas, com 14

Formadores (7 externos e 7 internos), 1 Gestor de Formação, 1 Diretora Pedagógica
(Psicóloga), 1 Técnica de Serviço Social, 1 Técnica de Integração (Psicóloga), 1
fisioterapeuta,

1

Responsável

Financeiro

(Gestão),

Aprovisionamento (Economista).
1 Escriturária, 1 Auxiliar de Limpeza, 1 Motorista,

1

Responsável

pelo

Atividades propostas 2017
Medida 3.01 – Qualificação de Pessoas com Deficiências e Incapacidade

1. Prevê-se a admissão de novos formandos a integrar nas seguintes ofertas
formativas: Carpinteiro/a de Limpos, Assistente Administrativo/a, Empregado/a
de Andares, Operador/a Agrícola – Horticultura/Fruticultura, Operador/a de
Jardinagem e Assistente Familiar e de Apoio à Comunidade
2. Iremos realizar uma formação profissional contínua de ativos com deficiência
na área de Assistente Familiar e Apoio à Comunidade, para pessoas com
deficiência e incapacidade.
3. Visando estruturar uma oferta formativa inicial mais diversificada, de dupla
certificação, e ajustada às necessidades das pessoas com deficiência e
incapacidade, propomos iniciar um novo curso de Mecânico/a de Serviços
Rápidos, tendo em conta o mercado de trabalho do concelho de Miranda do
Corvo,

ao nível de Mecânica/Oficinas.

4. Na formação profissional inicial, os formandos/candidatos à apoiar estarão
distribuídos pelos seguintes Cursos:

Curso

N.º de formandos que transitam para 2016

N.º de possíveis formandos admitir

em 2016 N.º de formandos/Candidatos
1

Carpinteiro/a de Limpos

2

8

6

14

Assistente Administrativo/a 15

8

23

3

Empregado/a de Andares

8

20

4

Operador/a Agrícola – Horticultura/Fruticultura

5

Operador/a de Jardinagem

6
7

12

9

8

17

Assistente Familiar e de Apoio à Comunidade

7

12

19

Mecânico/a de Serviços Rápidos

12

TOTAL

76

48

13

6

19

12

124

Todos os cursos de formação têm por base os Referenciais Adaptados à Pessoa
com Deficiências e Incapacidades integrados do Catálogo Nacional de Qualificações da
Agência Nacional Qualificações Ensino Profissional.

5.

Para 2017, temos 16 possíveis formandos candidatos à fase de formação prática

em contexto de trabalho (1200 horas), de acordo com o previsto no seu percurso
formativo. No âmbito dos contactos e parcerias existentes (Entidades Enquadradoras)
–

Tratando-se

de

parceiros

estratégicos,

pela

sua

dimensão

e

importância

no

Concelho, sendo uma mais valia para a integração de formandos na fase de formação
prática em contexto de trabalho e eventual integração profissional, a equipa prevê
garantir a colocação da maioria dos formandos: Câmara Municipal de Miranda do Corvo,
Parque Biológico da Serra da Lousã, Cooperativa Mirante, Centro Social de Lamas e
Santa Casa Misericórdia Lousã, Lar Dr. Clemente de Carvalho e ARCIL.

Curso

N.º integrados em FPCT

Carpinteiro/a de Limpos

1

Assistente Administrativo/a 2
Empregado/a de Andares

4

Operador/a Agrícola – Horticultura/Fruticultura
Operador/a de Jardinagem

1

Assistente Familiar e de Apoio à Comunidade
TOTAL

16

6.

Organização

profissional/escolar

de
no

1

uma
dia

cerimónia
3

de

de

7

entrega

Dezembro

de

de
2017

certificados
(Dia

de

formação

internacional

da

Deficiência).
7.

Realizar a submissão da execução física ( e financeira) de 2 em 2 meses, sem

qualquer atraso
8.

Obter uma taxa de volume de formação igual ou superior a 85% na formação

financiada
9.

Promover a integração profissional dos formandos da tipologia 3.01, no

mercado laboral.
10.

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

Atividades Inovadoras

•

Readaptação de Salas

Transformar a sala de formação (7), numa sala de TIC com as dimensões adequadas, de
carácter polivalente. Esta alteração permitirá, simultaneamente, transformar atual
sala de informática numa nova sala de formação.

•

Criação de um Espaço

Aquisição/ Construção de um espaço físico para a criação

de uma oficina de serviços

rápidos direcionado para a comunidade e para a instituição, se possível no lote 16
da zona industrial.

•
No

Vagas preferenciais de alojamento para formandos
sentido

de

dar

resposta

às

solicitações

de

formandos

fora

do

Concelho,

estabelecer como prioritária a sua admissão em alojamento, até um limite de 5
vagas/ano.

•

Novas ações/cursos

Desenvolvimento de novas

ações/cursos de formação profissional direcionadas para

Adultos desempregados e ativos/colaboradores da Fundação ADFP, em parceria com o
Centro

de

Emprego

e

Formação

Profissional

do

Pinhal

Interior

Norte,

dando

preferência às seguintes ações:
Agente em Geriatria
Assistente Familiar e de Apoio à Comunidade

Ações para aumentar a eficiência, humanização e bondade

Promover a formação ao longo da vida e a aquisição de competências junto de
pessoas portadoras de deficiência/incapacidade ou doença mental e desempregados, de
forma a aumentar a sua auto-estima e os seus conhecimentos e consequentemente a sua
reintegração no mercado de trabalho.

Premiar os formandos/as que concluam o percurso formativo de forma exemplar,
dando-lhe oportunidade de trabalho/estágio na instituição, para que de alguma forma

sintam o seu esforço compensado, sendo candidatos preferenciais nas vagas que
surjam.

3.4.

Emprego e Inserção Profissional

Missão
Criar emprego sustentável, promovendo a cidadania e combatendo a exclusão
pelo trabalho. Privilegiar a integração de pessoas com maior dificuldade de acesso
ao mercado do trabalho.

Introdução
A Fundação ADFP é uma Instituição que ao longo dos anos tem crescido e
diversificado as suas respostas sociais e públicos-alvo, através de investimento em
projetos garante de sustentabilidade.

Como tal, é neste momento um dos maiores

empregadores do Concelho de Miranda do Corvo.
A área do Emprego/Inserção Profissional é transversal a todas as valências da
Fundação ADFP e tem grande importância na dinâmica e funcionamento da mesma.
A dinâmica do sector Emprego/Inserção acompanha a lógica de diversificação de
atividade da Fundação ADFP, fundamental na estratégia de criação de postos de
trabalho, riqueza e receitas próprias que a tornem sustentável e menos dependente do
Estado.

Serviços prestados/objetivos
a) Promover a aproximação e reaproximação de diferentes públicos ao mercado
de trabalho, como forma de reforçar a sua identidade social e pessoal, contribuindo
para o aumento da sua auto-estima – desenvolvendo ações de Formação Profissional,
tendo

em

vista

potenciar

incapacidades/doença

mental;

a

empregabilidade
e

integrando

das

pessoas

pessoas

com

deficiências

desempregadas,

com

e

e
sem

deficiências e incapacidades, em atividades socialmente úteis; e
b) Dignificar as pessoas pelo acesso ao trabalho – sendo a porta de entrada,
para o mundo do trabalho, de jovens com e sem deficiências e incapacidades; e
promovendo

formação

profissional

de

ativos

empregados,

competências com resultados na qualidade dos serviços prestados

aumentando

a

suas

c) Combate à pobreza e à exclusão social, apostando numa sociedade mais coesa
e justa, contribuindo para condições de vida dignas e de cidadania plena, por parte
de pessoas família e grupos desfavorecidos – combatendo o desemprego; criando postos
de

trabalho

para

pessoas

com

deficiências

e

incapacidades/doença

mental;

e

promovendo a integração profissional de pessoas em desvantagem face ao mercado de
trabalho

Recursos humanos
Recursos Humanos “fixos”: Coordenador; Responsável Técnico pela Área de
Emprego/Inserção (Técnico Superior de Serviço Social); Responsáveis de Área de
Enclave; Responsáveis de Empresa de Inserção; trabalhadores de Enclave / Emprego
Protegido; trabalhadores de Empresa (s) de Inserção.
Recursos

Humanos “móveis”: nº de trabalhadores/candidaturas às várias

medidas de emprego/ano.

Mudanças ocorridas
No decorrer do final do ano transato, mais concretamente no mês de
Outubro, operou-se uma mudança na Equipa ,traduzida na substituição da Dr.ª Andreia
Antunes pelo Dr. João Pedro Barros ,ficando a Equipa assim constituída :
acrescentando

todas

as

Dr. João Pedro Barros -ÁREA DO EMPREGO: CEÍ S e CEÍ S +
MEDIDAS

ACTIVAS

DE

EMPREGO,

excetuando

os

estágios

profissionais, efetuando também as INSCRIÇÕES DE EMPREGO;
-

Dr.ª Carolina Soares

-

ESTÁGIOS PROFISSIONAIS;

Dr.ª Ana Rita, no âmbito das funções associadas ao G.I.P.,

passou a ter a responsabilidade da GESTÃO DO VOLUNTARIADO e CURRÍCULOS.

É expectável com as mudanças introduzidas na equipa, que a Área do
Emprego/Inserção Profissional, produza novas formas de trabalhar, num processo de
melhoria contínua, direcionada para a Fundação e seus utilizadores ,traduzido :
- Melhoria na articulação entre os intervenientes na área, evitando a
duplicação de processos e sistematizando os mesmos;
-

Definição da intervenção de cada um, tendo subjacente as áreas pré

-

Continuação de uma articulação fluida com o Centro de Emprego na

definidas;

procura das melhores soluções para a Organização no seu todo;

-

Rentabilização do papel do Gabinete de Inserção Profissional

Inclusivo (G.I.P. inclusivo), na ótica da resposta a um público-alvo alargado, não
se cingindo por conseguinte às Pessoas com Deficiência/Incapacidade.

Atividades propostas

Inscrições de Emprego e Receção e Gestão de “Curriculum Vitae”
A existência de um serviço de atendimento, inscrição de desempregados e
receção e gestão de currículos é da maior importância, especialmente em duas
vertentes: suprir as necessidades de pessoal nas várias valências da Instituição e
possibilitar emprego a pessoas da comunidade.
Perspetiva-se que no ano de 2017, se mantenha a afluência de desempregados,
desempregados de longa duração, jovens e outras pessoas em desfavorecimento face ao
emprego, que procuram integração profissional na FADFP.
Relativamente à receção e gestão de CV´s, no ano de 2017, prevê-se que
tendencialmente sejam mantidos os números de CV´s recebidos (900/ano), que nos
chegam de forma presencial, via postal ou via e-mail.

Objetivos
- Manter o funcionamento do atendimento ao público, privilegiando e fazendo
cumprir o horário de atendimento
- Organização criteriosa das fichas de inscrição de emprego
- Registo atempado do CVs recebidos
-

Dar

resposta

às

necessidades

de

recursos

humanos

das

valências

em

funcionamento
- Privilegiar, no acesso ao emprego ou sua manutenção, quem se revelou bom
colaborador

Apoios à Contratação
À semelhança do que vem acontecendo nos últimos anos, contamos promover a
contratação

de

trabalhadores,

especialmente

Incapacidades, com apoio por parte do IEFP.

3.4.1. Emprego Protegido/Enclave

trabalhadores

com

Deficiências

e

O Enclave visa assegurar aos trabalhadores (portadores de deficiência e
incapacidades) em regime de emprego apoiado.
As atividades de Enclave inserem-se no âmbito dos serviços de limpeza, agropecuária,

jardinagem,

cozinha,

fisioterapia

e

serviços

administrativos,

queijaria/fumeiro.

Objetivos
- Focar a atenção no acompanhamento aos 6 mais recentes trabalhadores
integrados em Enclave: 3 na área de Serviços Administrativos e 3 na área de
Queijaria/Fumeiro, bem como na nova integração em Auxiliar de Fisioterapia;
- Manter o acompanhamento dos 32 trabalhadores já integrados em Enclave,
prolongando os contratos nos casos em que tal seja possível;
- Trabalhar, em colaboração com o Centro de Emprego da Lousã, potenciando
sempre que possível, a integração dos trabalhadores do Enclave, em mercado normal de
trabalho, após a fase de avaliação, da responsabilidade desse Centro de Emprego;
- Avaliar o desempenho dos trabalhadores de Enclave, como forma de sustentar
a sua empregabilidade;
- Acompanhar e participar no processo de avaliação externa dos trabalhadores
a decorrer, através do Centro de Recursos/Centro de Emprego – Assegurar junto dos
avaliadores externos a importância da manutenção destes postos de trabalho.

3.4.2. Empresas de Inserção
As três empresas de inserção existentes são fundamentais para garantir a
inclusão de pessoas marginalizadas face ao mercado de trabalho, em situação de
desemprego de longa duração, associados a dificuldades de inserção profissional.

Objetivos
- Apesar de terem sido extintas as duas Empresas de Inserção mais antigas Centro

Infanto-Juvenil, Unidade

de Apoio

Continuados

a

Adultos

e /ou

Idosos

Dependentes, é necessário assegurar a continuidade dos processos de integração a
decorrer até ao seu final, bem como assegurar a continuidade da Empresa de Inserção
Jardinagem/Agro-Pecuária;
- Assegurar, articulando com o Centro de Emprego e Segurança Social, a
seleção, encaminhamento e substituição atempada dos trabalhadores, na empresa de
inserção em funcionamento;

- Promover a integração profissional de pessoas em desvantagem face ao
mercado de trabalho, principalmente Desempregados de Longa Duração; Beneficiários do
Rendimento Social de Inserção; Membros adultos de famílias monoparentais; Pessoas
com perturbações psiquiátricas em processo de recuperação;
- Sempre que possível e necessário, e depois do percurso na Empresa de
Inserção, manter as colaboradoras integradas profissionalmente na Fundação ADFP.

Prémio de Integração (Empresas Inserção)
Sempre que seja possível, manter a integração das trabalhadoras após o fim do
ciclo de inserção, mediante recurso ao Prémio de Integração, possível através da sua
Contratação Sem Termo.

Objetivos
- Consoante as diretrizes do Conselho de Administração, manter em emprego permanente
as trabalhadoras com bom desempenho, através de candidatura ao Prémio de Integração
das Empresas de Inserção.

Estágios Emprego
Numa situação de elevada taxa de desemprego jovem é de grande importância
desenvolver atividades vocacionadas para jovens e para pessoas com necessidades
especiais.

Objetivos
-

Dar

continuidade

à

realização

destes

Estágios,

em

diferentes

áreas

profissionais, de acordo com as necessidades sentidas nos vários sectores e de
acordo com as verbas disponíveis para o programa;
- Privilegiar a integração nestes Estágios de Pessoas com Deficiências e
Incapacidades;
- Acompanhamento dos estágios, assegurando a boa articulação entre Orientador
de Estágio e Estagiário;
-

Assegurar

a

boa

cooperação

com

o

Centro

de

Emprego

da

Lousã

no

funcionamento desta medida, nomeadamente ao nível dos encaminhamentos e das visitas
de acompanhamento da Medida;
- Apostar numa boa taxa de integração dos estagiários na Instituição,
condição exigida para futuras aprovações.

Emprego Jovem Ativo
Desenvolvimento de uma experiência prática em contexto de trabalho por jovens
em situação de desfavorecimento face ao mercado de trabalho conjuntamente com jovens
mais qualificados.

Objetivos
- Tentar a integração profissional das jovens que integraram a Medida Emprego
Jovem Ativo
- Abandonar a aposta nesta medida em termos de novas integrações, uma vez que
se revelou extremamente difícil o recrutamento de jovens com as condições exigidas
pela medida.

Reativar
Continuar a promover estágios para pessoas maiores de 31 anos,

permitindo a

reintegração no mercado de trabalho ou reconversão profissional de desempregados de
longa duração e de muito longa duração

Objetivos
- Tentar a integração profissional das estagiárias

que integraram a Medida

Reativar
- Apostar nesta medida em termos de novas integrações, uma vez que permite o
acesso ao mercado de trabalho por um tipo de público há mais tempo afastado

Contratos Inserção – Emprego (CEI) / Contratos Inserção - Emprego + (CEI+) /
Contratos Inserção – Emprego para Pessoas com Deficiências e Incapacidades
Perspetivamos como importante a promoção da empregabilidade dos desempregados
melhorando as suas competências socioprofissionais através da manutenção do contacto
com

outros

trabalhadores

e

atividades,

evitando

o

risco

do

seu

isolamento,

desmotivação e marginalização.

Objetivos
-

Assegurar as candidaturas e colocação de desempregados, nas diversas

áreas, de acordo com as orientações do Conselho de Administração;

- Manter a boa articulação com o Centro de Emprego da Lousã e Segurança
Social na integração de desempregados subsidiados, desempregados beneficiários do
RSI e desempregados portadores de deficiências e incapacidades;
-

Privilegiar a integração de pessoas com deficiências e incapacidades;

-

Assegurar

a

boa

cooperação

com

o

Centro

de

Emprego

da

Lousã

no

funcionamento desta medida, nomeadamente ao nível dos encaminhamentos e das visitas
de acompanhamento da Medida;
- Integrar profissionalmente de algumas destas pessoas, sempre que isso for
possível, avaliando o seu desempenho, em articulação com o responsável da respetiva
Área.

