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I Plano de Atividades 
 

1. NOTA INTRODUTÓRIA 
No cumprimento da Lei e do Compromisso, a Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia 

das Alcáçovas, submete à apreciação e deliberação da Assembleia Geral de Irmãos o Plano de 

Atividades e Orçamento para 2022. 

 

O Plano de Atividades e correlativo Orçamento que, nos termos e finalidades legais e estatutárias, 

mas também de gestão, agora se apresentam, visam orientar a atividade desta Misericórdia para a 

prossecução dos seus objetivos, desempenhando um papel fundamental na boa gestão dos recursos 

e, garantindo ao mesmo tempo, melhor informação e transparência. 

 

Os anos de 2020 e 2021 vivemos a primeira pandemia deste século e que nos afetou de uma forma 

muito forte, quando entre dezembro de 2020 e março de 2022 fomos afetados por um surto 

devastador. Para nós, os efeitos da pandemia foram enormes e ainda se refletem no valor dos custos 

suportados.  

 

Estamos a prever que o ano de 2022 já seja de alguma normalidade. Mas sabemos que será 

obviamente uma nova normalidade, pois há procedimentos que terão de ficar, tal como o uso de 

máscaras de proteção e outras medidas emanadas da Direção Geral da Saúde. 

Continuaremos a focalizar a otimização dos serviços, numa lógica de racionalização de recursos, 

primando sempre pela cada vez maior qualidade do serviço, no conforto, na segurança e no bem-

estar dos nossos utentes, e na diversificação das fontes de financiamento, como temos feito nos 

últimos anos, apresentando candidaturas a entidades privadas, que nos garantam continuar esta 

aposta forte na diferenciação e no permanente aumento da qualidade do serviço. 

 

O planeamento estratégico da ação desta Misericórdia é uma ferramenta fundamental, embora, e 

como provou a atual pandemia, há sempre imponderáveis que nos poderão sempre dificultar o 

caminho, mas certamente não nos desviarão dos objetivos a atingir. 

A aposta na qualificação e valorização dos trabalhadores, e a otimização dos recursos e eficiência 

dos serviços são também fundamentais.  
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O ano de 2022 vai ser um ano de forte investimento na requalificação dos edifícios e dos 

equipamentos, sempre com o objetivo de alcançar as melhores condições de habitabilidade dos 

nossos utentes e de trabalho dos funcionários e colaboradores desta Instituição. Para isso contamos 

com financiamento de candidaturas já aprovadas e outras a apresentar a entidades financiadoras. 

 

A concretização das ações preconizadas neste Plano de atividades, e o alcançar dos objetivos 

propostos, depende em grande medida de recursos financeiros, mas também muito do esforço de 

todos, dos seus trabalhadores e colaboradores, dos membros dos corpos sociais e de toda a 

irmandade. A Mesa Administrativa tudo fará para que sejam alcançados os resultados esperados e 

se possível possamos ir mais além e superarmo os mesmos. 
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2. IRMANDADE DA SANTA CASA DA 
MISERICÓRDIA DE ALCÁÇOVAS 

 

Tal como consta no seu Compromisso, a Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Alcáçovas, com sede em 

Rua Dr. Aleixo de Abreu, n.º 49, em Alcáçovas, foi instituída no ano de 1551 e é uma associação de fiéis, com 

personalidade jurídica canónica, cujo fim é a prática das Catorze Obras de Misericórdia, tanto corporais como 

espirituais, visando o serviço e apoio com solidariedade a todos os que precisam, bem como a realização de 

atos de culto católico, de harmonia com o seu espírito tradicional, informado pelos princípios do humanismo 

e da doutrina e moral cristãs. 

Em conformidade com a sua ereção canónica, a Santa Casa da Misericórdia encontra-se sujeita ao regime 

especial decorrente do Compromisso celebrado entre a União das Misericórdias Portuguesas e a Conferência 

Episcopal Portuguesa, assinado em 2 de maio de 2011 ou de documento bilateral que o substitua, o qual 

consubstancia o Decreto-Geral Interpretativo da Conferência Episcopal Portuguesa, da mesma data. 

A Santa Casa da Misericórdia tem, também, reconhecida a sua personalidade jurídica civil, com estatuto de 

Instituição Particular de Solidariedade Social, pelo que é considerada uma entidade da economia social, nos 

termos da respetiva Lei de Bases, e natureza de Pessoa Coletiva de Utilidade Pública.  

Para concretização do seu fim, a Misericórdia desenvolve atividades de intervenção social, designadamente: 

a) Apoio à infância e juventude; 

b) Apoio às pessoas idosas; 

c) Apoio à família e comunidade em geral; 

d) Salvaguarda e defesa do património cultural e artístico, material e imaterial, religioso e não religioso; 

e) Atividades enquadráveis na Economia Social, em íntima colaboração com os parceiros institucionais; 

f) Atividade agrícola. 
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3. ORGANOGRAMA 
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4. AÇÕES A DESENVOLVER E 
PROJETOS DE INVESTIMENTOS 

 
 

4.1. Serviços prestados 
 

A. Resposta Sociais para Pessoas Idosas 
4.1.1 Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) 

 

A ERPI destina-se a receber utentes idosos com idade igual ou superior a 65 anos em regime de 

internamento, tendo como capacidade máxima o acolhimento de 108 utentes. A SCMA tem 

protocolado com o Instituto da Segurança Social, I.P, dois acordos de cooperação para a resposta 

social ERPI, respetivamente, para 20 utentes e para 78, existindo ainda a gestão de 10 vagas em 

regime de gestão privada. 

 

Esta resposta social tem como principal objetivo prestar todos os cuidados necessários e essenciais 

ao bem-estar e conforto dos seus utentes, tais como alojamento, alimentação, higiene pessoal, 

cuidados de imagem e conforto, tratamento de roupas, apoio psicossocial, cuidados de saúde. 

 

A SCMA poderá oferecer os serviços de terapia ocupacional, fisioterapia e animação. Poderá ainda 

oferecer algumas outras atividades para os utentes, como Yoga, Psicomotricidade, Serviço de 

Psicologia, entre outros, conforme o estado atual da Pandemia COVID-19 no ano 2022. 

Objetivos e ações para 2022: 

a) Continuar a fomentar o desenvolvimento desta Resposta Social baseada no Modelo de 

qualidade de vida de Schalock, R. (2002), adaptando os planos de intervenção individual à 

realidade de cada pessoa; 

b) Proporcionar serviços complementares adequados à problemática biopsicossocial das 

pessoas idosas, contribuindo para a estimulação de um processo de envelhecimento ativo; 

c) Continuar a implementar medidas sustentadas que permitam elevar cada vez mais a 

qualidade de vida e bem-estar dos utentes, prevalecendo a sua condição de saúde, os seus 

interesses pessoais e sempre que possível as suas preferências; 
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d) Procurar contribuir para o reforço, a cada utente e sua família, da segurança individual e 

coletiva, através das medidas preventivas, implementadas pelos serviços da SCMA, 

seguindo as orientações das diversas entidades tutelares; 

e) Continuar com a atualização dos Planos Individuais de Intervenção (PII) dos utentes, criando 

um projeto de intervenção personalizado com base nas expetativas e interesses do utente; 

f) Promover, institucionalmente, dinâmicas que contribuam para estimular uma vida ativa, 

procurando assistir no processo de envelhecimento, de cada pessoa, de forma saudável e, 

se possível, ativo; 

g) Continuar a utilizar a plataforma MySenior, e continuar a reforçar a sua relevância junto de 

todos os utilizadores, ampliando a sua utilização aos serviços complementares; 

h) Reforçar e renovar o stock de ajudas técnicas; para utentes, proporcionando mais conforto, 

segurança e, quando possível, mobilidade, e para funcionários, proporcionando melhores 

condições de trabalho e prevenindo lesões decorrentes do esforço inerente á prestação de 

serviços; 

i) Manter a plena ocupação das vagas disponíveis, a cada mês, contribuindo para a gestão 

sustentável da resposta social; 

j) Assegurar, anualmente, revisão das comparticipações e prestações de utentes e seus 

descendentes; 

k) Apurar, anualmente, o custo médio por utente e em função deste valor, adequar as 

respetivas tabelas de custos complementares; 

l) Continuar a promover ações de formação e qualificação para os colaboradores, de forma a 

enriquecerem as suas competências pessoais e profissionais; 

m) Desenvolver atividades que promovam o espirito de equipa e qualidade nas relações 

laborais; 

n) Continuar a implementação do Sistema de Avaliação de Desempenho, procurando 

contribuir para a equidade na avaliação individual, bem como, o reconhecimento da 

qualidade do desempenho de cada funcionário; 

o) Continuar a reforçar o modelo de gestão participada, estimular o sentido critico de toda a 

equipa para a continua melhoria e aperfeiçoamento da qualidade dos serviços prestados a 

cada pessoa. 
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4.1.2 Centro de dia 
 

O Centro de Dia é uma resposta social da Santa Casa da Misericórdia de Alcáçovas que tem como 

principal objetivo a promoção da melhoria da qualidade de vida da pessoa idosa, bem como a sua 

manutenção dos utentes no seio sociofamiliar. O Centro de Dia funciona durante o dia, nas 

instalações da ERPI (antigo Lar de Idosos), e presta serviço de transporte, alimentação, cuidados de 

higiene e conforto, tratamento de roupa, cuidados básicos de saúde, incluindo o apoio psicossocial, 

serviços de terapia ocupacional, fisioterapia e animação sociocultural.  

