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l.INTRODUÇÃO

Para cumprimento da norma estatutária em vigor, apresentamos aos nossos

sócios o programa de ação para o ano de zozt. Este instrumento de gestão, de

que fazem parte o plano de atividades e o orçamento, foi desenhado, à
semelhança dos anos anteriores, tendo em conta os objetivos, os critérios e os

valores por que nos pautamos.

Contudo, este ano, como é do conhecimento geral, o país e o mundo está a

ser atingido por uma pandemia provocada por um surto do novo coronavírus - a
COVID-rg.

Esta situação nova que nos deixa "sem cháo", exige que nos reinventemos,

obrigando-nos a adotar medidas preventivas e de contingência, fundamentais
para ultrapassar estes tempos incertos e penosos que estamos a viver, nunca

esquecendo o nosso foco principal: a defesa da saúde e bem-estar dos nossos

idosos e da comunidade em geral.

Pretendemos, todavia, levar a cabo alguns projetos que ficaram em

suspenso, nomeadamente as obras de ampliação do lar. Porém, como não

sabemos qual o impacto e a duração da COVID-r9, não podemos prever com

razoável grau de confiança as alterações que este surto terá na concretização dos

nossos sonhos para a instituição no ano de zozt. Entre os sonhos e a realidade

elaborámos um plano de ação onde ponderámos sempre o obrigatório controlo
orçamental.

Para a consecução dos objetivos a que nos propomos, contamos com o

empenho e disponibilidade de todos os colaboradores da instituição, bem como

com o apoio de todos os associados e amigos.

Sozinhos nada conseguimos mas se nos mantivermos unidos no mesmo

propósito seremos mais fortes, conseguiremos atingir os nossos objetivos e

superar as vicissitudes que temos vindo a enfrentar.

2.NtrSSÃO E OBJETTVOS

De acordo com as normas estatutárias que nos regem, pretendemos

assegurar o dever de praticar a solidariedade social com igualdade, justiça e

humanismo, contribuindo para a efetivação dos direitos sociais dos cidadáos,

assim como a promoção e o desenvolvimento de atividades de carácter social e

cultural, sem finalidade lucrativa, no concelho de Gouveia, com principal
incidência na freguesia de Aldeias e Mangualde da Serra.
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Continuaremos a dar prioridade às ações direcionadas ao apoio às pessoas

idosas, à ajuda aos mais desfavorecidos e à colaboração e integração social e

comunitária, de modo a contribuir para a qualidade de vida das pessoas,

prioritariamente das mais vulneráveis, daquelas que se encontrem em risco de

exclusão social, promovendo as necessidades de cada pessoa, no respeito pela
sua individualidade, dignidade e autonomia.

Temos vindo a promover um equilíbrio entre a redução de custos

operacionais e uma maior capacidade de resposta às crescentes solicitações face

ao aumento de necessidades por parte dos utentes, sem olvidar a atenção que

obrigatoriamente lhe tem de ser dispensada. O desafio de continuar a melhorar
a proximidade da comunidade, utentes/clientes e famílias mantém-se mas
provavelmente ganhando novos contornos, uma vez que quer o perfil dos

utentes, quer as suas necessidades e as das suas famílias têm vindo também a
modificar-se, sobretudo fruto da sua mobilidade, transportando-nos para novos

desafios, com avaliaçÕes sistemáticas, que nos permitam alcançar os nossos

objetivos fundamentais em primeiro lugar e, se possível, responder àqueles que

são considerados como complementares.

a) Objetivos fundamentais:
. Apoio às pessoas idosas;
. Apoio à família;
r Apoio à integração social e comunitária;

b) Secundariamente, a Liga propõe-se desenvolver os seguintes objetivos:
r Dinamizar atividades de animação comunitária;
r Promover e colaborar na divulgação do património local.

3. ATTVIDADES

O plano anual de atividades que apresentamos tem como principal objetivo a
ocupação ativa dos utentes, através de animação sociocultural e com a realização
de atividades lúdico-recreativas e ocupacionais, para a estimulação e

manutenção das suas capacidades físicas e psíquicas. Por outro lado, de acordo
com os tempos difíceis que se desenham num futuro próximo pode haver a

necessidade de reajustar algumas das atividades face às contingências do
momento, tendo sempre como princípio básico a segurança, proteção e bem-
estar de todos os que acompanhamos.

A atividade institucional encontra-se enquadrada e suportada por protocolos
institucionais, com o Instituto de Segurança Social IP (ISS), sendo que a sua área
de intervenção assenta em três valências distintas. Estas promovem um
conjunto de ações/atividades e serviços, comprometendo-nos com a capacidade
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e a melhoria contínua, garantindo permanentemente a prestaçáo de serviços de .4 r. 