Contrato de Emprego Apoiado em Entidades Empregadoras
Está subjacente o desenvolvimento de uma atividade profissional por pessoas
com deficiência e incapacidade e capacidade de trabalho reduzida, em postos de
trabalho em regime de contrato de emprego apoiado, proporcionando o exercício de uma
atividade profissional e o desenvolvimento de competências pessoais, sociais e
profissionais necessárias à sua integração, sempre que possível, em regime normal de
trabalho.

Objetivos
- Tentar integrar pessoas com deficiências e incapacidades, preferencialmente
aquelas cujo desempenho em termos de percurso formativo se tenha destacado, e sempre
que se justifique a criação de um novo posto de trabalho em áreas distintas daquelas
que já temos protocoladas em termos de Emprego Protegido / Enclave;
- Articular com o Centro de Emprego da Lousã na avaliação, encaminhamento e
integração de desempregados portadores de deficiências e incapacidades.

Medida Estímulo Emprego
Perspetiva-se

o

combate

ao

desemprego,

contratando

públicos

mais

desfavorecidos, fomentando a criação líquida de postos de trabalho, desde que seja
possível ampliar as atividades da Fundação ADFP, aumentando os serviços e receitas.

Objetivos

- Apostar em Contratos de Trabalho realizados com desempregados, nas mais
diversas áreas e funções;
- Assegurar o apoio nas contratações efetuadas;
- Assegurar, articulando com o Centro de Emprego da Lousã, a seleção e
encaminhamento dos candidatos para integração nesta medida.

Prémio de Conversão
A manter-se a Medida Estímulo no próximo ano, poderemos manter a colaboração
de alguns trabalhadores (que beneficiaram da Medida Estímulo Emprego) através do
Prémio de Conversão de Contrato a Termo em Contrato Sem Termo, desde que seja
possível ampliar as atividades da Fundação ADFP, aumentando os serviços e receitas.

Objetivos
- Transformar Contratos a Termo Certo em Contratos Sem Termos, sempre que se
afigurar possível e necessário para o bom funcionamento dos serviços da Instituição.

Apoio à Contratação via Reembolso da Taxa Social Única
Aposta-se na empregabilidade dos jovens, desempregados de longa duração e dos
desempregados com 45 ou mais anos, das mais diversas formações e em qualquer função
definida pela Entidade, desde que seja possível ampliar as atividades da Fundação
ADFP, aumentando os serviços e receitas.

Objetivos
- Apostar em Contratos de Trabalho realizados com desempregados, com apoio,
nas mais diversas áreas e funções;
- Assegurar o apoio nas contratações efetuadas;
- Assegurar, articulando com o Centro de Emprego, a seleção e encaminhamento
dos candidatos para integração nesta medida.

3.4.3. GIP – Gabinete de Inserção Profissional para Pessoas com Deficiências
e Incapacidades

Missão
Dinamização de ações que contribuam para a integração profissional de pessoas
com deficiência e incapacidade.

Objetivos
- Continuação do apoio ao recentemente criado GIP, destinado a impulsionar a
integração em meio laboral de pessoas com as problemáticas mencionadas.

Atividades inovadoras
Construção/Aquisição de uma base de dados para gestão de currículos e
inscrições de emprego
Dupla Função:
1. Permitir uma correta “hierarquização” dos currículos e inscrições de Emprego

Ações para aumentar a eficiência
Redirecionar

o

Gabinete

de

Projetos

no

sentido

da

atempada

execução

financeira dos vários projetos em curso, reforçando a imagem de eficiência junto do
Centro de Emprego, na qualidade de parceiro estratégico.
Otimizar o acesso a todas as medidas de emprego disponíveis
Apresentar novas candidaturas a programas financiados (a disponibilizar) para
apoio à cidadania e emprego.

Ações para aumentar a qualidade, humanização e bondade
Identificar e fidelizar bons colaboradores, promovendo a sua contratação sem
termo, sempre que isso seja considerado possível – assegurando as necessidades da
FADFP e, simultaneamente, proporcionando estabilidade.
Promover o bom acolhimento dos novos colaboradores e proporcionar-lhe a
melhor integração na valência, contando com o apoio do responsável da mesma e
explicando o Guia de Acolhimento.

3.4.4. Estágios Profissionais

Missão
Promover a integração no mercado de trabalho de jovens recém licenciados ou
com

novas

qualificações,

desvantagens.

Estágios Emprego

privilegiando

o

recrutamento

de

candidatos

com

Os estágios emprego constituem uma parcela relevante no número total de
colaboradores da Fundação ADFP.
Anualmente, decorrem na Instituição uma média de 20 estágios emprego nos mais
variados níveis de escolaridade. Além de se tratar de uma oportunidade para, em
muitos casos, ser o primeiro contato com o mercado de trabalho é - dadas as
imposições da legislação aplicável - um motor para a integração com vínculo
contratual de 1 em cada 3 estagiários que concluem a medida com sucesso.

Com

esta medida os estagiários têm a oportunidade de desenvolver e aprofundar as suas
competências técnicas, relacionais e profissionais e, simultaneamente, apoiar a
Instituição nas áreas em que se verifica necessidade de novas colaborações.

Atividades propostas 2017 - Dar continuidade à elaboração de candidaturas a estágio
emprego; - Dar continuidade à integração de estágios nas diferentes áreas de
intervenção, de acordo com as necessidades de cada valência;
- Preencher atempadamente os registo de assiduidade e avaliação dos estágios a
decorrer; - Fazer atempadamente os pedidos de seguros para os estagiários a iniciar;
- Manter o registo de estágios a decorrer atualizado;
- Colaborar com o gabinete de projetos para que os pedidos de reembolso sejam
efetuados atempadamente.

Objetivos
Apoiar
desempregados

jovens
de

longa

à

procura
duração

de
e

primeiro

pessoas

emprego,

portadoras

de

recém-licenciados;
deficiência

e/ou

incapacidade; - Privilegiar a integração nesta medida de pessoas portadoras de
deficiência e/ou incapacidade; - Manter o cumprimento dos requisitos do IEFP,
inclusive o de contratação de 1/3 dos estagiários que até à data foi sempre
assegurado; - Manter uma boa relação de cooperação com o IEFP.

Atividades inovadoras
Criar no programa de RH, um separador para registo de cv's permitindo
abandonar o registo em excel existente até agora.

Reativar

Numa altura em que o reingresso no mercado de trabalho de pessoas com mais de
31 anos é bastante difícil, esta medida possibilita por um lado, à Instituição,
poder integrar uma pessoa com alguma experiência e que por algum motivo não se
encontrar empregada (o que pode ser essencial em posições que é necessário haver
conhecimento prévio da função que um recém-licenciado não terá) e, por outro, dar um
incentivo e uma oportunidade a pessoas que estarão há pelo menos 12 meses sem
qualquer atividade.

Atividades propostas 2017 - Continuar a promover estágios para pessoas maiores de 31
anos, permitindo a reintegração no mercado de trabalho ou reconversão profissional
de desempregados de longa duração e de muito longa duração.

Objetivos para 2017 - Possibilitar a um público com características especificas a
oportunidade de reingressar no mercado de trabalho

3.4.5. Voluntariado
Desde sempre o voluntariado assumiu uma posição de relevo na Fundação ADFP e
é, indiscutivelmente, essencial ao bom funcionamento das várias valências e dos seus
serviços. Os voluntários, a par com as tarefas diárias que desempenham nos diversos
locais têm também a importante função de auditar o funcionamento da instituição.
De

entre

os

voluntários

com

e

sem

prémio

de

bolso,

contamos

com

a

participação regular de cerca de 244 colaboradores de entre conselhos fiscal, geral,
de administração e estratégico passando pelos conselhos consultivos de Miranda do
Corvo e de Coimbra e ainda os professores das universidades seniores de Miranda e do
Mondego.

Atividades
Fidelizar os voluntários que já colaboram com a Fundação ADFP; - Divulgar
pelos interessados possíveis necessidades de voluntários nas diversas valências; Dar continuidade à contabilização trimestral do trabalho doado.

Objetivos
Manter

atualizados

os contratos de

voluntariado

com

todos

aqueles

que

colaboram com a Instituição neste regime; - Valorizar os voluntários que colaboram
no momento com a FADFP; -

Reconhecer o trabalho meritório dos que colaboram ou

colaboraram com a Fundação ADFP e regime de voluntariado gratuito e/ou com prémio de
bolso.

Atividades
Reconhecer o trabalho voluntário com uma mais valia e boa prática social.

Parcerias
As

parcerias

são

um produtivo

elo

de

ligação

com

outras entidades

e

instituições. Através daquelas pode não só melhorar-se e desenvolver-se novas áreas
de atuação como também tomar conhecimento do seu know-how.

Atividades
Retomar o contato com a UGT de forma a dar continuidade às ações de formação
previstas para 2016.

Objetivos
Estabelecer contato com a UGT com o intuito de retomar as formações na
Fundação ADFP para desempregados;
Procurar estabelecer novas parcerias com Instituições locais ou regionais; Manter e desenvolver novas parcerias com novos parceiros estratégicos.

Atividades inovadoras
Desenvolver e promover novas parcerias com novos parceiros estratégicos.

3.4.6. Serviço Comunitário
A prestação de trabalho comunitário a favor da comunidade é uma área
crescente na Fundação ADFP. Nas várias valências são acolhidos arguidos condenados à
prestação de horas de serviço comunitário que, mensalmente, contabilizam as horas
cumpridas e que, posteriormente, são enviadas para a DGRS.
Atividades propostas 2017 - Manter os contatos com os diferentes técnicos da
DGRS de forma a agilizar a integração dos arguidos na Instituição.
Objetivos para 2017 - Melhorar o método de registo de horas efetuadas; Agilizar o envio da contabilização de horas de forma a torná-lo mais célere; Organizar com as diversas valências os responsáveis por orientar estes arguidos.

Atividades inovadoras para 2017 - Criação de um sistema de registo de
arguidos a colaborar na Fundação ADFP, por área e responsável.

Ações para aumentar a eficiência
- Colaborar com a equipa do gabinete de projetos de modo a fazer-se atempadamente
quer os pedidos de reembolso quer no encerramento dos projetos de estágios emprego e
reativar, melhorando as práticas da Instituição e reafirmar a eficiência e eficácia
junto do IEFP e restantes parceiros; - Cumprir os requisitos necessários para a
manutenção e aumento dos postos de estágios profissionais; - Manter a colaboração
com os voluntários sempre que haja necessidade de substituição pontual e inesperada
de funcionários; - Promoção de novas parcerias e integração de estágios curriculares
e em contexto de trabalho.

Ações para aumentar a eficiência, humanização e bondade
- Promover a integração de pessoas recém-licenciadas, desempregados de longa duração
e/ou pessoas portadoras de deficiência e/ou incapacidade em medidas de apoio ao
emprego; - Promover a retenção de talentos e bons colaboradores após término de
medidas de apoio através de apoios à contratação; - Aprimorar as estratégias de
acolhimento dos novos colaboradores e proporcionar-lhe a melhor integração na
valência, contando com o apoio do responsável da mesma e explicando o guia de
acolhimento; - Promover o bom acolhimento e integração de novos voluntários;•
Fidelizar os voluntários regulares;•

Acolher e aplicar como ADN da Fundação ADFP os

valores adjacentes às boas práticas da Instituição como a responsabilidade, o
respeito e promoção da dignidade humana.

3.4.7. Museu Vivo de Artes e Ofícios Tradicionais
Missão
Promover a preservação do artesanato regional, conciliando-a com a inclusão,
pela ocupação terapêutica de pessoas com deficiência, doença mental ou vítimas de
exclusão social.

O Parque Biológico da Serra da Lousã integra um Museu de Artes e Ofícios
Tradicionais que é composto por áreas distintas: Oficina de Tecelagem ou Tapeçaria
Tradicional, Oficina de Vime, Cestaria e Empalhamento de Vasilhame.

As oficinas tradicionais mencionadas integram cerca de 45 pessoas com
incapacidade, doença mental e/ou exclusão social, que não tiveram a sua oportunidade
no mercado normal de trabalho.
Estas pessoas aprendem, junto de artesãos qualificados, uma “nova arte” que
nalguns casos transforma a vida de cada um, funcionando, essencialmente, como uma
“Ocupação terapêutica” para quem a frequenta.
Estas oficinas foram uma forma, encontrada pela Fundação ADFP, para investir
em pessoas com bondade. Com esta valência conseguimos detetar talentos em pessoas
diferentes, encontrando nelas potencial e utilidade capazes de gerar postos de
trabalho e ocupação.

Objetivos / Serviços Prestados
a) Integração ocupacional de pessoas com deficiências e/ou doença mental, com
fins terapêuticos;
b) Manutenção e disseminação de artes e ofícios tradicionais;
c) Promoção do empreendedorismo social e inovação turística.

Recursos Humanos
Recursos

Humanos

diretos:

Coordenador

de

Área;

Diretor

Técnico;

Técnica

de

Reabilitação/ Terapeuta Ocupacional; Monitores e Responsáveis de Área; Ajudantes de
Ocupação.
Recursos

Humanos

indiretos:

Médicos;

Psicóloga;

Técnico

de

Serviço

Social;

Enfermeiros; Fisioterapeutas; Terapeuta da Fala; Professor de Educação Física;
Nutricionista;

Engenheiro

Agrónomo;

Contabilista;

Tesoureiro;

Administrativo;

Motorista; Cozinheira; Ajudantes de Cozinha e Auxiliar de Serviços Gerais.

Atividades
- Promover a igualdade de oportunidades e valorização do trabalho produzido por
pessoas com deficiência e doença mental
-

Fortalecer e reforçar a imagem de qualidade do artesanato da Região tornado o

projeto sustentável
- Manter e preservar as Artes e Ofícios Tradicionais
- Promover a inovação turística e o empreendedorismo social.

Objetivos

- Promoção

e garantia

do pleno respeito pelos Direitos Humanos e

consolidação dos

valores existentes na Fundação ADFP;
-

Aposta

num

desenvolvimento

inclusivo

e

sustentável,

aliando

uma

atividade

terapêutica à produção de artesanato, valorizando as aptidões inatas das pessoas com
deficiência e doença mental à sustentabilidade do projeto;
- Promoção da sustentabilidade e empreendedorismo social do projeto "Museu Vivo de
Artes e Ofícios Tradicionais"
- Capacitar os utentes, dando-lhes formação e ensinando-os a receber um visitante,
explicando a sua ocupação, a oficina e a técnica que utilizam.

Atividades Inovadoras
- Diversificar e inovar nas peças de artesanato, dando-lhes uma identidade de modo a
criar uma marca dos artigos produzidos nas Oficinas do Museu Vivo de Artes e Ofícios
- Início dos serviços de costura para a Comunidade em geral
- Experimentar uma nova ocupação de utentes: Embalamento dos produtos de Saboaria

3.4.8. Lojas de Artesanato para Promoção e Divulgação do PBSL

Missão
Contribuir

para

a

sustentabilidade

do

Museu

Vivo

de

Artes

e

Ofícios

Tradicionais valorizando o trabalho artesanal efetuado por pessoas com necessidades
especiais. Ajudar a divulgação de produtos regionais e endógenos.

A Loja de Artesanato está aberta ao público desde Abril de 2009.
Esta pretende promover e divulgar o Parque Biológico da Serra da Lousã,
através da inclusão social, valorizando as aptidões de pessoas com incapacidades.
Além disso, visa estimular a inovação e o empreendedorismo social através do
artesanato produzido, no Museu Vivo de Artes e Ofícios Tradicionais, por pessoas com
deficiência e doença mental e fomentar e estimular as relações inter e intra
pessoais empáticas entre colaboradores/ colaboradores e colaboradores/clientes.

Objetivos / Serviços Prestados
a) apoiar a manutenção e disseminação de artes e ofícios tradicionais;

b) promover nos utentes a auto-estima, através da valorização e venda dos
produtos por eles realizados;
c) Promoção do empreendedorismo social e inovação turística;
d) Venda de produtos artesanais produzidos pela Fundação ADFP e do Parque
Biológico da Serra da Lousã.

Recursos Humanos
Recursos Humanos diretos: Coordenador de Área; Diretor Técnico; Técnica de
Reabilitação/ Terapeuta Ocupacional; Monitores e Responsáveis de Área; Ajudantes de
Ocupação, Assistente Administrativa.
Recursos

Humanos

indiretos:

Contabilista;

Tesoureiro;

Administrativo

e

Auxiliar de Serviços Gerais.

Atividades Propostas
- Divulgar o cariz social do projeto "Parque Biológico da Serra da Lousã";
- Promover a venda dos produtos artesanais produzidos nas oficinas Museu Vivo de
Artes e Ofícios;
- Valorizar e disseminar a informação inerente à integração social de pessoas com
deficiência e incapacidades;
- Diversificar as receitas e alargar os serviços prestados;
- Aumento, reforço e difusão da imagem de marca "Terra Solidária" e outras.