 

Esta resposta Social procura prevenir situações de dependência, combater as situações de 

isolamento e solidão e contribuir para o retardamento da institucionalização da pessoa idosa.  

 

A SCMA tem protocolado com o Instituto de Segurança Social, I.P, um Acordo de Cooperação para 

4 utentes e capacidade instalada para um total de 14 utentes.  

Objetivos e ações para 2022: 

a) Continuar a fomentar o desenvolvimento desta Resposta Social baseada no Modelo de 

qualidade de vida de Schalock, R. (2002), adaptando os planos de intervenção individual à 

realidade de cada pessoa; 

b) Continuar a apostar num trabalho personalizado e individualizado tendo em conta os 

interesses e necessidades de cada utente e da sua família; 

c) Continuar a contribuir para a promover a autonomia e prevenir situações de dependência 

e isolamento social; 

d) Contribuir a promoção das competências sociais, psíquicas e físicas do utente de forma a 

manter a sua autoestima, a fomentar a sua independência e autonomia; 

e) Manter a gestão e monitorização do processo individual de intervenção do utente; 

f) Continuar o acompanhamento e assessoria à família do utente; 

g) Procurar alternativas, se por razões de prevenção e segurança o serviço tiver de ser 

domiciliado ou alterado; 

h) Continuar a utilizar a plataforma MySenior, e continuar a reforçar a sua relevância junto de 

todos os utilizadores, ampliando a sua utilização aos serviços complementares; 

i) Manter a plena ocupação das vagas disponíveis, a cada mês, contribuindo para a gestão 

sustentável da resposta social; 

j) Assegurar, anualmente, revisão das comparticipações e prestações de utentes e seus 

descendentes; 
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k) Apurar, anualmente, o custo médio por utente e em função deste valor, adequar as 

respetivas tabelas de custos complementares; 

l) Desenvolver atividades que promovam o espirito de equipa e qualidade nas relações 

laborais; 

m) Continuar a implementação do Sistema de Avaliação de Desempenho, procurando 

contribuir para a equidade na avaliação individual, bem como, o reconhecimento da 

qualidade do desempenho de cada funcionário; 

n) Continuar a reforçar o modelo de gestão participada, estimular o sentido critico de toda a 

equipa para a continua melhoria e aperfeiçoamento da qualidade dos serviços prestados a 

cada pessoa. 

 

4.1.3 Serviço de Apoio Domiciliário 
 

O Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) da Santa Casa da Misericórdia de Alcáçovas é uma resposta 

social que consiste na prestação de cuidados individualizados e personalizados no domicílio, a 

pessoas com idade igual ou superior a 65 anos, e com capacidade para 35 utentes.  

Esta resposta social procura satisfazer as necessidades básicas essenciais de vida e bem-estar dos 

utentes, melhorar a qualidade de vida dos mesmos e contribuir para retardar a sua 

institucionalização. 

O serviço de apoio domiciliário abrange os serviços de Alimentação, Higiene Pessoal, Tratamento 

de roupas, Higiene Habitacional, Animação, Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Através destes 

serviços procuramos manter os utentes no seu meio natural de vida e contribuir para a prevenção 

de situações de dependência, contribuindo para a sua independência e autonomia.   

Objetivos e ações para 2022: 

a) Promover a autonomia dos utentes, procurando mantê-los no seu meio natural de vida e 

contribuindo para a prevenção de situações de dependência e isolamento social; 

b) Tentar suprimir algumas das necessidades dos utentes no seu domicilio de forma a 

contribuir para o retardamento da institucionalização dos mesmos; 

c) Promover o convívio entre os utentes das várias respostas sociais através do serviço de 

Animação Sociocultural. 

d) Manter atualizado o Plano Individual de Cuidados (PIC) de cada utente; 

e) Procurar, mediante as condições de segurança e capacidade técnica, disponibilizar sessões 

de fisioterapia e terapia ocupacional, de modo a melhorar a mobilidade dos utentes, bem 
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como melhorar as suas capacidades físicas para as atividades de vida diária, levando ao 

retardar da sua institucionalização; 

f) Continuar a prestar um serviço de qualidade, garantindo a qualificação dos colaboradores, 

bem como a melhoria das metodologias e procedimentos utilizados no tratamento direto 

ao utente; 

g) Dar continuidade ao Sistema de Avaliação de Desempenho, para promover a equidade na 

avaliação e reconhecimento no desempenho, e contribuir para a motivação dos 

colaboradores, na melhoria das sua competências e robustez da responsabilidade; 

h) Prolongar a promoção e a divulgação da resposta social no sentido de aumentar a 

frequência média anual de ocupação das vagas; 

i) Efetuar a revisão anual das comparticipações de cada utente e apurar os custos médios de 

funcionamento por utente; 

j) Reforçar o equipamento necessário à realização dos serviços de SAD em contexto 

domiciliário; 

k) Ampliar a utilização da plataforma MySenior aos serviços de SAD;  

l) Manter em condições seguras e funcionais a frota de veículos disponível; 

m) Procurar soluções de financiamento para a renovação da frota, nomeadamente a 

transferência para veículos 100% elétricos. 
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B. Respostas de Intervenção 
 

4.1.4 Refeições Sociais  

O serviço “Refeições Sociais”, surgiu devido à continua necessidade dos utentes, da anterior Cantina 

Social, financiada pela Seg. Social, ter sido extinto.  

O principal objetivo deste serviço é suprir as necessidades alimentares de indivíduos e famílias em 

situação de vulnerabilidade socioeconómica, através da disponibilização de refeições 

nutricionalmente equilibradas. 

Este serviço é um meio de garantir às pessoas e/ou famílias acesso às refeições, independentemente 

do seu consumo ser efetuado no domicilio, ou, excecionalmente, em meio institucional.  

Os critérios para ter acesso ao serviço das refeições sociais são os seguintes: 

 Indivíduos/famílias já em situações sob o apoio social, desde que o apoio atribuído não 

seja no âmbito alimentar; 

 Situações recentes de desemprego múltiplo, com despesas fixas com 

descendentes/dependentes; 

 Indivíduos/famílias, com baixos salários e encargos habitacionais fixos; 

 Indivíduos/famílias, com doença crónica, baixo rendimento e encargos habitacionais 

fixos; 

 Indivíduos/famílias com reformas/pensões ou outro tipo de subsídios sociais baixos; 

 Famílias monoparentais com salários reduzidos, encargos habitacionais fixos e 

despesas fixas com filhos; 

 Situações de emergência temporária, tais como incêndio, doença súbita, intempéries, 

calamidade social, entre outras. 

 

É de realçar que os candidatos podem procurar este apoio alimentar espontaneamente ou ser 

encaminhados por outras entidades parceiras.  

Objetivos e ações para 2022: 

a) Manter a oferta de refeições equilibradas e validadas nutricionalmente; 

b) Manter a relação de parceria e complemento de intervenção com entidades congéneres 

para melhor adequar o fornecimento de alimentação a cada caso; 

c) Suprir as necessidades alimentares dos utilizadores, oferecendo uma alimentação segura, 

economicamente acessível. 
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C. Respostas para a Infância e Juventude 
4.1.5 Creche 

 
A resposta social de Creche visa o acolhimento de crianças dos 4 meses até aos 36 meses de idade, 

com capacidade para 33 crianças. 

A Creche presta os serviços de alimentação, saúde, higiene e repouso e desenvolve atividades na 

área da expressão e comunicação, área da formação pessoal e social e na área do conhecimento do 

Mundo. 

 

Atividades a desenvolver, a partir de 2022, têm um caracter de continuidade e advém do 

planeamento feito para o período letivo de 2021/2022, entanto, devido à pandemia Covid-19, 

encontram-se suspensas. É nossa intensão retomá-las durante o decorrer de2022, logo que as 

orientações da Direção Geral de Saúde e demais entidades tutelares, assim o permitam.  

 

 Atividades a retomar em 2022: 

 Expressão Motora com Professor, a definir; 

 Expressão Musical com Professor, a definir; 

 Atividades com a equipa do Gabinete de Intervenção Precoce; 

 Atividades com a equipa técnica do projeto “BPI Infância – Eu Nós Família- Da Família à 

Criança Aprender a Ser”; 

 Atividades intergeracionais com os utentes da SCMA e Animadoras; 

 Atividades temáticas com a equipa técnica da SCMA (Enfermeiro, Nutricionista, Cozinheiro, 

Psicóloga, etc.); 

 Atividades com as Famílias. 

 

A continua formação da nossa equipa, técnicos e colaboradores, é uma aposta permanente, pelo 

que prevemos realizar as seguintes ações de formação: 

 “A Creche e o Desenvolvimento da Criança”; 

 “Desenvolvimento da Criança dos 0 aos 3 anos. Iniciação”; 

 “Cuidados de rotina diária e atividades promotoras do desenvolvimento da criança “; 

 E outras ações de formação que ao longo do ano sejam relevantes para o reforço das 

competências e melhoria da prestação dos serviços. 
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O plano de reuniões para 2022, que desejamos cumprir em condições de plena segurança, é o 

seguinte 

 Reunião de Abertura do Ano Letivo, durante o 4º trimestre de 2022; 

 Reunião de Avaliação Intercalar, durante o 1º trimestre de 2022; 

 Reunião de Avaliação Final, no final do 1º semestre de 2022. 