.' I

qualidade às pessoas, às famílias e à comunidade, nos seguintes parâmetros: i ,

3.1. No apoio às pessoas idosas: (

As atividades institucionais compreendem a prestaçáo de serviços, o it-(,
funcionamento e a capacidade nos termos do seguinte quadro: f-Á

Atividade

Institucional
Centro de Dia

(cD)
Apoio Domiciliário

(AD)

Estrutura Residencial

para Pessoas Idosas

(ERPI)

Serviços

,/ Higiene pessoal;

./ Lavandaria e

tratamento de

roupa;
./ Refeições;

,/ Animação;
,/ Terapia

ocupacional;
,/ Enfermagem;

,/ Medicina.

./ Fornecimento e

apoio nas refeições;

,/ Higiene

habitacional;

'/ Higiene pessoal;

,/ Lavandaria e

tratamento de

roupa;

'/ Terapiaocupacional;

r' Animação;
./ Transporte.

,/ Higiene pessoal;

./ Lavandaria e

tratamento de

roupa;
./ Refeições;

r' Alojamento;

r' Animação;

r' Terapia

ocupacional;
./ Enfermagem;
./ Medicina.

Funcionamento
Diariamente das

qh às rqh

Diariamente das

gh às tgh

Diariamente das

oh às z+h

Capacidade ul6 3o 19124

Protocolados

com o ISS
t1 15 15

A animação dos idosos começa quando respeitamos os mais elementares dos

seus direitos, como sejam o direito à escolha, à privacidade, à integração e à
participação ativa. A qualidade de vida das pessoas que se encontram numa
instituição depende destes fatores, assim como de um acompanhamento

decente, cuidado e eficiente por parte dos trabalhadores que os acolhem. Deste

modo projetamos os seguinte objetivos:

* Promover a manutenção do estado de saúde, restaurar e/ou reforçar as capacidades

funcionais, de forma a auxiliar a pessoa a atingir o grau máximo de autonomia
possível, sempre considerando os processos de perdas nafurais do envelhecimento;

* Realizar Sessões de Movimento e Estimulação Cognitiva e Sensorial, adequadas ao

público - alv o, orientadas p ela ter ap eut a o cup acional, semanalmente ;
* Realizar sessões individtais de Terapia Ocupacional na instituição e no domicílio,

para os utentes com dependênciafuncional;
.f. Promover palestras educativas e sessões de esclarecimento junto dos utentes,

famíliar es e associado s ;
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Apoiar cada utente que dê entrada na instrtuição, de forma a minimizar o impacto

que a institucionalização implica e apoiar a adaptação positiva ao novo contexto de

vida;

* Adquirir material ortopédico, de acordo com as necessidades dos utentes;

* Utilizar os meios informáticos (ex. Facebook, Skgpe, lrthatsApp) como forma
contato entre os utentes efamiliares, que se encontrem noutras regiões do país e

mundo;

, Celebrar os aniversários de fodos os utentes, que pertencem à rnstituição;
* Realizar a celebração eucarística na instituição, uma vez por semana;

* Realizar, com agentes da Esquadra da GNR de Gouveia, palestra educativa com os

utentes e a comunidade sobre o tema "Idosos em Segurança";

* Promover a participação e interação social com outras instituições do concelho,

nomeadamente as de apoio à pessoa idosa e estabelecimentos de educa$o e de

ensino.

3.2. No apoio à família e na ajuda à integração social e comuuitária:

de

do

, Manter a colaboração, no âmbito da

Misericír dia de Gouveia;

* Colaborar no âmbito de programas de

"cantina social", com a Santa Casa da

ajuda alimentar a agregados familiares
carenciados.

3.3. Na dinmização de atividades de animaçãocomunitária:

* Desenvolver ações de anima$o de carácter lúdico, religioso, recreativo e cultural
com a participação dos nossos utentes, seus familiares e associados, bem como,

organizar e colaborar em atividades que envolvam as insfiúuições locais e a
comunidade, com intuito de reduzir desigualdades, fortalecer relações ínclusivas,

s olidárias e inter g er acionais ;
{. Participar nas festas religiosas, em colaboração com o grupo de catequese da

parôqui4 nomeadamente no Natal a fazer o Presépio e na Pâscoa na encenação da

Via Sacra.

3.4. Na promoção, colaboração e dirnrlgacão do patimónio local:

* Preservar as memôrias, costumes e tradições da freguesia, procurando o

env olvimento da p opulação residente;

€. Continuar a consolidar as sessões intituladas *Espaços de Memória" para a recolha

de canções, quadras e tradições da freguesia das Aldeias, de forma a presenlar a

memória e o conhecimento dos Aldeenses, que serão registadas num caderno e em

formato informático (vídeos) ;
* Realizar o VI Festival daÁgua, nafreguesia;
* Efetuar atividades em locais de património dafreguesia.