Objetivos
- Aumentar e diversificar as receitas, oriundas

dos produtos artesanais produzidos

pela Fundação ADFP e do Parque Biológico da Serra da Lousã e, consequentemente, a
criação de emprego;
- Alargamento dos serviços, estimulando a inovação e o empreendedorismo social,
possibilitando ao mesmo tempo a criação de novos postos de trabalho, destinados a
pessoas mais carenciadas, essencialmente vítimas de exclusão social e laboral;
- Inovar na produção de artigos artesanais e recrutamento de novos artesãos da
região;

- Promover as relações empáticas entre colaboradores e clientes, persuadindo-os a
visitar o Parque Biológico da Serra da Lousã, nomeadamente o Museu Vivo de Artes
Ofícios Tradicionais;
- Aumentar a capacidade de venda de produtos "Terra Solidária" e outros produzidos
pela ADFP.

Atividades Inovadoras
- Criar um catálogo de artesanato produzido no Museu Vivo de Artes e Ofícios
Tradicionais, promovendo a sua divulgação ao nível de clientes individuais e
empresas
- Criar uma loja on-line
- Apostar no recrutamento de um Comercial, que venda os nossos produtos e divulgue a
nossa marca

IV. Políticas Culturais

4.1. Biblioteca Fixa e Itinerante
1. Introdução
O Departamento Cultural foi criado em 2001, quando a Fundação ADFP assumiu a
responsabilidade de gerir a Biblioteca Itinerante, evitando assim o seu encerramento
quando a Fundação Calouste Gulbenkian pôs fim a este serviço. Para isso foi
estabelecido

um

protocolo

entre

a

nossa

Instituição

e

a

Fundação

Calouste

Gulbenkian. Para manter o serviço de itinerância a Instituição realizou protocolos
com algumas autarquias (Coimbra, Góis, Miranda, Penela, Penacova, e as Juntas de
Freguesia de Serpins e Casal de Ermio). Em Dezembro de 2010 A autarquia de Penacova
declinou o protocolo. Desde início que esteve também presente a ideia de criar um
Museu (na altura mais virado para as Artes e Ofícios Tradicionais). Em 2004 foi
inaugurado de Miranda, propriedade dea Fundação. O Departamento Cultural assumiu a
programação e os recursos humanos do Cinema da Fundação ADFP.
A Biblioteca da Fundação ADFP, “herdou” um fundo bibliográfico de cerca de
30 mil livros e uma viatura. Ainda em 2001 foi aberto um pólo fixo na sede da
Instituição, que serve toda a comunidade.
Em 2004 a Biblioteca da ADFP foi pioneira na visita a creches e jardins-deinfância, com o lançamento do projeto Ano Zero da Leitura.
Em 2009 foi elaborada uma candidatura á Medida 3.2/Acão 3.2.2 do PRODER,
concluída com êxito em 2010/2011 e da qual resultou a atribuição de uma verba que

permitiu a aquisição de uma nova viatura, que permite o acesso a portadores de
deficiência, possui igualmente acesso às Novas Tecnologias e ligação à Internet e
ainda a renovação e atualização do fundo bibliográfico.
Em 2011 lançou um novo projeto, virado para a população sénior, “No meu
tempo é que era…”. Este projeto visa sobretudo não deixar esquecer profissões e/ou
atividades

já

desaparecidas

ou

em

vias

disso.

Pretende

também

estimular

as

capacidades cognitivas da população sénior que se encontra em lares.
Atualmente a Biblioteca da Fundação ADFP tem cerca de 3700 utilizadores
inscritos

e

está

públicos-alvo.

a

São

desenvolver
exemplos

projetos

disso

os

específicos

projetos

para

“Magia

levar a

sobre

diferentes

rodas”, “Ninho

encantado”, “Fantoches itinerantes” e “Vamos ao Cinema à Biblioteca”.

2. Visão e Missão


Visão

Transformar a Biblioteca da Fundação ADFP numa referência no acesso à informação,
colaborando

no

fomento

das

literacias

e

no

desenvolvimento

sociocultural

da

comunidade abrangida direta ou indiretamente pelos serviços da Instituição.



Missão

Garantir o acesso à informação e ao conhecimento; estimular a leitura visando formar
cidadãos críticos capazes de usar com eficácia a informação de forma democrática,
quebrando

barreiras

étnicas,

culturais

ou

religiosas;

conservar

coleções

bibliográficas em qualquer tipo de suporte.
3. Objetivos


Criar e fortalecer hábitos de leitura nas crianças, desde a primeira
infância;



Estimular a imaginação e criatividade das crianças e jovens;



Promover o conhecimento sobre a herança cultural, o apreço pelas artes e
pelas realizações e inovações científicas;



Fomentar o prazer pela leitura e a sua importância na formação cultural dos
cidadãos.



Apoiar a tradição oral; assegurar o acesso dos cidadãos a todos os tipos de
informação à comunidade;



Facilitar o desenvolvimento da capacidade de utilizar a informação e a
informática;



Estimular as capacidades cognitivas dos utilizadores, em especial dos idosos;



Promover a sociabilização e os laços intergeracionais na comunidade.

4. Recursos Humanos (não personalizado)


Técnico superior (Bibliotecário)



Motorista (em regime de POC)



Formandos CAO (no polo fixo)

5. Ações para aumentar a eficiência (financeira)
Anualmente, de acordo com os horários escolares, são realizados reacertos dos
itinerários de modo a, sempre que possível, reduzir o número de quilómetros a
percorrer pela viatura.
6. Ações que aumentam a qualidade, humanização e bondade.
A permanente atualização do fundo bibliográfico, a criação de conteúdos e a
participação em atividades de animação e de intervenção cívica, como as atrás
referidas, aumentam a qualidade do serviço. A procura de uma constante aproximação a
grupos com maiores necessidades afetivas (caso dos idosos), através de projetos como
“No meu tempo é que era…”. “Vamos ao cinema á Biblioteca” e “Hora do conto”
bem como a possibilidade de acesso de cadeiras de rodas ao Bibliomóvel, permitem a
este serviço aumentar os índices de humanização.

7. Atividades propostas para 2016
Objetivo Estratégico 1:
Promover e garantir o pleno respeito e deveres pelos Direitos Humanos,
prestando serviços culturais a utentes da Fundação ADFP e comunidade contribuindo
para o desenvolvimento regional.

Objetivo Geral da Resposta Social:
Criar e fortalecer os hábitos de leitura na população, desde a 1ª infância até aos
idosos, incluindo pessoas institucionalizadas
Objetivos Operacionais


Estimular o gosto pela leitura;




Facilitar o acesso a informação útil e atualizada em diversos suportes;
Apoiar as escolas abrangidas pelo protocolo no que respeita a material
técnico, lúdico e didático;



Facilitar o acesso à cultura, à informação, à educação e ao lazer e elevar o
nível cultural e a qualidade de vida dos cidadãos.

Atividades chave
1. Levar a toda a população residente nos municípios que connosco têm protocolo,
desde o público infantil ao sénior, os instrumentos necessários para a um
enriquecimento cultural;
2. Aumentar o número de utilizadores da biblioteca;
3. Permitir o livre acesso de forma gratuita à cultura;
4. Participação nas atividades da rede de bibliotecas de Miranda do Corvo e rede
de bibliotecas escolares.
Atividades sistemáticas
1. Manter o projeto “No meu tempo é que era” nos lares de idosos do concelho,
bem como dos lares sediados nos municípios que connosco têm protocolo
2. Prosseguir com o projeto “Hora do conto” na Biblioteca para os diversos
grupos de utentes da Instituição
3. Continuar o projeto “Vamos ao cinema na Biblioteca” para os utentes da
Saúde Mental
4. Promover a hora do conto e animação na biblioteca
5. Participar na organização da Semana da Leitura
6. Iniciar projeto “Fantoches itinerantes” que visa promover o teatro junto
das comunidades que visitamos
7. Prosseguir com o projeto “Magia sobre rodas” que pretende levar o encanto
da magia aos locais onde vamos
8. Iniciar projeto “Ninho encantado” dedicado aos bebés
Atividades pontuais
1. Comemoração de dias nacionais e internacionais
2. Promover o convívio e fortalecer as relações através de atividades lúdicas e
culturais
3. Organizar Encontro de Bibliomóveis tendo como tema a Biblioteca como espaço
de liberdade religiosa, fazendo ponte para o Templo Ecuménico.
4. Organização do Concurso “O Espantalho Hortelão - 2017”

5. Organização de um Concurso de Cata-Ventos.

Atividades de gestão
1. Informatização do fundo bibliográfico/base de dados (Trabalho técnico);
2. Estabelecer parcerias / protocolos com os municípios
3. Elaboração de estatística mensal (número de utilizadores da biblioteca)
4. Criar conteúdos e gerir o Portal das Bibliotecas de Miranda do Corvo
Objetivo Estratégico 2:
Consolidar os valores existentes na Fundação ADFP, continuando a promover o
desenvolvimento inteligente e inclusivo, respondendo de modo eficaz às diferentes
necessidades sectoriais.
Objetivo Geral da Resposta Social:
Promover o conhecimento sobre a herança cultural, o apreço pelas artes e pelas
realizações e inovações científicas

Objetivo Operacionais


Criar catálogos específicos para diferentes áreas



Permitir o livre acesso aos vários tipos de informação



Facilitar o desenvolvimento da capacidade de utilizar a informação e a
informática



Aprofundar a cidadania cultural em geral

Atividades chave
1. Instalação

definitiva

dos

computadores/terminais

na

Biblioteca

(fixa

e

Itinerante)
2. Gestão partilhada do portal da rede de bibliotecas do concelho de Miranda do
Corvo
3. Acesso à Internet na Bibliomóvel
Atividades sistemáticas
1. Organizar atividades para os utentes das diferentes valências
2. Responder às solicitações dos técnicos da Fundação ADFP
3. Ensinar os utilizadores a tirarem o máximo partido dos meios que a biblioteca
lhes oferece
Atividades pontuais

Organizar atividades com fins específicos (campanhas relacionadas com a
saúde, ambiente, inclusão)
Atividades de gestão
1. Criação de conteúdos novos como (“As brincadeiras dos meus avós” ao
encontro das crianças)
2. Informatização do fundo bibliográfico/base de dados (Trabalho técnico)
Objetivo Estratégico 3
Melhorar e reforçar a imagem interna e externa, promovendo a Fundação ADFP

Objetivo Geral da Resposta Social:
Promover a inclusão através da criação e fortalecimento dos hábitos de
leitura na população em geral, e nas franjas mais carenciada em especial
Objetivos Operacionais


Estimular o gosto pela leitura fomentando o seu acesso livre e gratuito;



Disponibilizar a informação útil e atualizada em diversos suportes;



Potenciar o papel da Fundação ADFP no acesso à informação, à educação e ao
lazer e na melhoria do nível cultural dos cidadãos;



Mostrar A Fundação ADFP no seu todo e as suas potencialidades de intervenção
em especial na área social.

Atividades chave
1. Levar a toda a população residente nos municípios que connosco têm protocolo,
desde o público infantil ao sénior, os instrumentos necessários para a um
enriquecimento cultural;
2. Aumentar o número de utilizadores da biblioteca;
3. Fazer chegar aos utilizadores o papel da Fundação ADFP na cultura e a sua
vasta área de intervenção social.
Atividades sistemáticas
1. Visitas

regulares

a

localidades,

estabelecimentos

de

ensino

e

outras

instituições;
2. Promover a hora do conto e animação na Biblioteca e no Parque Biológico;
3. Participar em reuniões com autarquias e escolas, para divulgar a Biblioteca;
4. Distribuição de informação sobre horários e paragens do Bibliomóvel.

Atividades pontuais
1. Comemoração de dias nacionais e internacionais
2. Promover o convívio e fortalecer as relações através de atividades lúdicas e
culturais
3. Projeto de Teatro de Marionetas sobre Rodas
Atividades de gestão
1. Estabelecer parcerias / protocolos com os municípios
2. Criação de conteúdos que vão ao encontro dos nossos públicos
3. Criar conteúdos e gerir o Portal das Bibliotecas de Miranda do Corvo
4.2. GIP – Gabinete de Imagem e Parcerias
Objetivo Estratégico: 1 - 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 Fundação ADFP e comunidade do Concelho – contribuindo para o
desenvolvimento regional – e sociedade em geral

4.3. Cinema
Objetivo Geral
Prestação de um serviço de cinema à comunidade para não só estimular o gosto
pela cultura cinematográfica, mas facilitar à população o acesso ao cinema comercial
atual e/ou de qualidade. Para uma rentabilização da sala e equipamento, a sala deve
extrapolar a atividade cinematográfica e diversificar a sua agenda. Pretende-se que
o serviço seja sustentável, ao nível social e económico.
Atividades:
1. Adequar a agenda do cinema comercial ao seu público, rentabilizando sessões,
mas sem perda de qualidade na programação. Pretende-se aumentar mensalmente o
nº de clientes para uma média de 350/mês.
2. Diversificar a agenda de eventos, promovendo Ciclos de Cinema temáticos
relacionados com áreas de atividade e assuntos da agenda de notícias atual
(Igualdade de Género, (In)Tolerância Religiosa, Descriminação étnica ou
racial).
3. Aumentar os canais de divulgação da agenda, principalmente ao nível da
imprensa regional e redes sociais.

4. Aumentar o nº de empresas a subscrever publicidade contactando empresas com
interesse de promoção local do produto/serviço, de forma a cobrir os 4 min.
50 seg. tecnicamente possíveis.
Recursos Humanos Internos: Coordenador, técnico e o inquilino; Externos: oradores
convidados
Parcerias: Zon Lusomundo e outras a definir
4.4. EcoMuseu
Objetivo Geral
Salvaguardar e promover o património, privilegiando o do concelho, como o reflexo do
contexto

de

vida

de

uma

população

num

determinado

tempo.

Promover

valores

civilizacionais e humanistas, utilizando o conhecimento histórico e o património
como

evidência.

Organizar

circuitos

temáticos

de

património,

fomentando

o

conhecimento entre a população e quem nos visita.
Atividades:
1. Espaço da Mente - melhorar a sinalética do Espaço da Mente, adquirindo
software que permite criar níveis de procura de conhecimento; corrigir a
cronologia de chão do Espaço da Mente, adotando um material resistente e com
menos relevo; completar coleções com novas peças com valor e conhecimento
acrescentado. Criar uma área ligada ao folclore, com fatos e imagens
representativas dos ranchos existentes no concelho. Promover eventos, em
torno dos temas abordados.
2. Museu da Tanoaria – reformular a exposição, criar nova sinalética e flyer
promocional.
3. EcoMuseu – sinalização do locais e articulação com entidades de forma a os
tornar visitáveis no âmbito do turismo. Explorar a sua visita criando
soluções de venda e animação. Melhorar a Rota com Arte Pública.
4. Templo Ecuménico Universalista – promover visitas e eventos por forma a
divulgar e rentabilizar.
5. Lançamento do Livro “Espaço da Mente”.
6. Criar página web – TRIVIUM.
7. A sinalética vai ser complementada por um sistema de QR Code, permitindo ao
visitante saber mais sobre o que está a visitar através do androide ou Iphone
e da leitura de um código.
8. Adotar um sistema de inventariação rigoroso para peças e documentos.

9. Dias a celebrar: Dia Mundial da Liberdade, Dia Mundial da Rádio, Dia Mundial
da Água, Dia do Livro Infantil, 25 de Abril – Dia da Liberdade, Dia
Internacional da Liberdade de Imprensa, Noite Europeia dos Museus, Dia
Internacional dos Museus, Dia Mundial da Fotografia, Dia Internacional da
Paz,

Dia

Europeu

das

Fundações

e

Doadores,

Dia

Internacional

da

Solidariedade.
Recursos Humanos – Internos: Coordenador, técnico e vigilantes/guias
Parcerias: A definir
4.5. Eventos
Objetivo Geral
Promover iniciativas que tragam à Instituição e ao concelho reconhecimento, e
valores económicos, sociais e culturais.

Atividades:
1. Contactar artistas e notáveis e organizar visitas e eventos solidários.
2. Promover eventos/conferências/encontros temáticos rentabilizando o Hotel,
Templo Ecuménico Universalista e Cinema.
3. Organizar um Encontro Nacional de Fundações.
4. Dinamizar as rotas turísticas interconcelhias para grupos aproveitando o
contexto PBSL, Templo Ecuménico Universalista e Hotel Parque Serra da Lousã.
Recursos Humanos – Internos: Coordenador e técnico
Parcerias: A definir
Objetivo Estratégico 3 - Diversificar a origem das receitas, alargando os serviços
prestados e dando respostas sociais adequadas, com

maior abrangência geográfica, no

sentido de ajudar a criar novas empresas e negócios de caráter social, estimulando a
inovação o empreendedorismo social, possibilitando ao mesmo tempo a criação de novos
postos

de

trabalho

sustentável

destinados

às

pessoas

mais

carenciadas,

essencialmente vítimas de exclusão social e laboral.