Objetivos e ações gerais para o ano 2022: 

a) Promover o desenvolvimento global da criança através de atividades diversificadas e 

promovidas por uma equipa multidisciplinar; 

b) Proporcionar às crianças um clima de segurança física e emocional que contribua para o seu 

bem-estar e desenvolvimento, em estreita colaboração com as famílias, atuando de forma 

eficaz no despiste precoce de qualquer inadaptação ou deficiência e assegurando o 

encaminhamento adequado para cada caso; 

c)  Fornecer refeições nutritivas e equilibradas a todas as crianças, de acordo com os serviços 

planeados; 

d) Continuar a adquirir material didático apropriado às idades das crianças, para cada uma das 

salas; 

e) Promover um projeto inter-geracional que visa fomentar as relações e o contacto entre os 

utentes das diferentes respostas sociais; crianças e idosos, através da partilha de 

experiências e conhecimentos. 

 
Organização das Salas de Creche 
 

Sala Recursos Humanos N.º Crianças 
(à data) 

Sala 4/12 meses 
1 Educadora Social 

1 Auxiliar de Educação 
7 

Sala 12/24 meses 
1 Educadora de Infância 

1 Auxiliar de Educação 
8 

Sala 24/36 meses 
1 Educadora de Infância 

1 Auxiliar de Educação 
7 

Áreas Comuns 2 Auxiliares de Serviços Gerais n.a 
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Plano de atividades da Creche 2022: 
 
Janeiro, Fevereiro, Março e Abril de 2022 (2º período do ano letivo 2021/2022) 
 

Calendário Objetivos Atividades Intervenientes 

Janeiro 

- Preservar as tradições; 
- Promover o conhecimento de noções 
lógico-matemáticas; 
- Adquirir noções espácio-temporais; 
- Adquirir noções de medida 
- Adquirir noções de grandeza  
- Conhecer as características da estação 
do ano Inverno; 
- Desenvolver a criatividade utilizando 
elementos naturais; 
- Promover a autonomia;  
 
 
- Estabelecer comunicação com os outros 

- Dia de reis 
- Inverno; 
- Sub-Projeto: “Eu e 
a matemática” 
(conjuntos, cores, 
formas, noções de 
medida, espaço e 
tempo, algarismos 
(1,2,3); 
- Atividades 
sensoriais; 
- Observação de 
imagens  
-  historias 
livros/fantoches 
-Audição canções 
infantis 

- Crianças 
- Equipa 
pedagógica 
- Auxiliares 
- Professores 
- Equipa IP 
- Professores 
- Equipa BPI 
 
 
 
 
 
 
- sala de berçário 

Fevereiro 

- Estimular o desenvolvimento da 
imaginação criativa; 
- Promover a desinibição e a autoestima; 
- Promover a socialização entre todos os 
elementos da comunidade; 
- Vivenciar o espírito do carnaval;  
- Conhecer e experienciar uma tradição;  
- Reforçar as relações de amizade e 
afeto;  
- Experimentar diferentes técnicas de 
expressão plástica; 
 
- Dirigir a atenção da criança para objetos 
para agarra-los  

- Sub-Projeto: “Eu 
imagino” (Carnaval, 
dramatizações, faz-
de-conta); 
- Atividades 
sensoriais; 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Atividades com 
brinquedos que 
rolem ou andem 
- Jogo de “esconde-
esconde” 
- Jogo de sons 

- Crianças 
- Equipa 
pedagógica 
- Auxiliares 
- Pais 
- Equipa IP 
- Professores 
- Equipa BPI 
 
 
 
 
 
 
 
- sala do berçário 

Março 

- Promover a relação creche-família; 
- Conhecer o ciclo de vida das plantas;  
- Estimular a criança para a exteriorização 
de sentimentos e afetos;  
- Valorizar a figura paterna;  
- Sensibilizar as crianças, para as 
alterações da natureza;   
- Despertar o respeito pela natureza;  
- Sensibilizar as crianças para a 
conservação e preservação da natureza;  
- Conhecer as características da estação 
do ano Primavera; 

- Celebrar o 
Carnaval; 
- Participação no 
Corso Carnavalesco 
de Alcáçovas (por 
definir) 
- Dia do pai 
- Primavera 
- Sub-Projeto: “Eu e 
a ciência” 
(experiências) 

- Crianças 
- Equipa 
pedagógica 
- Auxiliares 
- Equipa IP 
- Professores 
- Equipa BPI 
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- Desenvolver o gosto pela ciência; 
- Fomentar o espírito observador e 
crítico; 
- Sensibilizar para a importância da água 
e também da sua preservação.  
 
- Demonstrar competências cognitivas 

- Atividades 
sensoriais; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Jogos de som 
- jogos de encaixe 
- jogos de 
associação 
- jogos de 
construção 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- sala do berçário 

Abril 

- Usar o jogo simbólico como forma de 
expressão;  
- Reconhecer a importância das 
tradições; 
- Viver tradições da Páscoa; 
- Reconhecer a importância da Natureza; 
- Sensibilizar para a proteção da fauna e 
flora do meio envolvente; 
 
- Demonstrar uma crescente 
competência nas capacidades motoras 
grossas 

- Férias da Páscoa 
(“Ao guardiões da 
Natureza”) 
- Atividades ao ar 
livre na horta da 
scma; 
- Atividades 
sensoriais 
 
- Gatinhar, rastejar, 
rolar sobre si 
- Explorar 
brinquedos no 
tapete 
- Atividades de 
estimulação motora 
com almofadas e 
colchões 
- De Pé empurrar 
brinquedos 
 

- Crianças 
- Equipa 
pedagógica 
- Auxiliares 
- Equipa IP 
- Professores 
- Equipa BPI 
 
 
 
- sala do berçário 

 
 
Maio, Junho, Julho e Agosto 2022 (3º período do ano letivo 2021/2022) 
 

Calendário Objetivos Atividades Intervenientes 

Maio 

- Sensibilizar para a importância da 
Família. 
- Compreender a diversidade das 
famílias; 
- Valorizar e preservar os laços 
familiares;  
- Valorizar a figura materna;  
- Proporcionar e fomentar a relação 
escola/família;  

- Dia da mãe 
- Dia da Família  
- Sub- projeto: 
“Vamos conhecer … 
animais da quinta” 
…Peixinhos do Rio”; 
- Visita ao Fluviário 
de Mora (passeio 
final de ano) 

- Crianças 
- Equipa pedagógica 
- Auxiliares 
- Pais 
- Equipa IP 
- Professores 
- Equipa BPI 
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- Identificar os membros diretos da sua 
família;  
- Promover o conhecimento e contacto 
com diferentes animais do quotidiano;  
- Reconhecer e identificar alguns 
animais domésticos e da quinta, 
reproduzindo alguns dos seus sons  
- Sensibilizar para diversidade de fauna 
marítima 
 
- Demonstrar um crescente 
competência na motricidade global 

- Atividades 
sensoriais; 
 
 
 
 
 
 
 
- Jogos de imitação 
- Exploração de 
canções mimadas 
- Levantar os braços 
para vestir um casaco 
- Manipulação de 
bolas 
- Exploração do túnel 
- Exploração do 
paraquedas 
- Empurrar 
brinquedos que se 
movimentam. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- sala do berçário 
 

Junho 

- Reconhecer e valorizar-se como 
criança; 
- Promover o gosto pelas histórias e 
pelo livro; 
- Fomentar o desenvolvimento da 
linguagem oral; 
- Promover a aquisição de novo 
vocabulário; 
- Promover a integração em 
celebrações da comunidade; 
- Conhecer novas realidades; 
- Promover momentos de alegria, de 
convívio; 
- Descobrir e interagir com o meio 
ambiente.  
 
 
- Demonstrar capacidades finas 
Estimular a coordenação oculo-manual 
Desenvolver a motricidade fina 
 

- Dia Mundial da 
criança (na 
instituição); 
- Participação na 
celebração do Dia da 
Criança promovida 
pela CMVA 
- Semana Cultural 
- Sub-Projeto: 
“Cabeça com ideias” 
(feira do livro) 
- Visitas 
- Atividades 
sensoriais 
 
- Jogos de 
movimento 
- Exploração de 
brinquedos na sala 
- Exploração de jogos 
de construção 
- Manipulação de 
bolas de vários 
tamanhos 
- Manipulação de 
balões 
- Manipulação de 
caixas plásticas, 
garrafas, copos, 
colheres 
- Manipulação de 
caixas de cartão 

- Crianças  
- Equipa pedagógica 
- Auxiliares 
- Professores 
- Pais 
- Comunidade 
- Equipa IP 
- Professores 
- Equipa BPI 
 
 
 
 
 
 
 
- sala do bercário 
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- Manipulação de 
instrumentos 
musicais 
- Manipulação de 
fitas 

Julho 

- Promover o desenvolvimento de 
capacidades cognitivas, 
comportamentais e emocionais das 
crianças; 
- Promover atividades lúdicas e 
pedagógicas no período do Verão 
- Conhecer as características da estação 
do ano Verão. 