3.5. Na área da gestão e administração:

{. Divulgar a ação da Instituição no combate à COVID-tq e manter o plano de

co nting ência p ermanentemente atualizado ;
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* Divulgar as atividades da instituição através dos meios informáticos,

nomeadamente o site da instituição e a página do Facebook;

* Divulgar a newsletter online da instituifio, com as atiüdades desenvolvidas

mensalmente;

* Adquirir mobiliário e equipamentos indispensáveis ao normal funcionamento da

instituição;
.1. Proceder ao aperfeiçoamento contínuo ao nível da higienização dos espaços e

gestão de resíduos;

A Fomentar a realização de protocolos de colaborafio e d.e parceria com entidades

públicas e privadas, locais ou regionais, que fomentem a troca de experiências, a

diversidade e a melhoria dos nossos serviços,'

* Continuar a construir o Banco de Ajudas Técnicas da instituição, de modo a

facultar esfas aos utentes e à comunidade, quando necessário e com justificação

para o efeito;

* Participar de forma ativa na Comissão Local de Ação Social (CLAS);

* Concorrer a programas de apoio as /nsfituições Partículares de Solidariedade

Social (IPSS) e desenvolver campanhas d.e angariação defundos.

3.G Na área de resuÍsos hmanos:

* Promover uma cultura organizacional capaz d.e estimular a motivação, o

comprometimento e aformação dos recursos humanos;

* Promover o desenvolvimento pessoal e profissional dos colaboradores de uma

forma integradora e coerente com as políticas e os princípios da instituição;

* Dar forma$o aos colaboradores da instituição sobretudo nos domínios da saúde,

dahigiene e daprevenção no àmbito do combate à COVID-tq;

* Testar medidas de autoproteção no combate ao COVID-tq, bem como em caso de

incêndio ou sismo,'

* Divulgar junto dos trabalhadores o plano de contingência e todas as medidx e

orientações que especificamente lhes digam respeito ;

3.7. Plano de terapia ocupacional:

A terapia ocupacional assume um papel essencial na intervenção com

pessoas idosas, tendo por base uma abordagem centrada no utente, enfatizando

o envolvimento e a participação ocupacional, considerando todos os aspetos

físicos, psicológicos, socioeconómicos, espirituais e culturais. A sua atuação

carateriza-se pela promoção da saúde e bem-estar através do envolvimento do

utente em ocupações significativas.

De modo a assegurar a prestação de cuidados adequados às necessidades dos

utentes, a Terapeuta Ocupacional utiliza instrumentos de avaliação para

estabelecer objetivos e planear a sua intervenção. As avaliações dos utentes são

realizadas de forma anual ou de forma mais consistente, se necessário. As

intervenções ocorrem individualmente ou em grupo, em contexto institucional,

domiciliário e na comunidade.
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Atividade Objetivos

o
Ír.d
A

Treino de

Atividades da
Vida Diária e

Atividades da
Vida Diária

Instrumentais

I Manter/aumentar a participação ativa do utente no desempenho
das atiüdades da vida diária (por exemplo vestir/despir, tomar
banho, higiene e cuidados pessoais) e atividades da üda diária
instrumentais (por exemplo gestão da comunicação e mobilidade
na comunidade);

t Manter a máxima autonomia e independência;
I Promover a instrução e adaptação a novos produtos de apoio.

(!

d

0)q)

Sessão de
Movimento

t Promover a coordenação motora e controlo postural;
r Aplicar os princípios de conservação de energia e proteção

articular;
t Manter a noçáo de esquema corporal;
! Aumentar a mobilização dos diferentes segmentos do corpo;
r Prevenir sinais de fadiga e a inatividade;
r Impedir a ocorrência de quedas.

(ú

q)
v)

Sessão de
Estimulação
Cognitiva e

Sensorial

t Manter a capacidade de raciocínio e de abstração;
t Promover as funções mentais (atenção, concentração, orientação

temporal e espacial, memória a curto e longo prazo);
r Estimular à manutenção da perceção, principalmente ao nível do

processamento multissensorial, memória sensorial e relaçôes
espaciais;

r Melhorar a tolerância e discriminação a diferentes texturas;
r Promover a estimulação multissensorial;
. Estimular à resolução de problemas, sequenciação, planeamento e

organizaÇão.

(ü

(ü

tr
q)
q

Treino de
Marcha

Funcional

r Promover o treino de equilíbrio estáüco e dinâmico;
r Melhorar/manter o alinhamento postural;
r Prevenir a ocorrência de quedas;
r Manter/aumentar a mobilidade funcional.

(ü
o
0)

Êe

Atividades
Criativas e
Expressivas

t Proporcionar e desenvolver a criatividade;
I Desenvolver a capacidade de ideação;
I Promover o autoconhecimento;
r Estabelecer momentos de boa disposição e humor;
t Impulsionar à participacão social.

(E
o
OJ

Êq

"Espaços de
Memória"

r Expressar sentimentos de acontecimentos viüdos;
r Fortalecer os vínculos identitários, a reconstruÇão do autoconceito
e a aceitação de si próprio através da exposição de fatos
significativos na sua vida;

t Estimular à expressão e partilha de ideias, sentimentos e emoções,
através da evocação e recordação de experiências significativas
ocorridas no passado;

t Promover o auto e hétero-conhecimento;
! Prevenir o isolamento social;
r Desenvoiver a integração e coesão do grupo através da partilha de

memórias e experiências comuns.