4.6. Candidaturas
Objetivo Geral
Criar projetos inovadores ou soluções de melhoria passíveis de candidatar a medidas
de financiamento e que permitam alargar ou rentabilizar a atividade da Instituição,

e, por conseguinte, contribuir para a sustentabilidade económica e social. Promover
o reconhecimento da atividade da Instituição, através da candidatura a prémios de
prestígio.
Atividades:
1. Projetos para financiamento – Apoio domiciliário pediátrico; Templo Ecuménico
Universalista;

Acessibilidades

do

Parque

Biológico

da

Serra

da

Lousã;

Sinalética Institucional e Totem de prémios; Imagem corporativa, estacionário
e página web institucional; Melhoria de sinalética do PBSL e (eco)museu e
software de inventariação; Hospital.
2. Projetos a prémio de reconhecimento – Livro “Os Campeões”; TRIVIUM - Espaço
da Mente/PBSL/Templo Ecuménico Universalista; Mentes Brilhantes; Marca Terra
Solidária.
Recursos Humanos Internos: Coordenador e técnicos de área
Parcerias: A definir

Objetivo Estratégico 4 - Fortalecer e tornar mais produtivas as redes e sinergias de
colaboração e interação já existentes, assim como estabelecer novos contatos e
parcerias.
4.7.

Parcerias

Objetivo Geral
Criar

parcerias

no

sentido

de

fortalecer

competências,

desenvolver

iniciativas pontuais, criar novos serviços ou áreas de intervenção, validar e
credibilizar práticas. Desenvolver atividades no âmbito de parcerias existentes,
tornando-as funcionais.
Atividades:
1. Parcerias a desenvolver: Universidades e estabelecimentos de ensino; Centros
de

Ciência;

FabLab`s;

Delegação

Regional

da

Cultura

do

Centro;

UNAL

Bibliotecas; Rede Portuguesa de Museus.
2. Operacionalizar a parceria Clube UNESCO/Federação Portuguesa de Centros e
Clubes UNESCO, com atividades no âmbito dos Direitos Humanos e Cidadania.
Recursos Humanos Internos: Coordenador e técnicos de área

Objetivo Estratégico: 5 - Melhorar e reforçar a imagem interna e externa (marketing)
da Fundação ADFP, promovendo o seu reconhecimento, notoriedade e visibilidade.

4.8. Comunicação e Marketing


Objetivo Geral

A imagem da Instituição depende do trabalho exercido diariamente, mas também da
projeção que lhe damos para o exterior. A dimensão da ADFP e do seu trabalho obriga
a uma maior exigência na área da imagem, para que o trabalho que existe e do qual
derivou este reconhecimento não ser subestimado em virtude da “roupagem”. A imagem
e linguagem utilizada deve ser uniforme em todos os seus canais de comunicação,
credibilizando e dando visibilidade á organização.
Atividades:
1. Criar uma imagem corporativa e uniforme para estacionário, viaturas, página
web e rede sociais;
2. Aderir a novas redes sociais – Twitter, linkedin, My Space;
3. Criar redes de contactos e visibilidade aos media nacionais;
4. Renovação de outdoors, novas imagens e novos locais de âmbito geográfico mais
alargado;
5. Renovar a imagem e estruturas do stand promocional, participando em eventos
de grande frequência.
Recursos Humanos Internos: Coordenador e técnico
Parcerias: A definir

4.9. Trivium


Objetivo Geral

O Trivium é um conceito filosófico que reúne três equipamentos sobre o princípio que
o Parque Biológico da Serra da Lousã reflete o corpo e a Igualdade da espécie humana
perante as outras na natureza; o Espaço da Mente, a materialização do pensamento do
Homem só possível com a existência de Liberdade; o Templo Ecuménico, o Homem para
além do corpo e da mente - o Espírito e a necessidade de elevação para além da
matéria através de valores civilizacionais como a Fraternidade.

Atividades:

1. Espaço da Mente - melhorar a sinalética do Espaço da Mente, adquirindo
software que permite criar níveis de procura de conhecimento; corrigir a
cronologia de chão do Espaço da Mente, adotando um material resistente e com
menos relevo; completar coleções com novas peças com valor e conhecimento
acrescentado. Criar uma área ligada ao folclore, com fatos e

imagens

representativas dos ranchos existentes no concelho.
2. Parque Biológico da Serra da Lousã – plano do PBSL
3. Templo Ecuménico Universalista – Promover eventos. Candidatar a financiamento
e prémios de mérito. Criar percursos pedestres que o liguem ao Parque
Biológico da Serra da Lousã e Espaço da Mente. Ao longo do percurso criar
pontos de paragem para reflexão, para todos sem olhar a religião ou crença.
Recursos Humanos – Internos: Coordenadores e técnicos responsáveis
Parcerias: A definir
4.10.


Clube UNESCO Trivium
Objetivo Geral

O Clube TRIVIUM tem como objetivo principal promover valores civilizacionais com
especial incidência na tolerância e respeito pela pessoa e/ou cultura diferente.
Pretendemos potenciar o Parque Biológico da Serra da Lousã, Espaço da Mente
(Ecomuseu),

Templo

Ecuménico

universalista,

numa

lógica

de

educação

e

intergeracionalidade com programas destinados a crianças, adultos e idosos e sob a
chancela da UNESCO Portugal.

Atividades:
1. Criar atividade que fomentem a intergeracionalidade e igualdade perante a
diferença social – vindimas, apanha da azeitona, caminhadas, convívios, ...
2. Comemorar dias festivos no âmbito dos direitos humanos, tais como Dia Mundial da
Liberdade, Dia Internacional da Paz, Dia Internacional da Tolerância, Dia Internacional
das Pessoas com Deficiência, Dia Internacional da Solidariedade.
Recursos Humanos – Internos: Coordenadores e técnicos responsáveis
Parcerias: UNESCO Portugal

4.11. Real Confraria da Matança do Porco


Objetivo Geral

Fomentar princípios de vida comunitária – solidariedade e fraternidade – entre os
seus elementos e comunidade, apelando à preservação de usos e costumes intimamente
ligados à gastronomia tradicional, e reflexo de uma cultura de cidadania.
Atividades:
1. Promover uma Assembleia Geral no primeiro trimestre do ano.
2. Organizar o Capítulo anual com a entronização de mais confrades.
3. Fomentar a participação dos confrades, tanto nos eventos internos como
externos.
4. Lançar publicação com receituário tradicional.
Recursos Humanos – Internos: Técnicos- confrades.
Parcerias: Licor Beirão

Capítulo 3 – Metas e Dinâmicas Operacionais das Políticas Ambientais
de Inclusão e Eco-inovação

3.1. Queijaria e Fumeiro
Missão
Criar produtos únicos, evidenciando as características da zona de produção,
promovendo a inovação e o empreendedorismo social, garantindo postos de trabalho
sustentáveis para pessoas excluídas face ao mercado de trabalho.
A queijaria e fumeiro é um projeto recente, que está proposto desde 2012,
tendo entrado em funcionamento em 2016.

Na

sua

génese

esteve

a

criação

de

postos

de

trabalho

para

pessoas

marginalizadas face ao mercado laboral, garantindo nova fonte de financiamento das
atividades sociais da Fundação.
Neste momento, conta com o desenvolvimento de 4 produtos: Queijo Fresco,
Queijo Seco, Chouriço Tradicional e Chouriço Vinho D'Alhos.

Atividades Propostas 2017


Divulgar o cariz artesanal e a qualidade dos produtos;



Promover a venda dos produtos artesanais produzidos;



Diversificar os produtos;



Aumento, reforço e difusão da imagem dos produtos produzidos na Queijaria e
Fumeiro;



Procura de novos clientes e adequação da produção às necessidades do mercado;



Estudo e criação de um rebanho de ovelhas para produção de leite, para
fornecimento da matéria-prima necessária ao fabrico do queijo.

Objetivos 2017


Manter a aposta na qualidade dos produtos;



Diversificar os produtos realizados, inovando na sua produção;



Aumentar a participação de pessoas com incapacidades na área do fumeiro;



Divulgar as instalações e métodos utilizados na produção dos produtos da
queijaria e fumeiro;



Procurar a sustentabilidade desta atividade

Melaria
A Melaria é um projeto já em curso, sendo a produção de mel uma realidade.
A Fundação ADFP, com o objetivo de se tornar mais sustentável, desenvolveu um
projeto de apicultura no Parque Biológico da Serra da Lousã, no pinhal da Corga e na
exploração agrícola de Cadaixo, contando, neste momento, com25 colmeias lusitanas e
4 colmeias langstrot.
A apicultura é a ciência, ou arte, da criação de abelhas. A criação racional
de

abelhas

para

o

lazer,

ou

fins

comerciais,

pode

ter

objetivos

vários,

nomeadamente: a produção de mel, própolis, geleia real, pólen, cera de abelha e
veneno, ou pode ser apenas com o propósito de embelezar um projeto de paisagismo.
Esta

cultura

também

tem

um

propósito

muito

importante

nas

produções

agrícolas, fazendo uma distribuição completa do pólen das flores, obtendo mel e
fazendo toda a polinização. Muitas explorações agrícolas a nível Mundial pagam a

apicultores

para

levarem

as

colmeias

com

abelhas

(polinização),

chamada

a

Transumância de colmeias, para obtenção de maiores produções agrícolas.

Atividades Propostas 2017


Promover a venda do mel produzido;



Aumento, reforço e difusão da imagem do produto;



Aumento do número de colmeias existentes.

Objetivos 2017


Manter a aposta na qualidade do produto;



Aumentar a participação de pessoas com incapacidades na área de produção do
mel;



Aumentar a produção de mel.

3.2. Adega / Vinho
Missão
Produção de vinhos de qualidade, com características próprias, valorizando
terrenos

e

vinhas outrora

abandonadas.

Valorização

da

arte

da

viticultura e

vinicultura, criando postos de trabalho sustentáveis, prioritariamente destinados a
pessoas excluídas face ao mercado de trabalho.
A pequena produção vitivinícola registada, assente em dois hectares da Serra
de Sicó, em Penela e Miranda, teve um aumento exponencial em 2016, com o início de
produção em vinhas recentemente adquiridas ou plantadas e que, no espaço de três
anos, aumentará para 19hectares.
Foi criada a marca “Terra Solidária”, à semelhança dos produtos produzidos
na melaria, queijaria e fumeiro, cujo vinho tinto está no mercado desde 2012, e em
2013 já com uma pequena produção de Vinho Branco, alargada em 2014 o seu leque de
produtos com um "apelativo" Vinho Rosé e, brevemente, também com o Espumante "Terras
de Xisto”.
O cultivo e produção de vinho entram na estratégia de diversificação de
atividade da Fundação ADFP, criando postos de trabalho para pessoas com necessidades
especiais e receitas que a tornem menos dependente do Estado.
Foi recentemente inaugurada uma Adega, em edifício existente na Zona Industrial de
Miranda do Corvo, uma área de 800 m2, incluindo para além da área de vinificação, um
laboratório e uma sala de provas, bem como uma cave para "reserva" de vinhos e

espumantes, num investimento de 600

mil €, obedecendo aos mais recentes padrões de

qualidade na produção vinícola.
Atividades Propostas 2017


Divulgação dos Vinhos "Terra Solidária";



Promoção e reforço da implementação da marca no mercado;



Manutenção da tradição na vindima, com a participação de crianças, jovens e
adultos com e sem deficiência e/ou doença mental e idosos;



Produção de espumante.

Objetivos 2017


Manter a aposta na qualidade dos produtos;



Aumentar a participação de pessoas com incapacidades na área vinícola;



Manutenção

e

marginalizadas

eventual
face

ao

criação

de

mercado

postos

laboral,

de

trabalho

garantindo

para

nova

pessoas

fonte

de

financiamento das atividades sociais da Fundação;


Criação de um espumante de qualidade;



Início dos trabalhos de feitura da adega típica instalada no Parque Biológico
Serra da Lousã.

3.3. Alambique e Destilaria
A exploração do Alambique existente, tornando-o visitável para o público, e
criação da destilaria, fazem parte de uma aspiração da Fundação ADFP, perseguindo os
objetivos de diversificação dos serviços e criação de postos de trabalho.

Atividades Propostas 2017


Transformação do Alambique em espaço visitável



Início do funcionamento da destilaria



Diversificar as receitas e alargar os serviços prestados.

Objetivos 2017


Abertura do Alambique ao público



Legalização da Destilaria



Aumentar a participação de pessoas com incapacidades na área.

3.4. Saboaria

Recentemente, durante o ano de 2016, e fruto de uma parceria entre a Fundação
ADFP e uma Empresária, entrou em funcionamento uma Saboaria artesanal.
Os cosméticos D´NATUREZA, Saboaria da Serra, Lda são elaborados utilizando
matérias primas locais, como o azeite, o mel, as plantas aromáticas e medicinais da
Serra

da

Lousã

e

seus

óleos

essenciais. São cosméticos

100%

naturais,

com

ingredientes autênticos, que hidratam, nutrem, regeneram e protegem a pele.
As matérias primas de origem vegetal, provenientes de frutas e sementes, possuem
constituintes semelhantes aos que existem na pele, o que lhes confere uma qualidade
extrema, sendo excelentes bases para qualquer tratamento cosmético. O azeite, em
particular, é utilizado em cosmética desde há milhares de anos sendo reconhecidas as
suas propriedades hidratantes e nutritivas.
Os produtos D´NATUREZA, Saboaria da Serra, Lda não contêm corantes, nem
conservantes ou outros aditivos de origem sintética. São produzidos à mão, aliando
os saberes ancestrais com os conhecimentos científicos atuais e as necessidades
diárias de uma pele saudável.
Atualmente os produtos comercializáveis são:


Bálsamos Labiais: Hortelã/Pimenta e Mel de Urze;



Sabonetes: Medronho/Zimbro e Mel de Urze;



Sais e Chás de Banho Rosmaninho e Alfazema



Vela Natural de Cintronela.

Atividades Propostas 2017


Divulgar o cariz artesanal e natural dos produtos



Promover a venda dos produtos artesanais produzidos



Diversificar as receitas e alargar os serviços prestados



Aumento, reforço e difusão da imagem da marca " D´NATUREZA, Saboaria da Serra,
Lda ".

Objetivos 2017


Manter a aposta na qualidade dos produtos



Diversificar os produtos realizados, inovando na sua produção



Aumentar a participação de pessoas com incapacidades na área e tornar a Saboaria
artesanal visitável.

Com estes projetos, pretendemos sobretudo:



Manter e criar novos postos de trabalho sustentáveis, destinados a pessoas
carenciadas, pessoas com deficiência, doença mental e vítimas de exclusão
social;



Divulgar e promover o reconhecimento da marca "Terra Solidária" e outras
marcas, como produto endógeno de cariz social e inovador;



Criar estratégias de marketing que promovam a comercialização a nível
nacional dos produtos "Terra Solidária" e outras marcas;



Apostar em artigos e matérias-primas de qualidade, garantindo um produto que
promova um cariz social sustentável;



Criar

um

produto único,

que evidencie a zona de produção e as suas

características;


Conciliar um local de atracão turístico com a aprendizagem e demonstração do
fabrico tradicional de enchidos e queijos e de artesanato;



Promover as relações entre colaboradores e utentes e a comunidade em geral e
visitantes;



Criar novos negócios sociais/criação de postos de trabalho.

Ações para aumentar a eficiência
Eficiência na resposta social:


Melhoria da qualidade, apostando na planificação, monitorização e avaliação
da intervenção;



Aumento do grau de cumprimento dos objetivos em plano individual de cada
utente;



Promoção e sensibilização da comunidade para a inclusão social;



Garantir a taxa de sucesso da integração e satisfação, através de novas
soluções de ocupação;



Informar, apoiar e orientar as pessoas com deficiência e as suas famílias na
resolução dos seus próprios problemas num processo de mediação contínua, que
permita ir ao encontro das suas necessidades, sublimando constrangimentos
próprios da sua condição;



Disponibilizar

sempre

que

necessário

e

possível,

respostas

para

as

problemáticas dos utentes, quer dentro da Fundação, quer recorrendo aos
parceiros.


Sensibilizar a comunidade para a problemática da deficiência/ doença mental,
o que nos ajudará a detetar novos casos numa postura simultaneamente
preventiva e reativa;



Integrar utentes do CAO e NTO, respeitando as suas expectativas e valorizando
as suas capacidades;



Manutenção

da

aposta

na

valorização

e

capacitação

de

pessoas

com

incapacidades, assim como a sua (re)integração social e cultural, valorizando
as suas aptidões e respeitando as expectativas individuais;


Melhorar a dinâmica relacional entre utentes, responsáveis e equipa técnica;



Apostar na melhoria da autoestima e valorização pessoal e social das pessoas
com deficiência e/ou doença mental, através da sua interação com visitantes e
da venda de produtos por eles realizados.

Eficiência económica sustentável:


Conciliação do apoio social e da inovação turística, ligada à promoção geral
do conceito base do Parque Biológico da Serra da Lousã;



Promoção da sustentabilidade e empreendedorismo social da resposta social CAO
integrada no Museu Vivo de Artes Tradicionais;



Inovar na (Re)criação do artesanato regional, criando simultaneamente novas
áreas ocupacionais e novas receitas;



Aumento, reforço e difusão da imagem de marca "Terra Solidária" e outras;



Reforço da imagem do Museu Vivo através da melhoria e conservação das
instalações, salientando os aspetos que o tornam mais atrativo ao público, ou
seja, a explicação do que é feito em cada área oficinal e com que gruposalvo;



Aperfeiçoamento de peças realizadas pelos trabalhadores e utentes;



Investir na divulgação da Loja de Artesanato e nos seus produtos;



Aumentar a capacidade de venda de produtos;



Aposta na diversificação da oferta, para obtenção de maiores receitas;



Aposta no marketing junto de empresas.