- Férias de verão: 
jogos de água, 
piscinas insufláveis, 
atividades de 
exterior, gincanas 
- Atividades 
sensoriais 

- Crianças de creche 
- Equipa pedagógica 
- Auxiliares 
- Equipa IP 
- Professores 
- Equipa BPI 
 

Agosto 
- Promover atividades lúdicas e 
pedagógicas no Verão. 
- Promover momentos de diversão 

- Atividades de 
exterior 

- Crianças creche 
- Equipa pedagógica 
- Auxiliares 

 
 

Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro – 2022 (1º período do ano letivo 2022/2023) 
 

Calendário Objetivos Atividades Intervenientes 

Setembro 

- Promover a adaptação das crianças 
às regras, rotinas da creche, espaços, 
amigos e adultos;  
- Criar laços de afeto entre adultos e 
crianças e entre crianças;  
- Despertar sentimentos de bem-
estar, segurança e autoconfiança, 
bem como respeito; 
- Criar boas relações com as famílias 
correspondendo às  
suas necessidades e atendendo às 
suas dúvidas 

- Boas vindas organização 
do ambiente educativo; 
integração/adaptação das 
crianças na creche 

- Crianças 
- Equipa 
pedagógica 
- Auxiliares 
 
 
 
 
 

Outubro 

- Reconhecer a importância da 
alimentação para a saúde e o bem-
estar;  
- Conhecer e aplicar normas de 
higiene alimentar;  
- Manipular alimentos; 
- Conhecer o meio envolvente; 
- Conhecer as características da 
estação do ano Outono. 
- Explorar o seu próprio corpo 

- Sub-Projeto: “Eu faço” 
(Outono, dia da 
alimentação saudável); 
- Dia do animal de 
estimação; 
- Atividades sensoriais; 
- Celebração do 
Halloween; 
- Observação e exploração 
das mãos 

- Crianças 
- Equipa 
pedagógica 
- Auxiliares 
- Professores 
- Equipa IP 
- Equipa BPI 
 
 
 
- sala do berçário 
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Novembro 

- Reconhecer os nomes de várias 
partes do corpo, tais como: cabelo, 
boca, orelhas, mãos, dentes, pés, etc.  
- Reconhecer a importância da 
higiene oral; 
- Vivenciar as tradições e costumes;  
- Expressar progressivamente 
sentimentos e desejos através de 
palavras e gestos/movimentos;  
- Incentivar e incutir o espírito de 
solidariedade/colaboração entre as 
crianças;   
- Perceber as necessidades do outro; 
- Adquirir hábitos de interajuda. 
 
- Manter contacto ocular com a 
pessoa que lhe presta cuidados 
- Demonstrar interesse por outras 
crianças 
Ser capaz de promover o seu auto-
controlo 

- São Martinho; 
- Sub-Projeto: “Eu sou” 
(corpo humano, sentidos, 
higiene, sentidos, 
emoções); 
- Dia Nacional Pijama; 
- Atividades sensoriais; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Identificar os adultos da 
sala 
- Tocar em partes do 
corpo dos pares 
- Incentivar a mexer o 
corpo para ser agarrado 
ao colo, para participar 

- Crianças 
- Equipa 
pedagógica 
- Auxiliares 
- Equipa IP 
- Professores 
- Equipa BPI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- sala do berçário 

Dezembro 

- Compreender o significado do Natal; 
- Fortalecer a relação 
creche/família/comunidade; 
- Incentivar a participação das famílias 
no processo educativo (virtualmente);  
- Garantir a participação ativa das 
crianças e dos familiares nas 
atividades pedagógicas.  
 

- Sub-projeto: “Eu e a 
minha família (afetos, 
família, Natal, decorações 
e festa de natal) 

- Crianças 
- Equipa 
pedagógica 
- Auxiliares 
- Pais 
- Equipa IP 
- Professores 
- Equipa BPI 
 

 
 

 

Dias Festivos (as celebrações estão condicionadas às condições impostas pela pandemia, à data): 

 Dia Mundial da Alimentação (15 de outubro); 

 Dia do Pijama (19 de novembro) 

 Festa de Natal (16 de dezembro); 

 Corso Carnavalesco de Alcáçovas (1 de março); 

 Dia do Pai (18 de março); 

 Dia Mundial da Árvore (21 março); 

 Páscoa (abril); 
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 Dia da Mãe (29 de abril); 

 Dia da Família (13 de maio); 

 Visita ao Fluviário de Mora (27 de maio – passeio final de ano); 

 Dia Mundial da Criança (1 de junho); 

 Feira do Livro durante a Semana Cultural; 

 

4.1.6 Centro de Atividades e Tempos Livres 
 
O Centro de Atividades de Tempos Livres é uma resposta social, extra-curricular, vocacionada para 

o acolhimento de crianças e jovens a partir dos 6 anos de idade, com capacidade para 30 crianças. 

Esta resposta social desenvolve atividades na área das expressões plástica, motora, dramática e 

apoio escolar. 

 

Atividades a desenvolver ao longo do ano letivo 2021/2022:  

 Expressão Motora com Professor, a definir; 

 Expressão Musical com Professor, a definir; 

 Atividades com a equipa do gabinete de Intervenção Precoce; 

 Atividades com a equipa técnica do projeto “BPI Infância – Eu Nós Família- Da Família à 

Criança Aprender a Ser”. 

 Atividades intergeracionais com os utentes da SCMA e Animadoras; 

 Atividades temáticas com a equipa técnica da SCMA (Enfermeiro, Nutricionista, Cozinheiro, 

Psicóloga…) 

 Atividades com as famílias; 

 

Estas atividades encontram-se suspensas devido à pandemia Covid-19, mas serão retomadas 

assim que as normas da Direção Geral de Saúde o permitam.  

 

Reuniões ao longo do ano letivo: 

 Reunião de Final de Ano, (final do 1º semestre de 2022); 

 Reunião de Abertura do Ano Letivo, (4º trimestre de 2022). 
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A continua formação da nossa equipa, técnicos e colaboradores, é uma aposta permanente, pelo 

que prevemos realizar as seguintes ações de formação: 

 “A Creche e o Desenvolvimento da Criança”; 

 “Desenvolvimento da Criança dos 0 aos 3 anos. Iniciação”; 

 “Cuidados de rotina diária e atividades promotoras do desenvolvimento da criança “; 

 E outras ações de formação que ao longo do ano sejam relevantes para o reforço das 

competências e melhoria da prestação dos serviços. 

 

Objetivos e ações para 2022: 
 
O ATL é um espaço lúdico com preocupações sócio-educativas, tendo como função complementar, 

diversificar e enriquecer o processo educativo e formativo das crianças, visando o seu 

desenvolvimento integral e harmonioso, quer ao nível psicomotor, do cognitivo e sócio-afetivo.  

 

As atividades constantes do Plano Anual de Atividades pretendem ser um instrumento de 

renovação, inovação, motivação das aprendizagens, tornando o ATL da Santa Casa da Misericórdia 

de Alcáçovas um espaço mais acolhedor, mais atrativo, mais dinâmico e mais lúdico. Trata-se de um 

conjunto de atividades articuladas, organizadas, de modo a trabalhar as competências específicas e 

gerais das crianças.  

 

Pretende-se que este Plano seja um auxiliar de ação e não um documento limitador de outras 

iniciativas aqui não contempladas e que se venham a revelar necessárias. Existe ainda a pretensão 

de permitir e impulsionar a interação entre as diferentes respostas sociais, educativas e culturais da 

Santa Casa da Misericórdia de Alcáçovas. 

 

Os objetivos pedagógicos gerais que o ATL se propõe a atingir são os seguintes: 

a) Promover nas crianças o desenvolvimento a nível pessoal e social, através do 

relacionamento com os pares e com o Mundo; 

b) Proporcionar e valorizar o desenvolvimento físico e motor, detetando e estimulando 

aptidões nesses domínios; 

c) Desenvolver necessidades da descoberta, interesses e aptidões, o espírito crítico e a 

criatividade; 
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d) Permitir a cada criança, que através da vivência em grupo, e do envolvimento em 

pequenos/grandes projetos, fortaleçam competências para serem jovens e adultos 

conscientes e ativos na comunidade; 

e) Trabalhar as expressões, contribuindo para a afirmação da personalidade, estruturação 

do pensamento e formação do caráter; 

f) Promover o gosto e hábitos de leitura; 

g) Favorecer a interligação família/escola/ATL/comunidade, contribuindo para uma 

valorização, aproveitamento e rentabilização de todos os recursos do meio. 