(ü
o
o
tr

Êe

Sessão de
Reminiscência

r Desenvolver a capacidade para lidar melhor com situações do
passado através do confronto com as mesmas;

r Explorar experiências/situações e sentimentos viüdos;
r Manter/aumentar as competências mnésicas através da

recordação de eventos passados;
r Reestabelecer a orientação espacial e temporal;
r Promover a autoestima e autoconfiança através do reforço da

identidade pessoal.

Lísa Hrunitnitríria Soc'ittl i, ()ultural de ,,lldeias

6

\7
N
Try'-
@

n%

Programa de Ação e Orçantento - 2021



Lieit HLtütanitiít'iit Sctr'í;tI t' (lultttraI clt',1Icleiits

(ü
o
o

Ê0

Atelier de

Culinária
Jardinagem

r Manter as competências inerentes às atividades de üda diária
instrumentais;

r Aumentar/manter o senüdo de responsabilidade e autoeficácia;
r Promover a autoestima;
t Proporcionar momentos de bem-estar;
r Desenvolver o trabalho em equipa;
r Estimular à participação social.

9o
6L
e'3
ã.8tr9b9

Intervençáo no
Domicílio

r Adaptação ou modificação do contexto doméstico;
r Aplicar estratégias de conservação de energia e proteção articular;
r Desenvolver o treino de competências e orientação contÍnua da

gestão da doença e/ou condição fÍsica;
! Promover a instrução e adaptação a novos produtos de apoio.
r Manter/aumentar a interação social.

(!
o
0,)

Apoio
informativo e

formativo

r Neste âmbito, pretende-se levar a cabo ações de (in) formação e

sensibilização aos/às prestadores/as de cuidados e

colaboradores/as, sobre temas de relevo para a população idosa,
nomeadamente doenças neurodegenerativas, acidente vascular
cerebral, artrite reumatoide, prevenção de quedas e fraturas.

3.8. Calendarização das atiüdades mais simificativas
Nesta calendarizaçáo das atividades definimos um conjunto das datas mais

relevantes para sinalizar, mas sempre que a conjuntura atual permitir iremos

assinalar outras datas comemorativas.

Mês Atiüdade lData Descrição

o,l
0)

d

Dia da Paz (or) Sessáo cosnitiva (A definir)

Dia de Reis (o6) Realizar um lanche convívio e momento de troca de

saberes sobre a temática
Cantar das Janeiras Cantar das ianeiras na Câmara Municipal de Gouveia

Dia Mundial da
Saudade (3o)

Realizar uma tertúlia com os utentes para falar sobre o
tema saudade.

I
6J1

r.l
0,

c)I!

Fabrico de enchido
Recriar a produçáo de enchidos, recordando a tradição
com os utentes (ex. chouriÇa e farinheira)

Dia Mundial do Doente
(u)

Realizar uma palestra sobre um tema de relevo

Dia de São Valentim
,ra)

Confecionar uma sobremesa alusiva ao tema para o

Ianche, com as respetivas mensagens de amor
Carnaval (t6) Decorar a instituição, de acordo com a temática

VI Edição da Queima do
Entrudo

Construir o "entrudo" com os utentes e f.azer o respetivo
cortejo até à sua queima. Realizar um lanche, no final,
com as tradicionais papas demilho.

o1
(Jh
!
(ü

ã

Dia Internacional da
Mulher (o8)

Produzir uma "lembrança" para todas as utentes e

colaboradoras da instituicão
Dia do Pai (rs) Realizar uma atividade alusiva ao tema (A definir)
Dia Mundial da Árvore/

^eua 

(ztlzz) Realizar uma sessão cognitiva sobre o tema

Domingo de Ramos
(os')

Fazer os ramos para a bênçáo de Domingo de Ramos

Hs

Páscoa (+) Decorar a instituiÇão, de acordo com a temática

Folares da Páscoa
Confecionar os folares da Pâscoa e biscoitos, no Forno
Comunitário das Aldeias

Via Sacra Participar na Via Sacra, na freguesia
Visita Pascal Participar na Visita Pascal realizada na freguesia
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I

Dia Internacional do
caf.ê (r+')

Confecionar e degustar o café à moda antiga

Dia da Liberdade (25)
Realizar uma sessão expressiva e de reminiscências
alusivo ao tema

Dia Mundial da Dança
(zq)

Apresentar uma dança, com a participaçáo dos utentes,
aos familiares

o
(ü

ã

Dia da Mãe (og) Realizar uma sessão expressiva alusiva ao tema (A
definir)

Rezar o TerÇo Rezar o terÇo, semanalmente, ao longo do mês de Maio

Dia de Na Sr.a de

Fátima (r3)

Visualizar a eucaristia que decorre em Fátima, através da
teleúsáo
Assistir à eucaristia e à procissão em honra de Na Sr.a de

Fátima, na freguesia

Dia da Família (r5) Realizar um lanche convívio com os utentes e seus

familiares

o
É
ã

Dia Internacional do
Piquenique (r8)

Realizar um piquenique no espaço exterior da instituição

Santos Populares Decorar a instituicão. de acordo com a temática

Sardinhada
Almoço/conüvio para assinalar os Santos Populares, com
as típicas sardinhas assadas