Atividades que aumentam a Qualidade, Humanização e Bondade


Melhoria

contínua

da

qualidade

na

intervenção

social

com

pessoas

com

incapacidades, através da associação de critérios técnicos com uma postura
deontológica baseada na condição humana;


Melhoria continuada da humanização dos serviços mediante a prática diária de
uma relação de proximidade e empatia com o utente;



Reafirmar o CAO da Fundação ADFP como referência de integração e boas
práticas na área da deficiência e doença mental;



Reforço

da

imagem

positiva

do

trabalho

realizado

com

pessoas

com

incapacidades da Fundação ADFP;


Promoção de educação não formal na área da assertividade e resiliência para
monitores e trabalhadores que lidam diretamente com os utentes;



Planificação

e

monitorização

da

integração

dos

utentes,

numa

vertente

empática e biopsicossocial da pessoa;


Estimular a consolidação de valores e ideais de modo a tornar o NTO da
Fundação ADFP uma referência de integração e boas práticas na área de
deficiência e doença mental;



Estreitamento das relações entre equipa técnica e utentes;



Reforço da sensibilização da comunidade em geral para problemática da
deficiência e doença mental;



Qualidade manifesta nos cuidados prestados, regidos por critérios técnicos,
éticos e deontológicos, nunca descurando uma relação que traduza bondade e um
tratamento profundamente humanizado;



A relação com o utente que apresenta características muito próprias pela sua
incapacidade, deve reger-se com empatia, que seja indutora de bem-estar e
conforto, no respeito pelas características pessoais;



Reforço da

autoestima e valorização pessoal e social das pessoas com

deficiência e/ou doença mental, através da sua interação com visitantes e da
venda de produtos por eles realizados
3.5. Parque Biológico Serra da Lousã
Missão
Divulgar a fauna e flora autóctone, representativa e característica de
Portugal. Alertar e consciencializar para a necessidade de preservação e promoção
das espécies selvagens do nosso território. Promover a biofilia e a coesão social,
criando emprego para pessoas com necessidades especiais.
O Parque Biológico da Serra da Lousã, situado em Miranda do Corvo, conta com
7 anos de funcionamento e atingiu recentemente a marca dos 190 mil visitantes. É
composto por várias infraestruturas, nomeadamente: Centro de Informação, Centro
Hípico, Queijaria e Fumeiro, Museu Vivo de Artes e Ofícios Tradicionais, Museu da
Tanoaria, Restaurante Museu da Chanfana, Museu Espaço da Mente, Labirinto das
Árvores de Fruto, Roseiral, Ecomuseu, Quinta Pedagógica e Parque de Vida Selvagem.
Todos os espaços que compõem o parque são uma aposta no âmbito do turismo,
associando a educação ambiental ao enaltecimento de valores e tradições culturais da

região. Aqui o turista pode não só divertir-se (através de diversas atividades como
alimentação animal, atelier do barro e workshop do pão, jogos tradicionais, entre
muitos outros), aprofundar a biofilia, apaixonar-se pela natureza, aprendendo a
valorizar o ambiente, mas também apoiar um projeto que integra trabalhadores
portadores de deficiência.
Assume-se como um parque que privilegia a fauna e flora nacional, oferecendo
aos seus visitantes a possibilidade de observar a vida selvagem que existe em
Portugal.
Desde a sua abertura que o Parque Biológico teve como objetivo o conhecimento
da ecologia e biologia das espécies de fauna e flora autóctones, bem como o apelo à
consciencialização da importância da preservação dos habitats naturais e quaisquer
outros fatores que sejam uma ameaça à sua sobrevivência. Para isso, apresenta uma
coleção de 70 espécies com cerca de 400 animais distribuídos entre a Quinta
Pedagógica e o Parque de Vida Selvagem. Estes animais vão desde aves como águias,
mochos, corujas, milhafres, a mamíferos como linces, ursos, lobos, veados, javalis
e, inaugurou no decorrer de 2015, um novo espaço representativo da fauna réptil,
dando oportunidade ao público de observar de perto algumas destas espécies que
habitam no nosso território.
Ao longo dos seus anos de atividade, o Parque Biológico já recebeu diversos
prémios nos quais constam o 1º Prémio Nacional na categoria de Investimento Humano
do EuropeanEnterpriseAwards, o 1º prémio Damião de Góis, de Empreendedorismo Social,
atribuído pela Embaixada do Reino dos Países Baixos e pelo Instituto Português de
CorporateGovernance, o 1º prémio Nacional Hospital do Futuro na categoria de Serviço
Social. Além destes, o Parque Biológico é algo de vários reconhecimentos e prémios
nacionais. Muitos destes prémios refletem-se em infraestruturas como a Queijaria e o
Fumeiro, inaugurados em 2016, numa parceria com a EDP Solidária, que permitirá a
integração de mais pessoas.

3.5.1. Parque Selvagem
Objetivos:
Estratégico
Consolidar os valores existentes na Fundação ADFP (património, serviços,
valências, número de postos de trabalho…); continuar a promover o desenvolvimento
inteligente, inclusivo e sustentável, aumentando a sua qualidade e eficácia através
de uma vasta gama de Respostas (iniciativas) Sociais e Ambientais inclusivas,
inovadoras, abrangentes e flexíveis em vários domínios. Melhorar e reforçar a imagem

interna e externa (marketing) da Fundação ADFP, promovendo o seu reconhecimento,
notoriedade e visibilidade.

Geral
Preservação da vida selvagem de Portugal, através do aumento do número de
espécies, mantendo o seu habitat o mais natural possível.

Criar coesão social

através da criação de emprego e ocupação para pessoas com necessidades especiais
fomentando

a

paixão

pela

biofilia

e,

a

inclusão

de

espécies

de

animais

irrecuperáveis.

Operacionais:


Gestão do espaço de fauna e flora;



Garantir uma correta alimentação dos animais;



Garantir o bem-estar dos animais;



Desenvolvimento de atividades socioculturais.

Descrição de atividades
Atividades chave:


Conservação, manutenção e reprodução das espécies no seu habitat natural



Garantir o bem-estar das espécies da natureza



Garantir o bem-estar e as condições de acessibilidade/visitabilidade dos
visitantes.

Atividades sistemáticas:


Alimentação diária dos animais



Acompanhamento das várias crias ao longo do ano



Tratamento dos animais a nível de doenças/parasitas



Manutenção de espaços



Visitas ao parque



Atividades pedagógicas no parque



Ocupar pessoas com necessidades especiais



Manutenção do biotério



Manutenção de crias de galináceos



Manutenção de pombos para columbofilia



Manutenção da Horta Pedagógica, Labirinto de Árvores de fruto e Roseiral



Reflorestação do parque

Atividades de gestão:


Planeamentos quinzenais e mensais



Reuniões semanais



Participação em eventos



Planificação da alimentação e consultas de veterinária para os animais



Receção de estagiários



Receção a visitas de personalidades com elevada importância

Atividades pontuais:


Alteração de espaços



Criação de novos espaços



Comemoração de datas temáticas



Atividades ligadas à columbofilia



Participação em eventos



Divulgação/promoção/sensibilização do parque

Recursos Humanos
A valência do Parque Biológico envolve um total de 14 pessoas, com 9
colaboradores, 1 diretor técnico, 1 responsável pela produção vegetal/animal, 1
responsável pela queijaria/fumeiro, 1 biólogo, 1 veterinário (tempo parcial). Inclui
ainda o grupo de formandos de formação de prática simulada, do Curso de Operador de
Jardinagem, que consiste em 10 formandos com características particulares, com
incapacidade física, psíquica ou social devido a problemas constantes na sociedade
atual. A maioria dos trabalhadores do parque é oriunda do concelho de Miranda do
Corvo.
Público-alvo
Todas as atividades e manutenção do espaço do parque biológico, tem como
intuito de promover uma agradável experiência a toda a comunidade que inclui
escolas, famílias, grupos em geral e personalidades de reconhecida importância, mas
também a utentes com necessidades especiais.

Parcerias
Para 2017, continuaremos a colaborar com as parcerias existentes e iremos
fomentar novas parcerias com associações com importância para o sucesso e divulgação
do parque.

Universidades/Escolas profissionais através de estágios
Voluntários


Instituto da Conservação da Natureza e florestas



Direção Geral de Alimentação e Veterinária



Empresas e associações regionais e nacionais

Metas a atingir em 2017


Manter uma boa organização, capaz de prestar um serviço de qualidade



Continuar a promover a biodiversidade de fauna e flora



Otimização das condições existentes



Aumentar o número de entradas



Aumentar a visibilidade, atrair investimento e patrocínios



Aumentar as ações de marketing, divulgação em escolas e entidades



Aumentar a importância turística da região



Fomentar a paixão pela biofilia



Manter e melhorar as condições de segurança no parque



Diversificar atividades pedagógicas/cientificas e eventos



Atrair meios de comunicação nacionais para fazer reportagens para aumentar a
visibilidade do PBSL/FADFP



Aumento

da

autoestima

e

valorização

dos

utentes

e

trabalhadores

com

necessidades especiais


Promover a sustentabilidade económico-social conjunta de todo o projeto do
PBSL/FADFP

Valorização e integração social


Apostar

numa

postura

permanentemente

inovadora,

capaz

de

melhorar

a

diversificação dos serviços prestados;


Atividades para aumentar eficiência, qualidade, humanização e bondade;



Dinamização do sector atraindo novos visitantes permitindo assim a criação de
emprego e aumentar as receitas;



Ações de marketing que permitam encontrar parceiros para a comercialização de
produtos;



Promover o bem-estar físico e emocional dos colaboradores, tendo em vista o
saber fazer e a integração no mercado de trabalho;



Assegurar o acesso a ações/formação para o desenvolvimento das competências
pessoais e profissionais;



Planear o melhoramento da circulação no interior do Parque Biológico,
principalmente

na

área

da

vida

selvagem,

criando

as

condições

de

acessibilidade para todos, incluindo deficientes motores.

Atividades inovadoras
Remodelação da imagem pedagógica e cientifica do PBSL
Para acompanhar o crescimento do Parque Biológico, contando com espécies cada
vez mais emblemáticas, será necessário criar cada vez mais atividades pedagógicas e
cientificas, bem como material de divulgação das mesmas. Assim serão criadas
metodologias, atividades e parcerias com vista a uma remodelação e incremento da
atividade pedagógica e cientifica. O objetivo será criar mais visibilidade e atrair
estagiários de universidades e investimentos.
Datas de realização: Todo o ano

Atividades temáticas, pedagógicas e cientificas
Parceria com associações ambientais para atividades temáticas (ex. anilhagem
e

observação

de

aves);

workshops

e

formações

através

de

parcerias

com

investigadores.
Datas de realização: Todo o ano
Criação de Centro Pedagógico (nome a definir) para realização de atividades
pedagógicas e cientificas
O

centro

pedagógico

será

um

espaço

dedicado

a

receber

grupos

de

crianças/jovens para realizar atividades cientificas e pedagógicas. Será composto
por mesas, cadeiras e suporte digital para permitir a realização de formações,
palestras e workshops de temáticas variadas no âmbito do PBSL e que se interligue
com os temas lecionados nas escolas. Este centro irá permitir uma maior aproximação
do

PBSL

ao

sistema

educativo

e

uma

maior formação

em

educação ambiental

e

sensibilização para o ecossistema.
Datas de realização: primeiro semestre de 2017

Realização de sessões formativas para os colaboradores e monitores
A formação dos nossos colaboradores e monitores de atividades e visitas será
um dos pontos principais de 2017. Iremos criar planos de formação específicos para

os colaboradores do PBSL com as várias vertentes que o parque engloba (animais,
manutenção, cidadania, comportamento perante o visitante, apresentação). Para os
monitores, será criado um programa de formação para as várias atividades pedagógicas
que ocorrem anualmente no PBSL.
Datas de realização: Janeiro-Março

Realização de seminário com interações entre diversos parques de Portugal
Com o intuito de melhorar a comunicação e a troca de experiências entre
parques, propomos a realização de um seminário com a presença de representantes dos
diversos parques zoológicos em Portugal. Propomos a realização de um seminário de
dois dias (em colaboração com o Hotel Serra da Lousã) com temas variados de
interesse aos vários parques zoológicos, parques biológicos e quintas pedagógicas do
país.
Datas de realização: A definir consoante disponibilidade para ter maior presenças
possíveis.

Melhoramento de espaços ao longo do Parque Selvagem e na Quinta Pedagógica
Ao longo do primeiro trimestre de 2017 serão realizadas várias manutenções no
parque selvagem e na quinta pedagógica de modo a promover o bem-estar animal e o
bem-estar do visitante. Assim, queremos dinamizar mais uma vez a boa visibilidade do
Parque Biológico de modo a atrair mais visitantes e consequentemente possíveis
investidores e patrocínios.

Criação da casa-museu da abelha e da formiga
A construção deste museu vivo com insetos sociais permite revelar os segredos
da vida dos insetos como a abelha e a formiga. Terá uma vertente de educação
ecológica dado os insetos serem uns reguladores do ecossistema que frequentam e, a
outra vertente de divulgação dos insetos sociais uma vez que é um mundo desconhecido
pela população em geral.
Data de abertura: Agosto/Setembro
Borboletário
Construção de um borboletário com o intuito de promover as espécies de
borboletas

existentes

na

fauna

portuguesa.

Apresentará

as

várias

fases

da

metamorfose das borboletas bem como terá uma forte componente educacional de modo a
atrair de pequenos a graúdos para estes animais.

Data de abertura: Agosto/Setembro

Gaiola de passeriformes
Construção

de

uma

gaiola

com

o

intuito

de

promover

as

espécies

de

passeriformes existentes em Portugal (melros, pisco de peito-ruivo, milheirinha,
verdilhão, chapim azul, chapim real, entre outras).
Data de abertura: Agosto/Setembro

Casa da árvore
Construção de uma casa na árvore, de madeira, junto aos ursos de modo a
permitir uma vista diferente sobre o Parque Biológico.

3.5.2. Jardinagem – serviços externos e internos
O sector da jardinagem da Fundação ADFP tem mais de 20 anos de existência. A
sua finalidade é a inclusão social de formandos com deficiência ou incapacidade e de
desempregados de longa duração, prestando serviços na instituição e na comunidade,
através

da

manutenção

e

construção

de

ajardinamentos,

preferencialmente

por

formandos com deficiência ou incapacidade.
Os nossos serviços de jardinagem prestam trabalho nas valências da Fundação
mas também em algumas áreas municipais, através de protocolo celebrado com o
Município de Miranda do Corvo e com privados.
É nosso objetivo apostar na coesão social através da criação de emprego para pessoas
vítimas de exclusão social. Pretendemos também criar emprego de forma sustentada,
contribuindo para a fixação de pessoas no concelho de Miranda do Corvo. Por último,
pretendemos aumentar a sustentabilidade financeira da fundação.

Objetivos
Estratégico: Diversificar a origem das receitas, alargando os serviços prestados e
dando respostas sociais adequadas, com maior abrangência geográfica, no sentido de
ajudar a criar novas empresas e negócios de caráter social, estimulando a inovação o
empreendedorismo social, possibilitando ao mesmo tempo a criação de novos postos de
trabalho sustentável destinados às pessoas mais carenciadas, essencialmente vítimas
de exclusão social e laboral. Fortalecer e tornar mais produtivas as redes e

sinergias de colaboração e interação já existentes, assim como estabelecer novos
contatos e parcerias.

Geral: Aumento da autossustentabilidade da Fundação e da coesão social através da
criação de emprego/ocupação para pessoas vitimas de exclusão social.
Operacionais:


Criação de emprego/ocupação



Manutenção de espaços verdes cuidados



Obtenção de receitas

Descrição de atividades
Atividades chave:


Apostas na coesão social



Criação de emprego/ocupação para pessoas vitimas de exclusão social



Aumentar a autossustentabilidade da fundação ADFP



Aumentar e valorizar a autoestima dos utentes



Contribuir para a sustentabilidade financeira da fundação ADFP



Manutenção de espaços verdes e cuidados



Aumentar a quantidade de serviços prestados

Atividades sistemáticas:


Prestação de serviços de ajardinamento e manutenção dos espaços verdes

Atividades de gestão:


Planeamentos semanais e mensais



Reuniões de articulação e avaliação sobre os serviços prestados

Atividades pontuais:


Reuniões extraordinárias



Atividades de ajardinamento e manutenção de espaços privados



Atividades de ajardinamento e manutenção de outros espaços

Recursos Humanos


A valência da Jardinagem envolve um total de 9 pessoas, com 8 colaboradores e
1 Engenheiro Agrónomo. A maioria dos trabalhadores do parque é oriunda do
concelho de Miranda do Corvo.

Público-alvo


As atividades têm como público primordial a comunidade, a fundação ADFP e o
Município de Miranda do Corvo.