 
Organização da sala de Atl: 
 

Sala Recursos Humanos N.º Crianças  
(à data) 

Sala Catl 
1 Educadora de Infância  

1 Auxiliar de Educação 
23 

Áreas 

Comuns 
2 Auxiliares de Serviços Gerais  
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Plano de atividades do Catl 
 
Janeiro, Fevereiro, Março e Abril 
 

Calendário Objetivos Atividades Intervenientes 

Janeiro 
 

- Preservar as tradições; 
- Conhecer as características da estação 
do ano Inverno; 
- Desenvolver a criatividade utilizando 
elementos naturais; 
- Promover a autonomia; 

- Realização de 
trabalhos de casa e 
apoio ao estudo; 
- Inverno; 
 

- Crianças 
- Equipa 
pedagógica 
- Auxiliares 
- Professores 
- Pais 
- Equipa BPI 

Fevereiro 
 

- Estimular o desenvolvimento da 
imaginação criativa; 
- Promover a desinibição e a auto – 
estima; 
- Saber utilizar diferentes formas de 
expressão; 
- Promover a socialização entre todos os 
elementos da comunidade; 
- Promover práticas de 
reciclagem/reutilização de materiais; 
- Vivenciar o espírito do carnaval;  
- Conhecer e experienciar uma tradição;  
- Reforçar as relações de amizade e 
afeto;  
- Experimentar diferentes técnicas de 
expressão plástica; 

- Realização de 
trabalhos de casa e 
apoio ao estudo; 
- Comemoração do 
dia de S. Valentim; 
Sub-projeto: “Eu 
imagino” (Carnaval, 
jogo dramático) 
- Construção de 
adereços e 
decorações de 
Carnaval; 
 

- Crianças 
- Equipa 
pedagógica 
- Auxiliares 
- Professores 
- Pais 
- Equipa BPI 

Março 

- Fomentar o espírito observador e 
crítico; 
- Adotar comportamentos ecológicos; 
- Promover a relação atl-família; 
- Conhecer o ciclo de vida das plantas e 
animais;  
- Valorizar a figura paterna;  
- Conhecer as características da estação 
do ano Primavera; 
- Desenvolver o gosto pela ciência; 
- Sensibilizar para a importância da água 
e também da sua preservação. 

- Participação no 
Corso Carnavalesco 
de Alcáçovas; 
- Realização de 
trabalhos de casa e 
apoio ao estudo; 
- Dia do pai 
(elaboração de 
prenda); 
- Atelier de 
experiências 
- Projeto “Eu e as 
ciências” (Dia da 
vida Selvagem); 
- Primavera; 
- Brincadeiras no 
espaço exterior 

- Crianças 
- Equipa 
pedagógica 
- Auxiliares 
- Professores 
- Pais 
- Equipa BPI 

Abril 
 
 

- Viver tradições da Páscoa; 
- Proporcionar às crianças férias ativas e 
lúdicas; 
 - Reconhecer a importância da Natureza; 
- Sensibilizar para a proteção da fauna e 
flora do meio envolvente. 
 
 
 

- Realização de 
trabalhos de casa e 
apoio ao estudo; 
- Vivenciar a 
Páscoa; 
- Jogos tradicionais; 
- Férias da Páscoa: 
sub-projeto 

- Crianças 
- Equipa 
pedagógica 
- Auxiliares 
- Professores 
- Pais 
- Equipa BPI 
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“Guardiões da 
Natureza”; 
caça aos ovos, 
gincanas, 
decorações 
festivas, filmes 

 
 
Maio, Junho, Julho e Agosto  
 

Calendário Objetivos Atividades Intervenientes 

Maio 
 

- Promover a relação instituição-família; 
- Sensibilizar para a importância da 
Família. 
- Compreender a diversidade das 
famílias; 
- Valorizar e preservar os laços 
familiares;  
- Valorizar a figura materna;   
 

- Realização de 
trabalhos de casa e 
apoio ao estudo; 
- Dia da mãe; 
- Dia da Família;  
- Visita ao Fluviário 
de Mora (passeio 
final de ano); 
- Brincadeiras no 
espaço exterior 

- Crianças 
- Equipa pedagógica 
- Auxiliares 
- Professores 
- Pais 
- Equipa BPI 

Junho 
 

- Reconhecer e valorizar-se como 
criança; 
- Conhecer os Direitos das Crianças; 
- Promover a integração em 
celebrações da comunidade; 
- Sensibilizar para questões ambientais 
e para a importância da preservação da 
natureza; 
- Sensibilizar as crianças para a 
importância do livro; 
- Incentivar a prática da leitura, o 
desejo e o prazer de ler; 
- Promover momentos de alegria, de 
convívio; 
- Descobrir e interagir com o meio 
ambiente.  

- Realização de 
trabalhos de casa e 
apoio ao estudo; 
- Dia Mundial da 
criança (na 
instituição); 
- Participação na 
celebração do Dia da 
Criança promovida 
pela CMVA 
- Semana Cultural 
- Sub-Projeto: 
“Cabeça com ideias” 
(feira do livro) 
- Brincadeiras no 
espaço exterior 

- Crianças 
- Equipa pedagógica 
- Auxiliares 
- Professores 
- Pais 
- Equipa BPI 

Julho 
E Agosto 
“Atividades 
de férias” 

- Promover o desenvolvimento de 
capacidades cognitivas, 
comportamentais e emocionais das 
crianças; 
- Promover atividades lúdicas e 
pedagógicas no período do Verão 

- Férias de verão: 
caminhadas, 
culinária, 
piqueniques, 
experiências, piscina, 
visitas, atividades de 
exterior, gincanas, 
jogos. 

- Crianças 
- Equipa pedagógica 
- Auxiliares 
- Professores 
- Pais 
- CMVA 
 
 

 

Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro  
 

Calendário Objetivos Atividades Intervenientes 

Setembro 

- Promover a adaptação das crianças 
às regras, rotinas do Atl, espaços, 
amigos e adultos;  

- Boas vindas (organização 
do ambiente educativo; 
integração/adaptação das 
crianças no atl); 

- Crianças 
- Equipa 
pedagógica 
- Auxiliares 
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- Criar laços de afeto entre adultos e 
crianças e entre crianças;  
- Despertar sentimentos de bem-
estar, segurança e autoconfiança, 
bem como respeito; 
- Criar boas relações com as famílias 
correspondendo às suas necessidades 
e atendendo às suas dúvidas;  

- Brincadeiras no espaço 
exterior 

Outubro 

- Reconhecer a importância da 
alimentação para a saúde e o bem-
estar;  
- Conhecer e aplicar normas de 
higiene alimentar;  
- Conhecer o meio envolvente; 
- Conhecer as características da 
estação do ano Outono; 
- Compreender o significado do 
Halloween; 

- Realização de trabalhos 
de casa e apoio ao 
estudo; 
- Sub-Projeto:  
”Aproveitar a 
Natureza”(Outono); 
- Dia da Alimentação 
- Jogos de tabuleiro; 
- Jogos on-line; 
- Histórias e decorações 
alusivas ao Halloween 
(concurso de máscaras); 
- Brincadeiras no espaço 
exterior 
 

- Crianças 
- Equipa 
pedagógica 
- Auxiliares 
- Professores 
- Pais 

Novembro 
 

- Vivenciar as tradições e costumes;  
- Incentivar e incutir o espírito de 
solidariedade/colaboração entre as 
crianças;   
- Perceber as necessidades do outro; 
- Adquirir hábitos de interajuda. 

- Realização de trabalhos 
de casa e apoio ao 
estudo; 
- São Martinho; 
- Dia Nacional Pijama; 
- Brincadeiras no espaço 
exterior 
- Dia do cinema (sessão 
de cinema com pipocas)  

- Crianças 
- Equipa 
pedagógica 
- Auxiliares 
- Professores 
- Pais 
- Equipa BPI 

Dezembro 
 

- Compreender o significado do Natal; 
- Fortalecer a relação 
atl/família/comunidade; 
- Desenvolver a criatividade e 
imaginação; 
- Incentivar a participação das famílias 
no processo educativo (virtualmente);  
- Garantir a participação ativa das 
crianças e dos familiares nas 
atividades pedagógicas.  

- Realização de trabalhos 
de casa e apoio ao 
estudo; 
- Elaboração de árvores 
de Natal; 
- Elaboração de postais, 
decorações, presépio, e 
festa de Natal; 
- Férias de Natal;  
 

- Crianças 
- Equipa 
pedagógica 
- Auxiliares 
- Professores 
- Pais 
- Equipa BPI 
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Dias Festivos: 

 Dia da Alimentação (15 de outubro); 

 São Martinho (11 de novembro); 

 Halloween (29 de outubro); 

 Dia Nacional do Pijama (20 de novembro); 

 Festa de natal (16 de dezembro); 

 Corso Carnavalesco de Alcáçovas (1 de março); 

 Dia do Pai (18 de março); 

 Dia Mundial da Árvore (21 março); 

 Páscoa (abril); 

 Dia da Mãe (29 de abril); 

 Dia da Família (13 de maio); 

 Visita ao Fluviário de Mora (27 de maio – passeio final de ano); 

 Dia Mundial da Criança (1 de junho); 

 Feira do Livro durante a Semana Cultural; 

 Férias de Verão; 

 

Colaboração com parceiros da comunidade educativa 

 

O trabalho em parceria constitui uma estratégia importante na elaboração de um Plano Anual de Atividades. 