Marcha dos Santos
Populares

Organizar uma pequena marcha dedicada aos santos
populares

o

Excursão Organizar uma excursão com roteiro a determinar
Dia Mundial do
Chocolate (oz)

Confecionar uma sobremesa para o lanche, com a

utilizaçáo deste ingrediente
Dia MundialdaPizza
(ro) Confecionar pizzas, para ojantar dos utentes

Dia do Amieo (zo) Realizar uma sessão cognitiva, sobre o tema (A definir)
Dia Mundial dos Avós
(26)

Participar nas comemorações do Município de Gouveia,
sobre o dia dos Avós

o
t,
ol
bô

Feira de Associativismo
Participar na Feira de Associativismo das Festas do Sr. do
Calvário (Gouveia')

Dia Mundial da
Fotoerafia (rq)

Realizar uma exposição com as fotografias recolhidas nas

sessões "Espaços de Memória" (Local a definir)

Jogos tradicionais
Organizar o [V Torneio de Malha e outros jogos
tradicionais

o
Í.1
!1

OJ

c,
v)

Dia Mundial da Doença
de Alzheimer (zr) Realizar uma palestra informativa

Dia Mundial do
Coração (29)

Realizar um rastreio dos sinais ütais, com técnicos
especialistas

Início do Outono Decorar a instituiÇáo, de acordo com atemática

o
r.l
!1

o

Dia do Idoso (or) Participar nas comemorações organizadas pelo Município
de Gouveia

Dia Mundial da Saúde
Mental (ro) Realizar uma palestra informativa

Dia Mundial da
Alimentaçáo (16)

Confecionar uma ementa proposta pelos utentes, com
pratos sienificativos para os próprios

Halloween (3r) Realizar um lanche temático

VII Almoço Serrano
Organizar um almoço gastronómico e temático, com
pratos tradicionais da freguesia

aro
ã-ãza

Dia de Todos os Santos
(or)

Participar na eucaristia e na romagem aos cemitérios da
freguesia

Feira de Outono Organizar uma pequena feira com produtos de Outono,

Programa de Ação e Orçamento - 2021
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realizados e confecionados pelos utentes.
Doces Resionais Confecionar marmelada

São Martinho (t) Realizar o magusto, com as típicas castanhas assadas e a
ieropiea

ol
r.l§
0)
Nq
â

Dia Internacional do
Chá (rs)

Realizar um lanche, com degustação de diferentes chás

Natal
Decorar a instituiçáo alusiva à época natalícia, incluindo a

realizacáo do presépio

Almoço de Natal
Realizar o almoço de natal e entregar as lembranças aos

utentes e colaboradores da instituiçáo

Vídeo (Balanço de
zozt)

Visualizar um vídeo com as principais atiüdades em que

os utentes e a instituiçáo participaram ao longo do ano de

2027.

3.9. Novos desafios:

O ano anterior definimos um conjunto de novos desafios para realizaÍ com

os nossos utentes e neste ano pretendemos dar continuidade e aprofundar os

mesmos.

t'Sabores e

Saberes"

Este projeto consiste em recolher, ao longo do ano, diferentes pratos típicos da
nossa freguesia e anotar todos os ingredientes e modo de confeção dos mesmos.
No final de recolhida toda a informação necessária, os pratos serão
confecionados com a colaboração dos utentes e voluntários para degustação.

«[
descoberta

do concelho"

Este projeto consiste em debater diferentes temas de relevo sobre cada freguesia
do concelho e realizar um posfer com a informaçáo recolhida de cada um. Após
discutida toda a informação será realizada uma visita a cada freguesia, sobretudo
pelos sítios abordados.

"Dança com
Idosos"

Este projeto consiste em realizar sessões de dança com os utentes e através da
utilização de músicas significativas para os mesmos. Estas serão adaptadas às

condiçÕes de mobilidade dos utentes e ao bem-estar dos próprios.

4. RECI.JRSOS HT,]MANOS

São dezoito (18) os colaboradores com diferentes ünculos laborais e nas

diversas funções na Liga Humanitária Socia1 e Cultural de Aldeias, para dar
resposta ao quadro legal e às necessidades efetivas que decorrem do seu normal
funcionamento.

Queremos manter o envolvimento dos nossos colaboradores nos processos

decisórios, valorizando, desta forma, a sua ação, de modo a aumentar os índices

de motivação e de autoestima pessoal e profissional, mantendo reuniões
regulares e outros processos de interação para estimar os níveis de satisfaçáo

dos colaboradores, bem como idenüficar e quantificar as suas perceções

relativamente aos diferentes aspetos organizacionais, assim como, implementar
medidas preventivas e corretivas que visem a melhoria contínua dos serüços.

Programa de Ação e Orçamento - 2021 9
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Continuaremos a ter como objetivo fundamental a promoção

autoformaçáo e da formação profissional.