Parcerias
Para 2017, continuaremos a colaborar com as parcerias existentes:
Município de Miranda do Corvo
Entidades privadas

Metas a atingir em 2017


Construção e manutenção de novos espaços verdes



Criação de novas parcerias



Manutenção dos serviços prestados



Manutenção dos postos de trabalho existentes



Manter a boa organização e a qualidade do serviço prestado



Atividades para aumentar eficiência, qualidade, humanização e bondade.



Dinamização do sector, atraindo novos clientes permitindo assim a criação de
emprego e aumento de receitas.



Aproveitamento dos recursos naturais para redução de despesas.

3.5.3. Agropecuária/Floresta
Com o objetivo de criar postos de trabalho, gerar riqueza e promover a sua
sustentabilidade, por diversificação de atividades, a Fundação ADFP alargou a sua
atividade aos sectores agrícolas e florestais. Os postos de trabalho destinam-se a
pessoas

vítimas

de

exclusão

social

e

indivíduos

portadores

de

incapacidades,

deficiência e/ou doença mental.
A Fundação ADFP continuará, no ano de 2016, a desenvolver o projeto hortícola e
frutícola num terreno com aproximadamente 27000m².
Outro sector onde a Fundação ADFP aposta desde 2007, é o sector vinícola, em
diversas vinhas, espalhadas pelo concelho e arredores. A produção vinícola engloba
vinho Tinto, vinho Branco e vinho Rosé, produzido nas instalações do Parque
Biológico da Serra da Lousã, enquanto se aguarda pela finalização da construção de
uma adega, equipada com materiais modernos destinados á produção e armazenamento de
vinho. Nas novas instalações, será efetuado o controlo bioquímico das fermentações e

consequente controlo dos processos de elaboração de vinho, e futuramente vinho
espumante.
A produção animal, situada no Parque Biológico da Serra da Lousã, encontra-se
restrita à Quinta Pedagógica, que apresenta diversas raças autóctones domésticas
como bovinos, caprinos, ovinos, suínos, coelhos e aves.

Descrição do sector
Terreno hortícola: 27.000 m2 sita em Cadaixo, Miranda do Corvo
Terrenos vinícola:
Vinha da Várzea São Sebastião (2 hectares)
Vinha de Lamas – Vila Seca (5 hectares)
Alpedrinha (9 hectares)
Produção de mel: 25 colmeias lusitanas + 2 colmeias langstrot
Parque Biológico da Serra da Lousã
Pinhal da Corga
Vinha em Catrãode 2,3 ha
Cerejal em Catrão: 2 ha
Cadaixo
Terrenos olivícolas: 12 hectares sita em Alpedrinha
Terrenos com culturas arvenses, Miranda do Corvo

Público-alvo
As produções obtidas nos produtos vinícolas têm como destino o consumo interno no
Restaurante Museu da Chanfana e valências da Fundação ADFP. Parte da produção é
também destinada à loja de artesanato do Museu de Artes e Ofícios tradicionais e
para hipermercados locais. A produção vegetal/animal, proporciona quantidades que
permitam responder às necessidades da Fundação ADFP, Restaurante Museu da Chanfana e
Hotel Serra da Lousã (legumes, frutas e carne).

Recursos Humanos
A valência da produção agropecuária/floresta envolve um total de 2 Engenheiros, 5
trabalhadores e 10 formandos do curso de Operador Agrícola.

Metas a atingir em 2017

(As propostas que se referem a investimento nas propriedades no Fundão, espera-se
que possam vir a ser financiados em candidatura a aprovar em 2017)

Continuação da manutenção e plantação das diversas vinhas
Alargamento da charca existente em Monte Isidro (Fundão)
Drenagem dos terrenos e plantação de marmeleiros e ameixoeiras em Monte Isidro
(Fundão)
Manutenção do olival em Monte Isidro (Fundão) – adubação, estrume
Produção de espumante
Rentabilização das culturas existentes nos vários terrenos hortícolas
Aumento do número de colmeias existentes para produção de mel
Continuação da produção na adega sita na zona industrial de Miranda do Corvo
Inicio dos trabalhos de feitura da adega típica instalada no Parque Biológico
Continuação da produção de azeite e vinho de modo a continuar a contribuir para as
receitas da Fundação
Plantação de nogueiras e castanheiros nos terrenos da Fundação e em futuros terrenos
Plantação vinha branca (6,5 ha)
Construção de raíz de nova charca para rega gota a gota
Plantação de castanheiros e ameixoeiras no Fundão (Catrão)
Colocação de sistema de rega gota a gota nas vinhas
Criação de registo de todos os animais da exploração agro-pecuária na Quinta
Pedagógica (suínos, bovinos, caprinos, bovinos): nº crias/gestações, nº procriações,
inseminações, tratamentos médicos.
Aumentar a variabilidade genética com o objetivo de evitar consanguinidade

Atividades para aumentar eficiência, qualidade, humanização e bondade
- Incentivar as atividades ocupacionais de pessoas com deficiências física ou doença
mental numa lógica de bem-estar pessoal e melhoria das suas capacidades produtivas
- Aproveitamento dos recursos naturais, aumentando a eficiência na produção agrícola
e diminuindo custos adjacentes.
- Continuar a promover a autossustentabilidade, diversificando e aumentando as
receitas e diminuindo custos.
-Aumentar

o

desenvolvimento

deste

sector,

rentabilizando

terrenos

agrícolas/florestais e proporcionar o aumento da procura de produtos de origem
agrícola no comércio local.

- Criação de ações/atividades ocupacionais na área agrícola com o intuito de
integrar pessoas vítimas de exclusão social ou com incapacidades motoras e/ou
mentais no trabalho agrícola;
- Proporcionar uma forte ligação entre Natureza/Homem permitindo aos utentes a
descoberta de talentos na área agrícola.

3.6. Hotel Parque Serra da Lousã
Introdução
O

Hotel

Parque Serra da

proprietário é a Fundação ADFP.

Lousã é

uma

sociedade

unipessoal cujo único

O Hotel iniciou a sua atividade em 9 de outubro de

2015.
Este

projeto

insere-se na

estratégia de

inovação

atividades que vem a ser seguida pela Fundação ADFP.

social

e

diversificação

de

É objetivo da instituição ao

avançar com estes projetos para diversificar as suas fontes de financiamento,
aumentar valor acrescentado e criar postos de trabalho.
Dentro desta estratégia pretende-se, que os lucros do hotel venham a servir
para promover as diversas respostas sociais da instituição.
O Hotel Parque Serra da Lousã, esta localizado em Miranda do Corvo e
integrado no loteamento da Quinta da Paiva. Este loteamento integra também o Parque
Biológico, Restaurante Museu da Chanfana, Centro de Informação, Centro de Artes e
Ofícios, Museu Espaço da Mente, Museu da Tanoaria, entre outros equipamentos.
O loteamento integra também um conjunto de equipamentos de lazer propriedade
do município (piscina descoberta, bar) e um parque de lazer de uso publico que
inclui campos de jogos, circuito de manutenção, parque de merendas e parque
infantil.
O Hotel é uma unidade, com classificação de 4 estrelas, com 40 quartos (29
twins, 8 duplos, 3 suites). Com o objetivo de dar melhor resposta aos casais com
filhos, o Hotel tem alguns quartos comunicantes, (3 conjuntos de 2 quartos), os
quais podem ser disponibilizados em conjunto ou isoladamente. O Hotel dispõe também
de 9 quartos com comodidades necessárias para pessoas com mobilidade condicionada.
Esta unidade dispõe de restaurante, sala para reuniões, sala de leitura,
piscina interior, SPA com sala de massagens, sauna, jacuzzi, banho turco, ginásio,
espaço infantil, salão de jogos, campo de ténis, um campo para bater bolas e um
parque infantil exterior.
Dado que Hotel tem apenas um ano, ainda decorrem alguns ajustamentos na
estrutura dos recursos humanos.

Com o objetivo de assegurar a formação e integração, o recrutamento tem
ocorrido de forma gradual.
Durante o ano de 2016, decorreu um processo de junção das áreas da Fundação
com interesse turístico.
A partir de junho de 2016, o restaurante, centro de informação e hotel,
passaram a trabalhar em conjunto repartindo os recursos humanos por estes serviços.
Com o objetivo de racionalizar, prestar um melhor serviço e reduzir o impacto
da sazonalidade, os turnos têm sido elaborados em conjunto.
Missão
Num contexto globalizado e competitivo, o Hotel Parque Serra da Lousã,
procurará criar propostas de valor diferenciadas, apostando na qualidade dos seus
produtos, do serviço ao cliente e no capital Humano, tendo sempre presente os
valores de Humanismo, respeito pela Natureza e Fraternidade que estão subjacentes á
entidade promotora, Fundação ADFP.
Visão
Sermos reconhecidos como um hotel modelo de referência nacional distinguindose pelo ambiente familiar e atendimento personalizado num ambiente seguro capaz de
proporcionar aos seus clientes experiencias únicas
Estratégia para 2017
Dada a inserção do Hotel no Parque Biológico da Serra da Lousã, a proximidade
à Serra da Lousã e o número elevado de experiências que podemos proporcionar,
acreditamos que o principal cliente alvo do hotel serão as famílias em lazer.
O Hotel procurará responder igualmente aos clientes nacionais e estrangeiro
que pretendam desenvolver atividades relacionadas com o ambiente, bem como o cliente
corporate.
O Hotel quer continuar a distinguir-se pelo ambiente familiar e atendimento
personalizado, criando condições para que o cliente se sinta em casa e com diversas
atividades disponíveis dentro da unidade.
Durante 2016 esta estratégia foi reconhecida pelos clientes sendo constatada
nas avaliações externas das quais salientamos, as apreciações da Booking e da
Tripadvisor.
Relativamente à Booking, merece destaque, o facto do Hotel já ter tido 421
comentários, tendo um certificado de pontuação de 9,4, o qual significa uma
avaliação de “soberbo”. Mesmo atualmente ainda se encontra com 9,2 de pontuação.
Salientamos que outros Hotéis da região com mais anos de atividade têm 416
comentários de avaliação e pontuação inferior.

Também no Tripadvisor Hotel tem uma pontuação de 4,5, sendo o máximo 5.
À semelhança do Restaurante Museu da Chanfana, o Hotel foi incluído no Guida
do Expresso “Boa Cama, Boa Mesa”.
Devido à sua localização, infraestruturas e facilidades disponíveis, o hotel
continuar a centrar a sua comunicação na tentativa de captação do mercado nacional e
estrageiro individual de famílias, mercado sénior e em nichos de mercado como
clientes com mobilidade reduzida.
Desta forma, para alcançar os resultados pretendidos iremos dar continuidade
à seguinte estratégia:


Procurar

fornecer

aos

clientes

soluções

de

pacotes

com

experiencias

originais;


Efetuar um esforço na captação de comentários (reviews) como forma de
melhorar os pontos fracos e potenciar os pontos fortes;



Procurar ter motores de reserva userfriendly na página web para a captação de
reservas diretas;



Disponibilizar todas as informações importantes para os clientes (ex.: tipo
de experiencias, preço dos serviços, condições para as crianças, condições do
estacionamento, eventos Culturais, eventos no Parque Biológico, eventos
Desportivos, Roteiros Turísticos);



Ter permanentemente atualizado um banco de imagens variado e de qualidade da
unidade hoteleira e dos serviços disponíveis, assim como da região.



Para ultrapassar o desafio de captar mais valor nos serviços prestados
seguiremos duas estratégias de princing:



Revenue management – atingir a máxima receita através de estratégias como:
não devolução do dinheiro no caso de no show (autorizando eventualmente a
troca da estadia por uma data que seja conveniente para o hotel), ofertas
especiais para reservas antecipadas, não tendo como objetivo a diminuição do
preço;



Value pricing – de forma a contrariar a procura do cliente pelo preço mais
baixo, vamos apostar em produtos baseados em pacotes de serviços associados a
experiencias.
Em cooperação com a estrutura do Parque Biológico, racionalizando recursos,

disponibilizaremos a oferta de uma equipa de animação com atividades para crianças e
para os adultos, como por exemplo jogos de tiro ao arco, ténis, atividades
equestres, dar comida aos animais, assim como alguma animação à noite.

Trabalharemos em cooperação com algumas redes de promoção turística já
existentes no território, nomeadamente a rede das Aldeias de Xisto.
Se

considerarmos oportuno numa

analise de custo-benefício, procuraremos

trabalhar com a Agencia de Turismo do Centro/Turismo de Portugal.

Ações comerciais externas a realizar:
Presenças em Feiras:
Vamos procurar participar nas seguintes feiras:
Janeiro:


Presença na Vakantie Beurs em Utrecht na Holanda em janeiro de 2017 (11 a 15
de janeiro);



Presença na FITUR em Madrid em janeiro de 2017 (18 e 22 de janeiro).

Março:


Presença na BTL em Lisboa em março de 2017 (15 e 19 de março);



Presença na ITB em Berlim em março de 2017 (8 a 12 de março).

Novembro:


Presença na WTM em Londres em novembro de 2017 (6 a 8 de novembro);



Embora esta feira na seja fácil para hotéis pequenos porque os negócios
efetuados são de grande dimensão, no final do verão reanalisaremos a
oportunidade desta participação.

Outras ações a realizar:


Elaboração de pacotes promocionais para divulgação em ações de rua em Espanha
organizadas pela ARPT;



Participação em ações promovidas pela ARPT e Turismo Centro de Portugal;



Visita de promoção às principais empresas da região;



Visita de promoção às principais agências de viagem da região;



Visita de promoção às principais empresas de animação turística;



Presença no Roadshow de Madrid promovido pela ARPT;



Presença no Roadshow de Barcelona promovido pela ARPT;



Manter contactos com Odisseias, Lifecooler, AbsolutPortugal e Voucheres Sapo;



Desenvolver contactos com outros operadores;



Estabelecer contacto com as empresas que trabalhem com o mercado dos
casamentos;



Manter contactos com as Aldeias de Xisto;



Manter contactos com a rede de Castelos e Muralhas do Mondego;



Tornar-se associado da ARPT - Agencia Regional de Promoção Turística Centro
de Portugal, caso o processo de adesão não seja concluído em 2016.

Ações de Marketing Digital:


Tripadvisor

–

Manter

a

promoção

do

Hotel

no

Tripadvisor,

através

de

fotografias, aproveitando o mesmo para obter feedback do funcionamento do
hotel através comentários dos clientes e responder aos mesmos;


Continuar a aproveitar as potencialidades do perfil plus (com custos) para
obter mais exposição no Tripadvisor, obter dados estatísticos e através de
ofertas especiais;



Facebook – Prosseguir a atualização da divulgação do Hotel através da rede
social Facebook, através de fotos, eventos, ofertas especiais, bem como
promovendo eventos que se realizem na região;

Desenvolver uma presença de qualidade.


Instagram – Criar presença no Instagram com os logótipos, imagens, fotos,
conteúdos, etc.

Desenvolver uma presença de qualidade.


Instagram – Tendo em consideração o publico que se pretende captar, vamos
procurar reforçar a presença nesta rede social;



Google Places – Manter a inserção de dados/fotos;



Google + - Reforçar e atualizar as fotografias e imagens;



Web – Manter a página web com qualidade, apostando em imagens atrativas e na
qualidade da central de reservas.

A página atualmente encontra-se em Português, Inglês, Espanhol e Francês. É nosso
objetivo colocar a página noutras línguas.


Criar presença no Guia Turístico da MaisTurísmo;



Procurar estar integrado em sites agregadores de Hotéis amigos dos animais
(Petfriendly);



Manter a integração em sites agregadores do tipo “Hoteis.com e Trivago”.

Outras Ações:


Dar continuidade à elaboração de uma lista de contactos de empresas e outros
organismos, para a qual deverão ser enviados com alguma frequência os preços
corporate;



O objetivo passa por enviar no inicio do ano e em novembro, por e-mail ou
carta os preços corporate para as bases de dados de clientes;



Dar continuidade à elaboração de uma Mailling List para a qual deve ser
enviada informação sobre campanhas, experiencias e outros eventos sempre que
os mesmos estejam agendados;



Dar continuidade ao envio de brochuras online ou em papel para operadores e
agências de viagem;



Dar continuidade aos contactos com as equipas do Turismo de Portugal em
Espanha, França, Itália, Alemanha, Brasil e Holanda;



Dar continuidade ao banco de fotos digitais do hotel e da região;



Tradução da Brochura do Hotel para outras línguas para além do Português e
Inglês.

Ações de Cooperação com o Restaurante Museu da Chanfana:
Como foi dito em ponto anterior, o Restaurante e o Centro de Informação estão a
trabalhar em conjunto com o Hotel desde junho de 2016.
A receção do hotel deve ter um papel importante na venda de refeições do
Restaurante Museu da Chanfana.
Deve aconselhar, mostrar a carta, explicar os pratos e sugerir ementas.
O Restaurante durante o período da tarde, especialmente ao fim de semana, pode
preparar um pequeno “Mimo” para ser colocado nos quartos dos hóspedes ao final da
tarde. Juntamente, deixar ficar a carta do restaurante ou uma sugestão de pratos
específicos.
O Restaurante em cooperação com o hotel, deve oferecer um serviço de pic-nic para
os clientes que pretendam beneficiar deste serviço. O menu de pic-nics deve ter
diversas sugestões de ementa e diversos preços.
O pic-nic, deve ser guardado em cestos produzidos na oficina da cestaria e vime.