A utilização de outros recursos da comunidade envolvente, acrescenta qualidade às atividades propostas. As 

parcerias são as seguintes: 

 Câmara Municipal de Viana do Alentejo - Utilização de piscina; participação em festas e eventos 

municipais, cedência de autocarro; colaboração na Semana Cultural; 

 Junta de Freguesia de Alcáçovas - Organização de festas/atividades locais; 

 Escola Básica de Alcáçovas - Transporte de crianças; 

 Associação Terra Mãe - Colaboração com a equipa de Intervenção Precoce  

 Sport Clube Alcaçovense – Cedência de espaço desportivo; 

 GNR – Escola Segura; formação para comportamentos preventivos; 

 Associação Cultural e Recreativa de Alcáçovas – Ballet; 

 Associação Terras Dentro - Participação no Clube de Leitura; 

 Casa Maria Vitória – Visitas ou workshops. 
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D. Projetos Educativos 
4.1.7 Oficina das Artes 

 

A Oficina das Artes é um projeto educativo complementar ao jardim-de-infância e famílias, 

vocacionada para o acolhimento de crianças dos 3 aos 5 anos, tendo por base o plano de atividades 

do catl. 

Esta resposta social desenvolve atividades na área das expressões plástica, motora, dramática, 

musical e sensorial. 

 

Atividades a desenvolver ao longo do ano:  

 Atividades Sensoriais com a Equipa Técnica do Projeto “BPI Infância – “Eu, Nós, Família” 

 Atividades com a Equipa de Intervenção Precoce 

 Ballet - ACRA 

 

Formação que prevemos realizar: 

 “A Creche e o Desenvolvimento da Criança”; 

 “Desenvolvimento da Criança dos 0 aos 3 anos. Iniciação”; 

 “Cuidados de rotina diária e atividades promotoras do desenvolvimento da criança “; 

 Outras ações de formação que ao longo do ano sejam relevantes para o reforço das 

competências e melhoria da prestação dos serviços 

 

Reuniões ao longo do ano: 

 Reunião de Pais, datas da definir 

 
Objetivos e ações para 2022: 

 Estimular o desenvolvimento global de cada criança; 

 Estimular cada criança, fomentando situações que se enquadrem nas necessidades 

específicas de cada uma, bem como garantir o seu bem-estar físico e emocional; 

 Promover novas situações de aprendizagem que contribuam para que as crianças 

organizem, ampliem e enriqueçam os seus conhecimentos; 

 Promover o conhecimento de si e do outro, assim como das regras de convivência em 

grupo; 

 Valorizar a participação dos pais nas atividades, numa atitude dinâmica, ativa e 

participativa; 
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 Reconhecer e estimular a importância das relações afetivas, exprimindo sentimentos e 

emoções; 

 Desenvolver a comunicação e a criatividade nas crianças através de actividades artísticas e 

culturais; 

 Fomentar na criança o gosto pela utilização dos recursos ao dispor de forma organizada e 

disciplinada; 

 Promover o sentido de organização, concentração e autonomia; 

 Fomentar a capacidade de imaginação e criatividade; 

 Tornar possível uma relação lúdica com o saber; 

 Proporcionar a aquisição de novas aprendizagens; 

 

Organização da sala de Oficina das Artes: 
 

Sala Recursos Humanos N.º Crianças 
(à data) 

Sala Oficina das 

Artes 

1 Educadora de Infância (orientadora) 

2 Ajudantes de Ação Educativa 
28 

Áreas Comuns 2 Auxiliares de Serviços Gerais  

 

 

Plano de atividades da Oficina das Artes 

Janeiro, Fevereiro, Março e Abril 
 

Calendário Objetivos Atividades Intervenientes 

Janeiro 
 

- Preservar as tradições; 
- Conhecer as características da estação 
do ano Inverno; 
- Desenvolver a criatividade utilizando 
elementos naturais; 
- Promover a autonomia; 

- Inverno; 
 

- Crianças 
- Equipa 
pedagógica 
- Auxiliares 
- Pais 
- Equipa BPI 

Fevereiro 
 

- Estimular o desenvolvimento da 
imaginação criativa; 
- Promover a desinibição e a auto – 
estima; 
- Saber utilizar diferentes formas de 
expressão; 
- Promover a socialização entre todos os 
elementos da comunidade; 
- Promover práticas de 
reciclagem/reutilização de materiais; 
- Vivenciar o espírito do carnaval;  

- Comemoração do 
dia de S. Valentim; 
Sub-projeto: “Eu 
imagino” (Carnaval, 
jogo dramático) 
- Construção de 
adereços e 
decorações de 
Carnaval; 
 

- Crianças 
- Equipa 
pedagógica 
- Auxiliares 
- Pais 
- Equipa BPI 
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- Conhecer e experienciar uma tradição;  
- Reforçar as relações de amizade e 
afeto;  
- Experimentar diferentes técnicas de 
expressão plástica 

Março 

- Fomentar o espírito observador e 
crítico; 
- Adotar comportamentos ecológicos; 
- Promover a relação atl-família; 
- Conhecer o ciclo de vida das plantas e 
animais;  
- Valorizar a figura paterna;  
- Conhecer as características da estação 
do ano Primavera; 
- Desenvolver o gosto pela ciência; 
- Sensibilizar para a importância da água 
e também da sua preservação. 

- Participação no 
Corso Carnavalesco 
de Alcáçovas; 
- Dia do pai 
(elaboração de 
prenda); 
- Atelier de 
experiências 
- Projeto “Eu e as 
ciências” (Dia da 
vida Selvagem); 
- Primavera; 
- Brincadeiras no 
espaço exterior 

- Crianças 
- Equipa 
pedagógica 
- Auxiliares 
- Professores 
- Pais 
- Equipa BPI 

Abril 
 
 

- Viver tradições da Páscoa; 
- Proporcionar às crianças férias ativas e 
lúdicas; 
 - Reconhecer a importância da Natureza; 
- Sensibilizar para a proteção da fauna e 
flora do meio envolvente. 
 
 
 

- Vivenciar a 
Páscoa; 
- Jogos tradicionais; 
- Férias da Páscoa: 
sub-projeto 
“Guardiões da 
Natureza”; 
caça aos ovos, 
gincanas, 
decorações 
festivas, filmes 

- Crianças 
- Equipa 
pedagógica 
- Auxiliares 
- Pais 
- Equipa BPI 

 
 
Maio, Junho, Julho e Agosto 
 

Calendário Objetivos Atividades Intervenientes 

Maio 
 

- Promover a relação instituição-família; 
- Sensibilizar para a importância da 
Família. 
- Compreender a diversidade das 
famílias; 
- Valorizar e preservar os laços 
familiares;  
- Valorizar a figura materna;   

- Dia da mãe; 
- Dia da Família;  
- Brincadeiras no 
espaço exterior 

- Crianças 
- Equipa pedagógica 
- Auxiliares 
- Pais 
- Equipa BPI 

Junho 
 

- Reconhecer e valorizar-se como 
criança; 
- Conhecer os Direitos das Crianças; 
- Promover a integração em 
celebrações da comunidade; 
- Sensibilizar para questões ambientais 
e para a importância da preservação da 
natureza; 
- Sensibilizar as crianças para a 
importância do livro; 

- Dia Mundial da 
criança (na 
instituição); 
- Semana Cultural 
- Sub-Projeto: 
“Cabeça com ideias” 
(feira do livro) 
- Brincadeiras no 
espaço exterior 

- Crianças 
- Equipa pedagógica 
- Auxiliares 
- Pais 
- Equipa BPI 
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- Incentivar a prática da leitura, o 
desejo e o prazer de ler; 
- Promover momentos de alegria, de 
convívio; 
- Descobrir e interagir com o meio 
ambiente.  

Julho 
E Agosto 
“Atividades 
de férias” 

- Promover o desenvolvimento de 
capacidades cognitivas, 
comportamentais e emocionais das 
crianças; 
- Promover atividades lúdicas e 
pedagógicas no período do Verão 

- Férias de verão: 
caminhadas, 
culinária, 
piqueniques, 
experiências,  visitas, 
atividades de 
exterior, gincanas, 
jogos. 

- Crianças 
- Equipa pedagógica 
- Auxiliares 
- Pais 
- CMVA 
 
 

 

 Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro 
 

Calendário Objetivos Atividades Intervenientes 

Setembro 

- Promover a adaptação das crianças 
às regras, rotinas da Oficina, espaços, 
amigos e adultos;  
- Criar laços de afeto entre adultos e 
crianças e entre crianças;  
- Despertar sentimentos de bem-
estar, segurança e autoconfiança, 
bem como respeito; 
- Criar boas relações com as famílias 
correspondendo às suas necessidades 
e atendendo às suas dúvidas;  

- Boas vindas (organização 
do ambiente educativo; 
integração/adaptação das 
crianças no atl); 
- Brincadeiras no espaço 
exterior 

- Crianças 
- Equipa 
pedagógica 
- Auxiliares 

Outubro 

- Reconhecer a importância da 
alimentação para a saúde e o bem-
estar;  
- Conhecer e aplicar normas de 
higiene alimentar;  
- Conhecer o meio envolvente; 
- Conhecer as características da 
estação do ano Outono; 
- Compreender o significado do 
Halloween; 

- Sub-Projeto:  ”Eu 
faço”(Outono, Dia da 
Alimentação) 
- Jogos de tabuleiro; 
- Jogos on-line; 
- Histórias e decorações 
alusivas ao Halloween 
(concurso de máscaras); 
- Brincadeiras no espaço 
exterior 
 

- Crianças 
- Equipa 
pedagógica 
- Auxiliares 
- Pais 

Novembro 
 

- Vivenciar as tradições e costumes;  
- Incentivar e incutir o espírito de 
solidariedade/colaboração entre as 
crianças;   
- Perceber as necessidades do outro; 
- Adquirir hábitos de interajuda. 