A Liga Humanitária valoriza o equilíbrio entre a vida profissional e a vida
familiar de cada colaborador, dispondo assim de flexibilidade de troca de

horarios entre os funcionários, desde que a qualidade do serviço não seja posta

em causa. Existe ainda a preocupação relativamente à empregabilidade e

segurança do posto de trabalho, tendo integrado nos seus quadros, vários

colaboradores com contrato a termo ou medidas de estágios profissionais.

Trabalhar com a pessoa idosa exige conhecimentos especializados e muito

abrangentes e, nesse sentido, serão levadas a cabo ações de formação que

incidam em áreas pertinentes como sendo a Gerontologia Social, a área doença

mental (associada ao processo de envelhecimento), a área da prestação de

cuidados de higiene pessoal assim como toda uma aprendizagem que permita

uma melhor apreensão por parte das profissionais no que respeita à psicologia

do idoso.

Será solicitado o apoio do IEFP (ações de formação) e de outras entidades

parceiras.

Como já prevíamos para este ano, a concretizaçáo da ampliação da ERPI em

zozr implicará a revisão e adaptação do quadro de pessoal e criados pelo menos

3 novos postos de trabalho.

4.1 - Quadro dePessoal

Programa de Ação e Orçamento - 2021 10

Categoria
Tipo de

contrato
Quadro
atual

Quadro
lesal

SAD CD ERPI

Diretor Técnico Sem termo 1 1 3oo/o zoo/o 5oo/o

Auxiliar de Ação Direta Sem termo 6 7 r (rooo/o) r (rooo/o) 5
(rooo/o)

Cozinheira Sem termo 3 2 r (5oolo) r (5oolo)
2

(rooo/o)

Auxiliar de cozinha L r (rooolo)

Auxiliar Serviços Gerais
Sem termo - 3
A Termo - z 5 4 r(rooo/o) r (5oolo)

2
(rooo/o)

r (soo/o)

Terapeuta
ocupacional/Animadora
Sociocultural

Sem termo 1 L t5o/o t5o/o 7oo/o

Médico
Prestaçáo de

Servicos
rparcial I parcial zoo/o zoo/o 6oolo

Enfermeira
Prestaçáo de

Servicos
rparcial r parcial zoo/o zoo/o 6oolo
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5. ORÇAMENTO

Em breve vamos finalizar o exercício de 2o2o, num quadro de pandemia

acelerada e de grandes incertezas, mas cumpre-nos elaborar um novo orçamento

para 2o2L numa perspetiva de exploração e investimento. Para além da i
perspetiva consolidada, apresenta-se também o orçamento tendo em conta 

^" l!'
diversas áreas de exploração da Liga e os seus respetivos centros de custos. O

comportamento esperado para a evolução dos dados em 2021, como sendo os

valores apurados nos registos contabilísticos até 3o de setembro de 2o2o, taxas

de Juro do empréstimo, coeficiente de atualização dos serviços prestados face à

taxa de inflação, foram tidos em conta na elaboração deste orçamento. São,

porém, variáveis não controladas pela instituição, mas que se revelam críticas

para a sua atividade. Como tem sido apanágio da Liga, mais uma vez adotaram-

se critérios de prudência, aplicados às diferentes rubricas que compõem as

demonstrações dos resultados previsionais. Desta forma, este princípio teve

impacto ao níve1 da exploração, como se pode verificar pelo mapa de rendimento

e gastos, e do investimento. Acerca do investimento salienta-se a importância

que o mesmo tem, tanto ao nível económico, através das

amortizações/depreciações, como ao nível financeiro, através do recurso a
fundos próprios e ao empréstimo de médio prazo.

Apesar do espírito de prudência assumido, a Liga não irá deixar de se

focalizar na perspetiva de crescimento, sabendo que para o efeito será

necessário projetar uma previsão orçamental que seja o mais possível adequada

ao momento que vivemos, mas é contudo nossa obrigação, apesar das

ocorrências, procurar que o orçamento pata 2o2t seja alicerçado na experiência

que o pretérito, próximo e recente, nos tem indicado.

É, portanto, um processo complexo de programação e de contingência

acentuada que deverá ser percebido e corroborante de eventuais ajustamentos

ao longo da sua realização.

Dita-nos a experiência, pelo que se passou este ano, que o critério da

ponderação é essencial, como essencial será responder em função de metas e'

objetivos, considerando as dificuldades, os condicionalismos e as atitudes dos

seus atores, contrapondo sempre de forma empenhada e construtiva, na busca

incessante da segurança, do bem estar e da saúde dos nossos utentes e

funcionários.