Criar Menus atrativos para crianças;



Possibilitar que em dias de mau tempo, o restaurante disponibilize aos
clientes que estão no hotel (período do jantar) um serviço de refeições que
assente em dois ou três pratos, a ser servido no hotel;



Utilizar

o

restaurante

do

hotel,

nos

períodos

de

maior

afluência,

nomeadamente quando estamos perante grupos com dimensão que pretendem ser
servidos no hotel;


Realizar workshop de cozinha para pequenos grupos para aprender a cozinhar a
chanfana;



Criar menus para o almoço no bar ou na esplanada do hotel (menus simples que
possam ser executados no bar);



Criar uma mesa mais baixa no pequeno almoço com produtos que as crianças mais
gostam.

Novos Mercados
Natureza:
Bicicleta, Birdwatching (observação de aves), Running, Hipismo, Praias Fluviais:


O hotel tem bicicletas para disponibilizar aos clientes.



O Hotel esta inserido numa zona com bons percursos, para a pratica de
Ciclismo e BTT. Vamos continuar a desenvolver contactos para aproveitar o
nicho de mercado dos ciclistas que pratiquem este desporto;



Vamos procurar incluir o Hotel como Bikhotel;



Birdwatching -

a pratica desta atividade tem crescido em Portugal, contactar

empresas e associações que partilhem este gosto;


A Serra da Lousã, possui ótimas condições para o Running.



Vamos dar continuidade aos contactos com empresas e associações que fomentem
este tipo de desporto, nomeadamente, os Abutres, a ADXTUR/Aldeias do Xisto;



Hipismo – Dada à ligação do hotel com o centro hípico, vamos tentar promover
o hotel junto de entidades que pratiquem o hipismo;



Praias Fluviais – Vamos manter a inserção do hotel nos livros de promoção das
praias fluviais.

Bem-Estar e Saúde:
Turismo Acessível, Turismo Sénior, Turismo de Saúde


Turismo Acessível – Vamos dar continuidade à realização de contactos com
entidades ligadas ao turismo acessível;



Turismo

Sénior

–

Vamos

continuar

a

desenvolver

contactos

junto

das

Universidades Séniores, e de instituições com este tipo de publico, no
sentido de lhes dar a conhecer o nosso hotel;


Vamos procurar contactar empresas de seguros no sentido de promover o hotel
como um espaço favorável ao turismo de saúde;



Vamos continuar a proporcionar aos clientes serviços de massagens e outros
tratamentos de bem estar.

Para este objetivo vamos trabalhar em cooperação com a fisioterapia da Fundação.

Procuraremos também criar experiencias e programas que incentivem o bem-estar físico
e mental.

Turismo de Experiencias e de Autenticidade:


Turismo de Experiencias é uma área cada vez mais procurada.



Vamos procurar criar vários programas que ofereçam aos clientes sensações e
experiencias muito diversificadas;

Turismo do Bem Fazer/Voluntariado Social:
Dada a interligação entre o hotel e a Fundação ADFP consideramos que o Hotel
se deve diferenciar da concorrência, através da oferta de vários programas e
experiencias que fomentem Valores.
Iremos procurar oferecer programas destinados a pessoas que no seu período de
férias sintam prazer na pratica do bem, ajudando pessoas socialmente desfavorecidas
e/ou com problemas de doença ou solidão.

Outros:


Com o objetivo de reduzir a sazonalidade iremos procurar atrair alguns grupos
que participem em eventos desportivos;

Responsabilidade Social e Ambiental:


Iremos procurar desenvolver ações de sustentabilidade social e ambiental e
posterior divulgação.



Os

funcionários

do

hotel

devem

continuar

a

explicar

aos

clientes

a

importância da Fundação ADFP no combate das desigualdades e no trabalho
social para que os clientes fiquem mais envolvidos com o hotel.

Programas previstos para 2017:
Criação de Pacotes Temáticos:


Pacotes que envolvam o

hotel e o Centro Hípico (Pacote com dormida,

alimentação e aulas de equitação de aprendizagem; Pacote com dormida,
alimentação e aulas de saltos; Pacote com dormida, comida e aulas de
dressage; Pacote com dormida, alimentação e passeios a cavalo);


Pacote que envolvam o hotel e o Parque Biológico (Dormida, Alimentação, e um
dos programas disponíveis no Parque Biológico);



Pacote dirigidos a pessoas com animais (Dormida, Alimentação, entrada no
Parque Biológico e estadia para o Cão, Gato ou Cavalo no Parque Biológico).
Esta hipótese esta a ser estudada pelo coordenador do Parque Biológico e pela
Bióloga para ver se a mesma pode ser concretizada;



Pacote à “Descoberta dos Romanos” (Dormida, Alimentação e visita às Ruinas
de Conimbriga e/ou Rabaçal);



Pacote à “Descoberta dos Castelos”;



Pacote à “Descoberta da Geologia”;



Pacote “Brama dos Veados”;



Pacote “É Bom Ser Criança” (Incluir visita ao Parque Biológico e ao
Portugal dos Pequeninos);



Pacote “Seja Agricultor”;



Pacote “Vou Ser Florestal”;



Pacote “Seja Artesão”;



Pacote “Vamos Cozinhar”;



Pacote “Dar de Si” (este programa juntara o alojamento e algumas horas de
bem fazer);



Pacote “História de Arte” (pode incluir vários programas, nomeadamente:
Visita à Universidade de Coimbra, Convento de Cristo, Batalha, acompanhados
de jovem com licenciatura em História de Arte);



Pacote “Conheça o Nosso Património”;



Pacote “Pelos Trilhos da Serra”;



Pacote “Aldeias do Xisto”;



Pacote “Aldeias do Xisto e Aldeias Históricas”;



Pacote “Dar... Traz Felicidade”;



Pacote “Praias Fluviais”;



Pacote “Relaxe”;



Pacote “Vida Saudável” (Caminhadas, Comida da Nossa Horta, Aula de Yoga);



Pacote “Perca Peso”;



Pacote “Ter Saúde”;



Pacotes em Datas Festivas:



Pacotes específicos para Dia dos Namorados, Dia da Mãe, Dia do Pai, Carnaval,
Páscoa, Dia da Criança, Expo-Miranda, Festa das Vindimas, Feira da Caça e do
Mel, eventos na Casa das Artes, Feira Medieval, Queima das Fitas, Halloween,
Natal, Passagem de Ano, entre outros.



Pacotes

específicos

coincidentes

com

eventos

desportivos

(Running,

Campeonatos de Judo, Rugby, Críquete, entre outros);


Contactos com Empresas com o objetivo de fomentar o “Team building“;



Eventos com Jantares Temáticos.

Investimentos:
Durante 2016, foi restruturada parte da cave do Hotel, tendo sido criados
novos espaços:


Sala de Crianças;



Sala de Jogos;



Ginásio;



Sala de Massagens.
No Piso 0 foi criada uma sala de relaxe, que também poderá ser utilizada como

sala de reuniões para empresas.
No exterior foi instalado um parque infantil e foi coberto o parque de
estacionamento.

Para 2017 esta prevista:


Criação de uma Zona Coberta na entrada junto da receção;



Criação de uma Zona Coberta para entrado no restaurante BACO;



Construção de uma piscina exterior;



Iniciar o processo de construção de um espaço para festas e casamentos;



Construir unidades de alojamento amigas do ambiente no Parque Biológico;



Todas estas construções estão dependentes de alteração do Plano de Pormenor
da Camara Municipal;



Criação de condições para ser um Bikehotel;



Estudo e implementação de uma zona coberta no jardim.

Metas para 2017:


Reforçar o posicionamento estratégico procurando ser cada vez mais um Hotel
de referência no panorama nacional e internacional.



Aumentar a taxa de ocupação em 10%



Aumentar as vendas para o mercado externo em 10%

Conclusão:

Estando perante um hotel com apenas um ano de atividade e localizado numa
zona que não faz parte dos grandes destinos turísticos, estamos conscientes que para
o sucesso do hotel será 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
contribuição deste projeto para os investimentos sociais da fundação 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 a guia do Expresso “Boa Cama Boa Mesas” e
ao Parque Biológico são fatores importantes na atratividade e notoriedade do
concelho.
Relativamente ao restaurante para 2017 é nossa intenção continuar a melhorar
o serviço de cozinha e de sala tornando o restaurante ainda mais atraente.
Reforçar a aposta de eventos temáticos e procurar uma maior aproximação com a
Escola de Hotelaria de Coimbra, numa logica de Inovação e Melhoria do Serviço.
A

Fundação

desenvolvimento

ADFP

local e

tem

procurado

criação

de

ao

longo

postos de

dos

anos

trabalho

contribuir

sem

prejudicar

para
a

o
sua

sustentabilidade.
Estes projetos inserem-se nessa filosofia.
É crucial que os funcionários do hotel tenham continuem a ter a filosofia da
Fundação sempre presente e que o saibam transmitir aos visitantes.
O

mesmo

deve

suceder

com

os

funcionários

do

Centro

de

Informação

e

Restaurante.

3.7. Centro de Informação
Inaugurado a 4 Junho de 2009, o Centro de Informação, é uma sala de visitas
onde o visitante poderá encontrar informação turística sobre a região e de todo o
conjunto ecoturístico da Quinta da Paiva e adquirir o bilhete de acesso ao Parque
Biológico da Serra da Lousã.
No Centro de Informação o visitante poderá beneficiar de uma refeição ligeira
no bar ou usufruir de um período de lazer enquanto saboreia uma qualquer bebida.
Localiza-se à entrada do Parque Biológico da Serra da Lousã, contíguo ao
Restaurante Museu da Chanfana e a poucos metros do Hotel Serra da Lousã.
Com a recente abertura do Hotel Serra da Lousã, o Centro de Informação,
Parque Biológico e o Restaurante têm que trabalhar em estreita cooperação.

Dado

que

o

Centro

de

Informação

e

o

Restaurante

já

estão

em

pleno

funcionamento, contrariamente ao que acontece com o hotel e alguns dos pontos da
analise SWOT são comuns aos do Hotel, consideramos desnecessário, estar a repetir a
mesma.

Objetivos
Estratégico:
Melhorar

o

posicionamento

dos projetos

turísticos

da

Fundação

ADFP

no

contexto nacional, aumentando a quota de mercado.
Diversificar a origem das receitas e reforçar a imagem interna e externa da Fundação
ADFP.

Geral:
Promover e desenvolver a venda de entradas e as receitas no PBSL, valorizando
a biodiversidade e a inclusão social.
Trabalhar em cooperação com o Hotel e com o Museu da Chanfana, com o objetivo
de potenciar a venda destes serviços.
Operacionais:
Bar/Bilheteira/Centro de Informação.

Descrição de atividades do bar/C. Informação:


Serviços de Cafetaria;



Informação Turística;



Secretariado/Gestão;



Gestão de stock (quantidades, validades, encomendas, preços, retificação de
faturas, etc.);



Tradução de ementas;



Elaboração de mapas férias, mensais e de pessoal.

Descrição de atividades da bilheteira:


Serviço de Bilheteira do Parque e Templo



Gestão de reservas e atividades



Visitas e atividades destinadas a grupos ou público em geral



Visitas e atividades de grupos e público em geral



Criação de cartazes de publicidade



Elaboração de mapas, receitas e planos mensais dos eventos



Gestão de meios de divulgação digitais (Facebook, site, etc.)



Gestão do e-mail: contato direto e indireto com os clientes, visitantes e
parceiros



Reservas de visitas e atividades (receção, envio de informações e orçamentos,
confirmação de reservas, etc.)



Visitas de grupos e atividades



Noite Verão;



Programa de Férias (Páscoa, Verão e Natal);



Tradução folheto;



Criação de atividade lúdicas e educativas para os jovens;



Criação e atualização de folhetos informativos

Descrição de atividades comuns ao bar/C. Informação e à bilheteira:


Promover e manter a satisfação dos clientes / visitantes;



Orientação de estágios e voluntários - receção dos formandos, orientação nas
tarefas, reuniões e avaliações com orientadores de estágio, etc.;



Troca de folhetos com entidades de turismo regionais;



Gestão de parcerias;



Elaboração das receitas e planos mensais/anuais;



Reuniões de trabalho;



Publicidade - colaboração e divulgação de cartazes publicitários;



Elaboração de relatórios e planos trimestrais e anuais;



Gestão do e-mail: contato direto e indireto com os clientes, visitantes e
parceiros

- envio de receitas, orçamentos, verbas, informações várias,

encomendas, etc;


Articulação com parque, restaurante Museu da Chanfana, Hotel Parque Serra da
Lousã e Templo na planificação e execução de programas, atividades e eventos;



Planificação de eventos com parceiros externos;



Eventos/Dias Festivos;



Comemoração de dias temáticos;



Decoração espaço - festas/eventos;



Divulgação do PBSL, Hotel Serra da Lousã e Museu da Chanfana, em feiras e
eventos;



Visitas / comitivas oficiais.

Parcerias geridas pelo CI para o Parque: escolas, voluntários, entidades, empresas e
associações, municípios.

Programas/Serviços existentes a continuar:
Atividades: passeios a cavalo e de charrete; aulas de equitação; experiência de
cavalo/pónei; pacotes escolares e de grupos; festas de aniversário; caminhadas;
programas de férias; programas de geologia; programas de orientação; noites de
verão; programa ciência viva; brama dos veados; “À procura de hastes na Serra da
Lousã”; vindimas; desfolhada do milho; “proteger a floresta” - reflorestação;
apanha da azeitona; programa sénior; passeios de bicicleta; roteiros turísticos;
Peddy Papper; “vamos cantar as Janeiras”; visitas guiadas; workshops de compotas;
observação de aves; hortas em pequenos espaços; plantas aromáticas; culinária, etc.

Atividades propostas para 2017 no PBSL (organizadas em parceria CI- PBSL)


Noite do lobo Ibérico (convidar especialista do Grupo Lobo);



Libertação de aves (parceria CERVAS);



Nascimento dos pintos para as visitas;



Criação de pacote solidário;



Semana da ciência/geologia (Espaço da Mente);



Casa na árvore para contos infantis;



Dia

das

profissões

(veterinário/biólogo;

tratador

de

animais;

artesão;

agricultor, etc.);


Manhãs desportivas no PBSL ou Parque de Lazer;



Pacote de voluntariado – “um dia no PBSL” (acompanhar os trabalhadores nas
várias tarefas diárias em regime de voluntariado);



Lanches para escolas – “saquinhos com fruta/sumo/água/ sandes, etc.;



Atelier da Tanoaria (atividade com um tanoeiro no Museu);



Workshop de equitação (maneio de equinos e montar);



Seminário de micologia;



Workshop na Queijaria e no Fumeiro



Placas com curiosidades sobre os animais (sabia que…);



Placas com regras de conduta e segurança dentro do picadeiro do centro
hípico;



Renovação do protocolo de turismo com o município de Miranda do Corvo (feiras
e atividades de geologia);



Estudo de proveniência dos visitantes do parque – melhorar estratégia de
publicidade / dirigir a públicos mais específicos;



Estudar alternativas para combater a menor afluência em dias de chuva;



Criação de um pacote de apadrinhamento para famílias;



Criação de uma zona coberta junto à churrasqueira / refeitório com mesas para
os grupos se abrigarem e comerem;



Colocar no site as várias formas de chegar ao parque (autocarro, automóvel,
comboio, metro.)



Fazer um mini desdobrável para as festas de aniversário;



Caminhadas ao Templo;



Mapa para chegar ao Templo;



Criar um calendário de animação mensal do PBSL.

Dias comemorativos com programa:
-

Dia ano novo; dia paz; dia dos reis magos; dia liberdade; carnaval; dia dos

namorados; Páscoa; dia internacional mulher; dia pai; semana ambiente que inclui dia
agricultura; dia floresta; dia água e dia meteorologia; dia das mentiras; dia saúde;
dia moinhos; dia terra; dia mãe; dia trabalhador; dia família; dia museus; dia para
a diversidade biológica; dia criança; aniversário PBSL; dia ambiente; dia avós; dia
conservação da natureza; dia fotografia; dia turismo; dia habitat; dia idoso; dia
animal; dia saúde mental; dia alimentação; dia bruxas - Halloween; dia S. Martinho;
aniversário FADFP; dia pessoas com deficiência; Natal.

Pacotes em conjunto com o restaurante:
Preços Especiais no Restaurante Museu da Chanfana na venda de “Pacote” dia
especial, na visita ao PBSL: dia da mãe; dia do pai; dia dos namorados; roteiros
turísticos; noites de verão; vindimas; reflorestação; apanha da azeitona do PBSL;
programas de férias; festas de aniversário; pacote de artes e tradições; pacote
familiar – visita PBSL, atividade nas oficinas com/sem refeição;

Melhorias


Atualizar mapa do PBSL;



Semear e vender plantas aromáticas e flores (loja de artesanato);



Folhetos em várias línguas;



Implementação de alternativas para pessoas com mobilidade reduzida;



Placar com mapas “Estou aqui” no parque;



Locais de pernoita no PBSL;



Atividades lúdicas para crianças – equipamentos e parque aventura;



Proporcionar

formações

aos

colaboradores/estagiários/voluntários

na

área

turística.
Publicidade / Divulgação:


Promover o PBSL e o Templo junto das escolas;



Apadrinhamento de animais, individual e de empresas;



Contatos, parcerias e permutas várias;



Publicação regular de notícias e envio de newsletter e e-mails a clientes;



Divulgação e criação de notícias e notas de imprensa do PBSL e Templo em
jornais, e revistas

Participação em feiras e eventos:


Angariação de novos patrocínios;



Disseminação de informação dos prémios através das comunicações externas;



Criação de eventos capazes de atrair as TV´s nacionais para realizarem
reportagens no PBSL e aumentarem a visibilidade, com cobertura nacional.