- São Martinho; 
- Dia Nacional Pijama; 
- Brincadeiras no espaço 
exterior 
- Dia do cinema (sessão 
de cinema com pipocas)  

- Crianças 
- Equipa 
pedagógica 
- Auxiliares 
- Pais 
- Equipa BPI 

Dezembro 
 

- Compreender o significado do Natal; 
- Fortalecer a relação 
atl/família/comunidade; 
- Desenvolver a criatividade e 
imaginação; 
- Incentivar a participação das famílias 
no processo educativo (virtualmente);  

- Elaboração de árvores 
de Natal; 
- Elaboração de postais, 
decorações, presépio, e 
festa de Natal; 
- Férias de Natal;  
 

- Crianças 
- Equipa 
pedagógica 
- Auxiliares 
- Pais 
- Equipa BPI 
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- Garantir a participação ativa das 
crianças e dos familiares nas 
atividades pedagógicas.  

 

Dias Festivos: 

 Dia da Alimentação (15 de outubro); 

 São Martinho (11 de novembro); 

 Halloween (29 de outubro); 

 Dia Nacional do Pijama (20 de novembro); 

 Festa de natal (16 de dezembro); 

 Corso Carnavalesco de Alcáçovas (1 de março); 

 Dia do Pai (18 de março); 

 Dia Mundial da Árvore (21 março); 

 Páscoa (abril); 

 Dia da Mãe (29 de abril); 

 Dia da Família (13 de maio); 

 Dia Mundial da Criança (1 de junho); 

 Feira do Livro durante a Semana Cultural; 

 Férias de Verão 

 

Colaboração com parceiros da comunidade educativa 

O trabalho em parceria constitui uma estratégia importante na elaboração de um Plano Anual de 

Atividades. A utilização de outros recursos da comunidade envolvente, acrescenta qualidade às 

atividades propostas. As parcerias são as seguintes: 

 Câmara Municipal de Viana do Alentejo - Utilização de piscina; participação em festas e 

eventos municipais, cedência de autocarro; colaboração na Semana Cultural; 

 Junta de Freguesia de Alcáçovas - Organização de festas/atividades locais; 

 Escola Básica de Alcáçovas - Transporte de crianças; 

 Associação Terra Mãe - Colaboração com a equipa de Intervenção Precoce  

 Sport Clube Alcaçovense – Cedência de espaço desportivo; 

 GNR – Escola Segura; formação para comportamentos preventivos; 

 Associação Cultural e Recreativa de Alcáçovas – Ballet; 

 Associação Terras Dentro - Participação no Clube de Leitura; 

 Casa Maria Vitória – Visitas ou workshops. 
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E. Serviços de Apoio 
 

4.1.8 Saúde 
 

O Serviço de Saúde da Santa Casa da Misericórdia de Alcáçovas é um serviço transversal às Respostas Sociais 

que, para além dos cuidados gerais, faculta aos nossos utentes cuidados Médicos, de Enfermagem, de 

Fisioterapia e Terapia Ocupacional, bem como apoio psicossocial.  

Objetivos e ações para 2022: 

a) Dar continuidade à organização deste serviço, promovendo a melhoria da qualidade dos 

serviços prestados;  

b) Procurar manter e intensificar as ações de sensibilização para os colaboradores, utentes e 

familiares, nas temáticas relacionadas com a saúde e bem-estar dos utentes; 

c) Manter a introdução dos dados de todos os utentes no software MySénior, de forma a ter 

toda a informação atualizada; 

d) Promover ações de Educação para a Saúde com os temas que forem identificados como 

pertinentes. 

Atividades Ações a Desenvolver 
Monitorização do processo de 

preparação e administração 
da medicação 

Reposição de stock de medicamentos; 
Gestão dos pedidos de receituário; 
Monitorização da preparação de terapêutica nas caixas semanais. 

Gestão de Stocks 

Monitorização dos gastos em material de penso, de administração 
de injetáveis, entre outros; 
Reposição de material antes de atingir níveis de rutura; 
Enriquecimento do stock de material de Enfermagem sem aumentar 
os gastos. 

Processos Clínicos dos utentes 

Assegurar a atualização dos processos; 
Manutenção da atualização dos processos de saúde dos utentes na 
plataforma MySénior; 
Elaboração dos registos de Enfermagem nesta mesma plataforma. 

Apoio à consulta médica 

Agendamento das consultas com as médicas da Instituição; 
Agendamento de consultas e transporte para idas a consultas 
externas (Médico de Família, Especialidades, etc); 
Colaborar com as médicas na observação dos utentes; 
Manter os registos atualizados; 
Proceder à aquisição de medicamentos junto da farmácia e 
organizar a sua administração. 
Efetuar os tratamentos prescritos bem como a vigilância 
recomendada; 

Formação em serviço 
Identificar necessidades de formação das ajudantes de Lar; 
Programar e efetuar formação de acordo com as necessidades; 
Avaliar resultados obtidos. 
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Organização do serviço de 

saúde 
 
 

Reuniões mensais com a equipa Técnica, nomeadamente, 
Enfermagem, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Animação, Direção 
Técnica e outros de interesse; 
Reuniões informais com auxiliares de saúde, médicas e pessoal de 
Enfermagem de acordo com as necessidades; 
Dividir tarefas entre as duas auxiliares de saúde, de forma a 
rentabilizar o serviço; 
Melhorar a comunicação entre a equipa de saúde e o Internato de 
forma a otimizar a qualidade dos cuidados prestados. 

Participação em ações de 
sensibilização para utentes 

Participar com as Animadoras Socioculturais nas atividades 
relacionadas com a saúde, dentro da disponibilidade da equipa; 
Sensibilizar os utentes para as problemáticas atuais, nomeadamente 
situações sazonais (gripe, COVID-19, cuidados com o calor, entre 
outros); 
Fazer ações de Educação para a saúde também com as valências da 
infância, sempre que solicitado e/ou que se identificar pertinente. 

 
 

4.1.9 Terapia Ocupacional 
 
Devido ao aumento do nível de esperança média de vida, a sociedade caracteriza-se cada vez mais 

pelo envelhecimento demográfico acentuado. À medida que a pessoa envelhece, surgem doenças 

crónicas que afetam negativamente a independência/autonomia na realização das Atividades da 

Vida Diária (AVD’s), originando incapacidades físicas, psicológicas, emocionais, sociais e espirituais. 

Desta forma, é fundamental a intervenção da Terapia Ocupacional para promover a saúde e bem-

estar. 

 
Nas ERPI da Santa Casa da Misericórdia das Alcáçovas (SCMA), a intervenção da Terapia Ocupacional 

tem como objetivo melhorar e contribuir para a qualidade de vida dos utentes. Para assegurar a 

prestação de cuidados adequados às necessidades dos utentes, são utilizadas escalas/métodos de 

avaliação para definir o plano de intervenção terapêutico ajustado a cada utente.  

Assim, para o Plano de Atividades de 2022, são definidas as seguintes atividades:  

 o treino de AVD’s; 

 o treino de Atividades de Vida Instrumentais (AVDI´s); 

 realização de sessões de estimulação cognitiva e sensorial; 

 treinos de motricidade fina e global; 

 sessões de reabilitação física; 

 aconselhamento, confeção e treino de produtos de apoio. 

     
   A Terapeuta Ocupacional, incluí também no seu Plano de Atividades de 2022 a utilização do 

software siosLIFE com a finalidade de realizar nas sessões terapêuticas exercícios e jogos de 
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estimulação cognitiva interativos, jogos de estimulação física com recurso à utilização de sensores 

de movimento que promovem o movimento ativo dos utentes e a leitura de notícias em formato 

digital. 

 

4.1.10 Fisioterapia 
 
O Fisioterapeuta atua com o objetivo de promover a saúde dos utentes, mantendo a independência 

e melhorando a qualidade de vida, através de estratégias que permitem manter ou restaurar o 

movimento e as capacidades funcionais.  

 

As principais atividades a desenvolver durante o ano de 2022 são: 

 Avaliação dos utentes: medir as amplitudes articulares, a força muscular, o equilíbrio, a 

coordenação motora, a postura e a marcha. A avaliação permite planear e priorizar o 

tratamento, bem como identificar se as metas propostas foram atingidas e reconhecer a 

necessidade de modificar a abordagem; 

 Definir os objetivos da intervenção e o tipo de exercícios e/ou tratamento mais adequados 

a cada utente; 

 Intervir para reabilitar: realizar sessões individuais de acordo com o planeamento prévio. 