Programa de Ação e Orçamento - 2021 TT



Licã Httrrtitrtitiít iit Sttt'taI t, ()ttItLtt;tI dt, .lIrleirts

Em conformidade com o que expressamos, a nossa proposta orçamental
para o próximo ano é a seguinte:

PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA 2021

CUSTOS E PERDAS

Generos Alimentares 56 237,60 €

Electricidade;Combs. e Outros Fluidos z3 z5o,8g c

Material de Desgaste e Escritório t oz4,Bt e

Outros Fornecimentos e Serviços 49 o4o,83 €

Remunerações Certas r59 478,88 e

Encargos sobre as remunerações 35 264,65 e

Gastos Ação Social-Proteção 7 755'84 €

Seguros Acid. Trab. e Doenças Prof. 2 632,63 €

Amortizações 12 884,OO €

Impostos 226,23 €

Custos e Perdas Financeiras 8o4,oo €

Outros t66,26 e

Soma 348 766,62 e

A previsão dos custos e proveitos vertida neste quadro prevê um aumento
global aproximado de 4,5o/o relativamente ao orçado para o ano de 2o2o, com
um resultado previsional positivo de 2.467,42€, face a despesas previstas de

348.766,62€ e a receitas estimadas em 351.23 4,o4€.

5.1- Ao nível dos proveitos, as principais fontes de receita que suportam a
nossa atividade continuam a ser:

5"1.1- A prestação de serviços, para os quais prevemos uma atualizaçáo média de

6,so/oi

5.L.2- os subsídios, as comparticipações e os acordos de parceria com as

instituições públicas, principalmente do ISS, mas também do IEFP e a Junta de

Freguesia;

5.1.3- Os donativos individuais e coletivos, a consignação do IRS e do IVA.

5.7.4- A quotização dos associados;

5.1.5- O resultado Iíquido de outras iniciativas criativas.

Programa de Ação e Orçamento - 2021 17

PROVEITOS E GANHOS

Comparticipação de Utentes tg7 Br7,og c

Subsídio Segurança Social t3t 732,28 c

Outros Subsídios IEFPe Outros 1909,34 €

Outros Proveitos Operacionais 19 775,33 €

Proveitos e Ganhos Financeiros o,oo €

Soma 35L234,04 €
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5.2- Relativamente aos custos, as rubricas com maior expressividade

orçamental são:

5.2.7- A de pessoal, que regista os diferentes tipos de encargos dos colaboradores

da instituição (salários, subsídios, diuturnidades, complementos salariais),

assim como os encargos com o seguro de acidentes de trabalho e com a
segurança social. De referir que os custos com pessoal orçamentado para o ano

de zozt incluem um ajuste previsional ao seguro de acidentes de trabalho, a
atualização de categorias de alguns trabalhadores, as diuturnidades e a

atualização dos salários por força da aplicação da Convenção Coletiva de

Trabalho. Nos valores apresentados estão, também, consideradas novas

contratações tendo vista o aumento de atividade da ERPI no último trimestre do

ano;

5.2.2- Continuaremos a procurar soluções energéticas alternativas, tão ou mais

eficazes, igualmente satisfatórias, mas mais compensadores e ambientalmente

mais favoráveis;

5.2.3- A modernizaçáo administrativa tem de ser desenvolvida no sentido de

transformar os serviços e garantir que a atividade possa gerar valor

acrescentado, estimulando desta forma a inovação, de forma a alcançar uma

maior maturidade em todas as dimensões da instituição;

5.2.4- A reparaçáo e manutenção dos edifícios;

5.2.5- A reparação de máquinas e equipamentos face às necessidades

emergentes;

5.2.6- O encargo com juros;

5.2.7- A amortização de capital no último trimestre do ano.

ORÇAMENTO DE INIVESTIMENTO

DESPESAS RECEITAS

Obras de ampliaçáo da ERPI 46 83o,ooe Financiamento LHSCA rB 83o,ooe

Consolidação do Talude Sul 2O 5OO,OO€ Crédito da CGD 50 OOO,OO€

Mobiliário e equipamento 15OO,OO€ o,oo€

Soma 68 83o,ooc Soma 68 83o,ooc

S.3- No plano dos Investimentos, reconhecendo que no ano de zozo ficamos

pelo planeamento, projetos, licenciamentos e procedimentos concursais, náo se
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executou o planeado esperando que em 2c27 se consiga esse desiderato, com a

ampliação da ERPI com mais três quartos, elevando o número de utentes de 19

para24, conforme está delineado.

Porém face aos condicionalismos da obra de ampliação, temos de dar
prioridade também à consolidação do talude de suporte a Sul, em detrimento de

outros investimentos, como a reabilitação da casa do "tio Jaime" para a qual não

possuímos disponibilidade financeira imediata (45.ooo,ooe). Assim, o

orçamento de zozt acautela:

5.3.1- A aquisição de máquinas e utensflios indispensáveis ao normal

funcionamento da instituição ;

5.3.2- A aquisição de mobiliario e de equipamentos indispensáveis ao normal
funcionamento da instituição;

5.3.3- A requalificação do espaço exterior e consolidação do talude Sul, cujo

valor estimado se situa próximo dos zo.5oo,oo€;

5.3.4- O aumento da capacidade da ERPI com a construção de três novos quartos

e com um investimento já contratado no valor 41. ggg,Loe acrescidos de [VA.