Metas a atingir em 2017


Aumentar receitas e o nº entradas;



Valorização da biodiversidade e promover a paixão pelo biofilia;



Valorização da integração social;



Promover a sustentabilidade económica e social conjunta de todo o projeto do
PBSL / FADFP;



Diversificar atividades, eventos, a origem das receitas e dos grupos;



Criação de novas parcerias;



Inovar e melhorar o atendimento e as vendas, promovendo a satisfação dos
clientes;



Aumentar bolsa voluntariado;



Melhorar informação disponível ao longo dos percursos de visita;



Disseminação da informação dos prémios;



Angariação de novos patrocínios;



Atrair TVs nacionais para fazer reportagens para aumentar visibilidade do
parque e Fundação ADFP;



Aumentar a satisfação dos clientes / visitantes e dos recursos humanos
através da gestão organizacional;



Formação do pessoal;



Promoção de atividades para clientes do Hotel.

Atividades para aumentar eficiência, qualidade, humanização e bondade:


Dinamização do sector atraindo novos visitantes permitindo assim a criação de
emprego e aumentar as receitas;



Assegurar o acesso a ações/formação para o desenvolvimento das competências
pessoais e profissionais;



Planear o melhoramento da circulação no interior do Parque, principalmente na
área da vida selvagem, criando as condições de acessibilidade para todos,
incluindo deficientes motores.

3.8. Restaurante Museu da Chanfana
Missão
Num contexto globalizado e competitivo, o C. Informação e Museu da Chanfana,
procurarão criar propostas de valor diferenciadas, apostando na qualidade dos seus
serviços – venda de bilhetes para o PBSL, apoio ao turista prestando informação útil
da região, atendimento e serviço ao cliente no bar do CI e restaurante, tendo sempre
presente a preservação da gastronomia local, a promoção num todo da nossa região, os
valores de Humanismo, respeito pela Natureza e Fraternidade que estão subjacentes à
entidade promotora - Fundação ADFP.

Visão
Sermos reconhecidos como um serviço diferenciador e modelo de referência da
restauração a nível nacional distinguindo-se pelo ambiente familiar e atendimento
personalizado

num

ambiente

seguro

capaz

de

proporcionar

aos

seus

clientes

experiências únicas.
O Restaurante Museu da Chanfana tem feito parte do Guia do Expresso “Boa
Cama Boa Mesa”.
De salientar que é o único restaurante do concelho que faz parte deste guia.
Em Penela e na Lousã, também só existe um restaurante a integrar este Guia em
cada um destes concelhos.
Em Coimbra, também existe um número muito reduzido de restaurante a fazer
parte deste Guia, dada a grande qualidade que o mesmo exige.
Dotado de um serviço requintado com uma excelente relação preço qualidade e
com uma distinta cozinha, quer conquistar um público exigente, conhecedor, que
valorize os prazeres da boa mesa. Espaço moderno e minimalista, todo decorado em

tons de branco e negro, a servir bons pratos da gastronomia tradicional, com
destaque para os pratos de carne de cabra velha, de caça e de pesca. Especialidades:
sopa de casamento, chanfana, negalhos e nabada de amêndoa. Nas paredes de teto tem
uma coleção de fotografias sobre a Chanfana e Negalhos e outra sobre a Matança do
Porco.
Inserido no Parque Biológico da Serra da Lousã, possui uma envolvência onde
predomina a natureza e a tranquilidade.

Objetivos:


Aumentar a faturação em 5% face ao ano de 2016;



Melhorar o serviço de cozinha e de sala, tornando o restaurante ainda mais
atraente;



Reforça a cooperação com a Escola de Hotelaria de Coimbra, numa logica de
inovação e melhoria do serviço;



Obter um bom preço médio por refeição;



Melhorar a rentabilidade;



Aumentar o consumo percentual de produtos agrícolas produzidos pela Fundação
ADFP;



Reforçar notoriedade e conhecimento da marca;



Obter um bom índice de relacionamento on-line com o público-alvo;



Obter satisfação dos clientes em relação ao serviço prestado;



Em cooperação com o Hotel Parque Serra da Lousã, obter uma boa classificação
no Tripadvisor;



Manter-se como um restaurante de referencia no Guida do Expresso



Boa Cama, Boa Mesa.

Descrição de atividades
Atividades chave:


Atendimento direto e indireto de clientes;



Promoção e venda de refeições, prestação de serviços através da realização de
eventos vários (casamentos, batizados, aniversários, etc.);



Promoção e valorização da gastronomia tradicional - local e regional;



Gestão de reservas e eventos;



Tarefas de secretariado;



Criação de menus temáticos de forma a diversificar a oferta;



Manutenção de um serviço distinto e de qualidade.

Atividades sistemáticas:


Atendimento de clientes;



Relatórios trimestrais;



Gestão de voluntários e estágios;



Publicidade assídua a bolsa de clientes;



Gestão de meios de divulgação digitais;



Planificação mensal de eventos;



Promover e manter a satisfação dos clientes;



Gestão do e-mail - contato direto e indireto com os clientes e parceiros;



Gestão de stock (quantidades, validades, encomendas, etc.).

Atividades de gestão:


Gestão de reservas - marcação de serviços e grupos, reuniões com clientes,
apresentação de orçamentos, etc;



Criação de ementas (diárias e temáticas);



Gestão / orientação / integração de estágios em articulação com as escolas;



Elaboração de planos e relatórios trimestrais / anuais;



Publicidade - divulgação de cartazes publicitários;



Atendimento direto e indireto de clientes;



Reuniões de trabalho;



Articulação com o Hotel, Centro de Informação e PBSL na programação e
execução de atividades e eventos;



Gestão do e-mail - contato direto e indireto com o cliente, parceiros, entre
outros;



Envio de orçamentos, receitas, verbas, informações várias, entre outros;



Articulação com produção agrícola interna para fornecimento de produtos para
a cozinha;



Planificação de eventos.

Atividades pontuais:


Divulgação do restaurante, em conjunto com os restantes produtos turísticos
da Fundação ADFP, em feiras e eventos;



Promoção de eventos/dias festivos;



Almoços de trabalho/comitivas oficiais / almoços de empresários;



Comemoração de dias e semanas temáticas: Javali, Caça, Vivó Porco.



Atendimento direto e indireto de clientes;



Receção de personalidades várias de reconhecida importância e notoriedade;



Decoração temática do espaço - festas / eventos;



Decoração dos espaços / centros de mesa;



Gestão de parcerias;



Colaboração / apoio a eventos da Fundação ADFP.

Recursos Humanos: Chefe de sala e de cozinha, Empregados de mesa, ajudante de
cozinha, empregada de limpeza e copa, estagiários.

Publico Alvo: Famílias, Empresas, Entidades Publicas.

Parcerias: empresas, entidades, associações, escolas, municípios.

Programas existentes que devem ser reforçados:


Semanas/Quinzenas

Temáticas:

caça,

veado,

javali,

bacalhau,

cabrito,

chanfana, “Vivó Porco”, semana afrodisíaca (semana do S. Valentim), truta,
semana porco & favas, marisco, caracol, entre outros;


Ementas Temáticas: ano novo, dia Reis, dia namorados, carnaval, dia pai, dia
mãe, dia mulher, Páscoa, arraial de S. João, dia turismo, dia alimentação, S.
Martinho, dia bruxas, Natal, churrascos na esplanada exterior (aproveitamento
do forno e grelhador), jantar vínico, noites de verão, fim de semana italiano
e fim de semana brasileiro, ementa turística; entre outros.

Atividades propostas para 2017


Noites de fados;



Algumas Sextas-feiras ou Sábados com música ambiente;



Arraial dos Santos Populares com música;



Workshop da chanfana;



Provas gastronómicas e de vinhos;



Parceria EHTC, hotéis e agências;



Buffets temáticos



Estudo de proveniência dos clientes – melhorar estratégia de publicidade /
dirigir a públicos mais específicos;



Promoção de eventos em conjunto com o Hotel;



Promoção de eventos/pacotes em datas especiais em cooperação com o Hotel,
Centro de Informação e Parque Biológico.

Investimentos:



Equipamentos de take-away;



Máquina de vácuo e abatedor de temperatura

Publicidade / Divulgação:


Publicação regular de notícias;



Envio de newsletters a clientes;



Criação de notícias/notas de imprensa e divulgação em notícias de jornais e
revistas;



Feitura regular de fotografias para promoção do restaurante;



Publicidade em Redes Sociais;



Gestão de parcerias.

Metas a atingir em 2017


Aumentar receitas e o nº de clientes;



Maior promoção e valorização da gastronomia local e regional;



Promover a sustentabilidade económica e social conjunta de todo o projeto do
PBSL/ FADFP;



Diversificar ementas, menus temáticos, eventos, a origem das receitas e dos
grupos;



Criação de novas parcerias;



Inovar e melhorar o atendimento e as vendas, promovendo a satisfação dos
clientes;



Disseminação da informação dos prémios e presença em guias gastronómicos;



Atrair TV’s nacionais para fazer reportagens para aumentar visibilidade do
restaurante, parque e FADFP;



Aumentar a satisfação dos clientes e dos recursos humanos através da gestão
organizacional;



Formações sobre qualidade no atendimento e venda, cozinha, serviço de mesa,
sobre a integração - temas diretamente ligados às áreas envolvidas;



Otimizar/maximizar a utilização da produção própria;



Controlo custos mais assíduo e análise/apresentação de dados gerais no mínimo
trimestralmente;



Melhor controlo de Stocks, em estreita ligação com a restante atividade do
Hotel;



Elaboração de fichas técnicas para todas a refeições que fazem parte da carta
do restaurante;



Análise de custos de refeições.

Capítulo 4 – Metas e Dinâmicas Operacionais da Engenharia e Património
4.1. Gabinete de Engenharia e Património
Introdução
O Gabinete de Engenharia e Património surge da necessidade de criar respostas
institucionais, com o propósito de dar expressão organizada ao dever moral de
solidariedade e aos objetivos estatutários da Fundação ADFP, garantindo uma base de
conservação e funcionalidade das infraestruturas existentes e projetando construções
para novas respostas e investimentos.

Serviços Prestados


Criação de novos equipamentos, modernização e manutenção das infraestruturas
já existentes. Para dar cumprimento a estes objetivos implementamos e
realizamos dez diferentes tipos de serviços e prestações, designadamente.



Pesquisa de legislação;



Elaboração de vários tipos de Projetos, nomeadamente: de arquitetura, em 3D,
estabilidade,

execução;

águas,

esgotos

e

águas

pluviais;

térmico e acústico; segurança contra o risco de incêndios;


Elaboração de candidaturas;



Preparação dos projetos para entrega nas diversas entidades;

Realização de:


Memórias Descritivas;



Medições;

Concursos públicos e ajustes diretos:


Execução de programas de procedimento;



Cadernos de encargos;



Análise de propostas para aquisições de equipamento e obras;



Propostas de adjudicação;



Aquisição de equipamentos e serviços

Contabilidade e fiscalização:

comportamento



Obras;



Elaboração de autos de medição e controlo financeiro das obras;



Colaboração com o gabinete de projetos e contabilidade para o pedido de
pagamento de saldo de candidaturas

Gestão das equipas de:


Manutenção / carpintaria;



Limpeza



Visitas às áreas a intervencionar pela manutenção e acompanhamento dos
respetivos trabalhos;

Realização de vários tipos de reuniões, designadamente com:


Diretores técnicos das obras em curso;



Fornecedores das mais diversas áreas de trabalho;



Projetistas de AVAC, eletricidade, etc.

Recursos humanos


Engenheira Civil,



Desenhadores;



Engenheiro informático;



Designer

Quatro destes elementos demonstram a prática desta instituição de promover a
igualdade de oportunidades e inclusão laboral

Equipa de manutenção:


Carpinteiros;



Eletricistas/canalizadores;



Pedreiros/serventes;



Pintores

Atividades/Projetos a desenvolver no cumprimento dos objetivos estratégicos da
Fundação ADFP
Continuação das obras do Hospital Compaixão, que tem como objetivo dotar Miranda
do Corvo e concelhos vizinhos de valências médicas e cirúrgicas. É fundamental a
melhoria da qualidade de vida, contribuindo para criar emprego especializado e
diversificando,
sustentabilidade.

também,

as

receitas

da

Fundação,

contribuindo

para

a

sua

Terá capacidade para prestar serviços de cirurgia, imagiologia médica (RX,TAC e
Ecografia) e outros exames auxiliares de diagnóstico.
Conclusão das obras das moradias de Tábuas, Pai Viegas em Miranda do Corvo e da
Rua do Brasil em Coimbra.
Centro Residencial e Social do Planalto do Ingote.
Com a Câmara Municipal de Coimbra, a Fundação ADFP, pretende edificar um Centro
Residencial e Social nas imediações dos Bairros do Ingote e da Rosa.
O protocolo celebrado entre as duas instituições permitirá “revolucionar“ a
zona envolvente aos dois bairros, com a construção de várias infraestruturas
complementares e serviços de apoio à cidade.
Será uma mais-valia para este projeto, a experiência da Fundação ADFP na área
social. Pretende que sejam criadas respostas inovadoras para preencherem lacunas da
região, a nível de estruturas residenciais para deficientes profundos ou portadores
de doenças raras e pessoas com doença de Alzheimer e outras demências e cuidados
paliativos.

4.2. Frota de Viaturas
A Fundação ADFP inicia 2017 com trinta e três veículos, ao serviço das várias
valências, mais oito vocacionados estritamente para os negócios agrícolas e ou
prestação de serviços de jardinagem, apoio do Parque Biológico da Serra da Lousã
(PBSL), e suas envolventes.
Este número de veículos implica necessariamente um custo elevado para a
Organização ao nível de Seguros, manutenção e combustíveis, reclamando uma gestão
criteriosa

em

todas

as

suas

componentes,

numa

procura

de

reduzirmos

os

custos/Km/viatura.
Relativamente ao primeiro aspeto procurar-se -à uma "negociação de frota" com
as companhias na busca do melhor preço, solicitando -se por vezes cotações com um
carácter semestral;
No que respeita à manutenção, iremos manter uma política de aquisição direta
de material de substituição, entregando-o aos reparadores, o que nos permite anular
a margem de comercialização destes últimos;
Nos combustíveis recolheremos as cotações semanais das várias gasolineiras
sedeadas em Miranda do Corvo, na busca do melhor preço para a respetiva semana.
Estes procedimentos foram adotados em 2016,permitindo uma redução de custos
associados a cada uma das viaturas, e sobretudo um melhor controlo de cada situação
concreta com que diariamente nos deparamos.

Propostas para 2017
Em função do número de viaturas, consideramos importante a implementação de
um conjunto de medidas, tendentes ainda a reduzir custos, e racionalizar o serviço
de transportes, como prestador de serviços à própria Instituição:
É necessário encontrar um local coberto onde, pelo menos, algumas viaturas
possam vir a ser recolhidas, e onde possam vir a ser efetuadas pequenas manutenções
de rotina, o que nos permitiria um ganho de escala, e também diminuir os tempos de
imobilização das mesmas;
Alguns materiais nomeadamente óleos e outros, deveriam ser adquiridos em
quantidades apreciáveis reduzindo o custo unitário dos mesmos;
Através desta estrutura poderíamos criar um a dois postos de trabalho
sustentáveis, e numa fase posterior, porque não criar um curso de formação?
Começando obviamente por uma área mais básica do sector automóvel...

Serviço de transportes
A Fundação transporta diariamente muito próximo das duas centenas de Pessoas
com vários enquadramentos na Instituição, desde funcionários a utentes, de várias
idades e patologias, baseado essencialmente em três circuitos: Senhor da Serra, Vila
Nova e Moinhos.
A

diversidade

de

Pessoas

transportadas,

e

o

facto

de

transportarmos

Colaboradores, que pagam o serviço, reclama o cumprimento de horários, tendo no
entanto sempre presente a Segurança de todos os utilizadores, e o cumprimento do
código da estrada.
O facto de possuirmos quatro viaturas com tacógrafos digitais, implicou a
contratação de uma Empresa visando o tratamento de dados, e a formação de todos os
motoristas com carta de serviços públicos. Este facto traduzirá uma melhor qualidade
e segurança no público-alvo transportado.
As viaturas oriundas do colégio de S. Martinho, todas elas licenciadas para o
transporte de crianças, abriu necessariamente um novo leque de opções em termos de
transporte para o futuro, e para um público-alvo para o qual não tínhamos grandes
opções.