6. CONCLUSÃO

Apesar de todas as incertezas, receios e de grande intranquilidade para todas

as IPSS's, acreditamos que o ano de zozt vai representar mais um grande passo

na história da nossa instituição. Vamos concluir dois projetos da maior
importância. O primeiro, que é garantir a ampliação do Lar dando

sustentabilidade à instituição e resposta social aos nossos concidadãos, o outro,
a construção de um talude de suporte ao edifício.

A conclusão destas obras é da maior importância para a instituição, mas

também para a comunidade. O alargamento da resposta da ERPI é de grande

relevância, permitirá a ampliação e desenvolvimento do serviço que prestamos.

Sem dúvida é um projeto aliciante mas que irâ trazer de alguma forma, uma
grande exigência em termos de investimento para a nossa instituiçáo, mas que

de alguma forma prevemos que com o apoio de outras entidades, oficiais e

particulares, de todos os colaboradores e amigos, a Liga irá, mais uma vez,

conseguir atingir os seus objetivos. O segundo projeto em que estamos

envolvidos é do maior interesse para o primeiro, e1e permitirá com toda a

segurança o acesso às zonas de circulação de viaturas, utentes e colaboradores,

bem como a consolidação do próprio edifício.
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Simultaneamente não descuramos os cuidados de saúde e a prevenção

pandémica com a atualização permanente do nosso plano de contingência e a
adaptação das regras e dos horários de funcionamento. Este plano tem contado

com a participação e a visão estratégica dos nossos colaboradores e tem

incorporado as respostas que entendemos por convenientes em cada ciclo

pandémico.

Este tem sido, para já, o nosso grande projeto, a nossa determinação e o
enfoque das nossas energias, sempre em prol da segurança, da saúde e do bem

estar dos nossos utentes e colaboradores.

Este é um momento difícil e será um tempo decisivo. Esperamos não vacilar,
porque a determinação e a ambição que nos move é suportado no forte conjunto

formado desde sempre pelos gue "vestem a nossa camisola", pelos nossos

colaboradores, pelos voluntários e pelos associados.

Sabemos que não podemos, nem sabemos, fazer tudo, mas faremos tudo

quanto pudermos, pois ninguém é mais forte do que o laço da nossa união!

Protejam-se!

Muíto obrigado atodos!

Aldeias, 10 de Novembro de zozo

?r
(Anexam-se Contas de Exploração
para o ano 2027 em SNC-ESNI)

Previsionais de Rendímentos e Gastos
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F3M - Intbrnration Systeurs, SA

wl-
Moeda: Euros

Valores em Euros

5(,1i7.6t)

73.,1t6.5.1

20-s Ill.00

))6 )\

166.26

ll fl8:i,00

804.00

i48 766.(r2

l -1(rl.:11

Conta de Exploração Previsional - Gastos 2021 SNC-ESNL

+ : 63-((r3 ll2 t 635,6)

proccssaclo por conrputadol'

Custo merc. vendidas e matérias prirnas consumidas..

Materias-primas. subsidiárias e de consumo.......

ourr10s.....

Fornecimentos e serviços extentos:.......

Subcontractos...................
Serviços especializados....................
Materiais......
Energia e fluidos......,
Deslocações, estailas e transportes.

Serviços «liversos........
ouTRos.....

Castos corn o Pessoal:...................
Remunerações dos órgàc,s sociais..........

Remunerações do pessoal..

Contribuições Segwança SociaI...........

Seguros acid. Trabalho e doenças protissionais.

ouTRos.....

Perdas por imparidade...................

Perdas por reduções cle justo va1or.............

Provisões do periodo....

C)utros gastos e perdas...........

lmpostos.......
ouTRos.....

Gastos de depreciação e de amortizaçào:..,........

Propriedades de investimento..................
Activos Íixos tangíveis...................
Activos intangíveis....

ouTRos.....

Castos e perdas cie t-rnanciamento..............
Juros suportados. . .. .... ... .....

ouTRos.....

(A) .

RESUT_TAtX) L IQt i il)O ITRFVISI()NÀt

5 (r.13 7 .60

8 07t..18
1 iJl ÍrR

)i 75{)X9

24.9 |

I9.425.57
0,0t)

159.478.88
I 5.26.+.6 5

1 í.1) Í\l

7.75 5,84

12.88,+.00

6I
612

ó l-6 ll

ól
óll
6)2
(), J

(t24

ô25

626
6l-62 I ',ô

ól
631

632

6-t5

o-)o

(r5

66

61

68

ó81

68-ó8 r

64

ó,+ I

ó:+2

643

6,tr-641 ,l

69

691
(r9-69 I
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Conta de Exploração Previsional - Rendimentos 2021 SNC-ESNL

F3M - Informatíon Svstems. SA

Moeda: Euros

CONTA RENDIMENTOS Valores em Euros

7l

72

721

722
72-72U2

75

7 5ll
752
753
7 5-(7 5ll+7 521.

73

74

76
76t
762
763

76-(76U3)

77

78

78r
78-78 I

79

791
79-791

Venda

185.438,13
3.114,73
9.264,23

131.732,28
1.909,34

0,00

19.77 5,33

197.8t7,09

133.641,62

19.77 5,33

351.234,04
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