 

Os objetivos principais a alcançar durante o ano de 2022 são: 

 A diminuição das queixas álgicas e do risco de queda; 

 O aumento ou manutenção das amplitudes de movimento das articulações, da força 

muscular global e do equilíbrio; 

 A promoção de uma boa coordenação e postura; 

  A promoção de uma boa capacidade respiratória e tolerância ao esforço; 

 A promoção da independência e segurança na marcha e a capacidade de realizar as 

atividades diárias sem limitações. 

O serviço de Fisioterapia irá contar com as modalidades terapêuticas de: pressoterapia, massagem 

terapêutica, mobilização articular, exercícios de fortalecimento muscular, ultrassom e eletroterapia, 

calor húmido e parafina, treino de equilíbrio, exercícios de coordenação, cinesioterapia respiratória, 

treino de marcha e drenagem linfática. 

Pretende-se tratar os utentes de ERPI bem como os utentes de Centro de Dia, que durante o período 

pandémico não puderam beneficiar do serviço de Fisioterapia.   
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4.1.11 Animação 
 

O plano de Atividades para o ano de 2022 tem como principal objetivo delinear as atividades que se irão 

desenvolver ao longo do ano na Santa Casa da Misericórdia das Alcáçovas, na resposta social de ERPI, Serviço 

de Apoio Domiciliário e Centro de Dia.  

Todos nós devemos ter oportunidades de realização pessoal, e nesse sentido é importante que as atividades 

a definir sejam heterogéneas, tendo em conta que a população idosa, também ela, é heterogénea e que cada 

idoso tem as suas características e é detentor de uma história de vida.  

A planificação de atividades consiste na ocupação do utente e no seu envolvimento nas mesmas, para que 

este possa sentir prazer na sua realização, entusiasmando-se pela participação. 

As atividades de animação a desenvolver procuram atuar em todos os campos da vida dos utentes, com o 

objetivo de melhorar a sua qualidade de vida e bem-estar. Com a animação pretende-se estimular física, 

psicológica e afetivamente a pessoa idosa, facilitando-lhe o acesso a uma vida mais ativa e criadora, 

estimulando a relação com os outros e a participação na vida da comunidade. Nestas atividades, contamos, 

por vezes, com a participação dos Técnicos das várias áreas, tais como: Enfermagem, Fisioterapia, Terapia 

Ocupacional. 

Objetivos e ações para 2022: 

a) Continuar a promover o envelhecimento ativo, a motivação e a autoestima do idoso para que este 

se sinta integrado na comunidade; 

b) Estimular os utentes a (re)criarem o seu projeto de vida, num período de tempo alargado, e 

valorizando os seus gostos, interesses, saberes particulares e a relação com os outros. 

c) Continuar com o intercâmbio entre a nossa Instituição e a Santa Casa da Misericórdia de Évora, que 

devido à Pandemia que atravessamos, não foi possível realizar durante o ano 2021 

d) Realizar atividades de estimulação cognitiva com o auxílio do ginásio mental do SIOSLIFE, em 

atividades individuais e em grupo; 

e) Participar em atividade promovidas pelas entidades do Concelho e com a comunidade; 

f) Continuar com as sessões de Animação de Leitura na Biblioteca de Viana do Alentejo; 

g) Promover passeios fora da localidade para recriar memórias; 

h) Realização de um calendário para 2023, para oferta às Associações e Instituições do Concelho; 

i) Adquirir um projetor e um computador portátil. 
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Calendário Áreas de 
Intervenção 

Festividades Temáticas Atividades a Desenvolver Objetivos 
Específicos 

Janeiro 

Social 6 de Janeiro – Dia de Reis Cantar as Janeiras- Grupo a designar 
Distribuição de Bolo Rei  

Relembrar hábitos, costumes, 
vivências do meio rural. 

Motricidade Psicomotricidade Caminhadas, Ginástica, Passeios Desenvolver as capacidades motoras 
e físicas dos utentes. 

 Intelectual  / 
Cognitiva 

Estimulação Cognitiva Jogos de mesa, Estimulação sensorial, 
Ginásio mental 

Estimular as capacidades cognitivas 
dos Utentes. 

Lúdico / 
Recreativo 

Atelier´s Atelier Mãos à Obra, Atelier de Costura, 
Atelier de Culinária 

Desenvolver a criatividade e valorizar 
as habilidades e qualidades pessoais. 

Fevereiro 

Religioso 11 de Fevereiro – Dia do 
Doente 

Bênção aos doentes – Sr. Padre, em 
parceria com a Área Religiosa 

Reforçar a importância da vivência 
das Obras de Misericórdia 

Social 
 

14 de Fevereiro - Dia dos 
Namorados 

Distribuição de “Bolo dos Namorados” 
Filme alusivo à data 

Expressar sentimentos de forma a 
promover o convívio. 

Motricidade Psicomotricidade Caminhadas, Ginástica, Passeios Desenvolver as capacidades motoras 
e físicas dos utentes. 

 Intelectual  / 
Cognitiva 

Estimulação Cognitiva Jogos de mesa, Estimulação sensorial, 
Ginásio mental 

Estimular as capacidades cognitivas 
dos Utentes. 

Lúdico / 
Recreativo 

Atelier´s Atelier Mãos à Obra, Atelier de Costura, 
Atelier de Culinária 

Desenvolver a criatividade e 
valorizar as habilidades e qualidades 
pessoais. 

Março 

Social 1 de Março- Carnaval Comemoração do Carnaval – Matiné. Fomentar o convívio, as capacidades 
lúdicas, incrementar a participação 
ativa dos utentes 

Social 8 de Março – Dia da 
Mulher 

Atuação de Grupo a designar e 
Lembrança 

Promover a confraternização 

Social Durante o mês de Março Atividade a programar para as 
funcionárias 

Promover o convívio  

Social 19 de Março – Dia do Pai Atuação  de Grupo a designar e 
Lembrança 

Promover a confraternização 

Social 21 de Março – Dia da 
Poesia 

Leitura de Poesia pelos utentes Proporcionar momentos de cultura e 
lazer 

Motricidade Psicomotricidade Caminhadas, Ginástica, Passeios Desenvolver as capacidades motoras 
e físicas dos utentes. 

 Intelectual  / 
Cognitiva 

Estimulação Cognitiva Jogos de mesa, Estimulação sensorial, 
Ginásio mental . 

Estimular as capacidades cognitivas 
dos Utentes. 

Lúdico / 
Recreativo 

Atelier´s Atelier Mãos à Obra, Atelier de Costura, 
Atelier de Culinária 

Desenvolver a criatividade e 
valorizar as habilidades e qualidades 
pessoais. 

Abril 

 
Social 

7 de Abril- Dia da Saúde Palestra em parceria com os Enfermeiros Promover e despertar o interesse 
pelo estado de saúde de cada utente 

Religioso 15 de Abril - Páscoa Oferta de lembrança  

Social 29 de Abril – Dia Mundial 
da Dança 

Coreografia  com utentes  Desenvolver jogos corporais de 
dança. 

Motricidade Psicomotricidade Caminhadas, Ginástica, Passeios Desenvolver as capacidades motoras 
e físicas dos utentes. 
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 Intelectual  / 
Cognitiva 

Estimulação Cognitiva Jogos de mesa, Estimulação sensorial, 
Ginásio mental 

Estimular as capacidades cognitivas 
dos Utentes. 

Lúdico / 
Recreativo 

Atelier´s Atelier Mãos à Obra, Atelier de Costura, 
Atelier de Culinária 

Desenvolver a criatividade e 
valorizar as habilidades e qualidades 
pessoais. 

Maio 

Religioso Maio – Mês de Maria Rezar o Terço durante o mês  Promover a valorização  
pessoal e espiritual  
 
 

Religioso Maio- Peregrinação ao 
Santuário de N.S. de 
Fátima e Santuário de N.S 
D`Aires 

Manter as crenças religiosas  Promover a valorização  
pessoal e espiritual 
 

Social Comemorado a  1 de 
Maio – Dia da Mãe 

Demonstração de Dança a definir e 
entrega de lembrança. 

Proporcionar momentos culturais e 
de lazer 
 

Social 15 de Maio – Dia da 
Família 

Atividade a planear. Estimar os laços familiares. 

Motricidade Maio – Mês  do Coração  Ação de sensibilização sobre doenças 
Cardiovasculares em parceria com os 
Enfermeiros 

Promover a saúde física e mental e 
os hábitos de vida saudáveis. 

 Intelectual / 
Cognitiva 

Estimulação Cognitiva Jogos de mesa, Estimulação sensorial, 
Ginásio mental 

Estimular as capacidades cognitivas 
dos Utentes. 

Lúdico / 
Recreativo 

Atelier´s Atelier Mãos à Obra, Atelier de Costura, 
Atelier de Culinária 

Desenvolver a criatividade e 
valorizar as habilidades e qualidades 
pessoais. 

Social Intercâmbio Partilha de saberes e almoço com os 
utentes da SCM Évora 

Proporcionar momentos culturais e 
de lazer 
 

Junho 

Lúdico / 
Recreativo 

24 ou 29 de Junho- 
Arraial Popular 

Baile e Sardinhada (Arraial) Vivenciar tradições populares 

Motricidade Psicomotricidade Caminhadas, Ginástica, Passeios Desenvolver as capacidades motoras 
e físicas dos utentes. 

 Intelectual  / 
Cognitiva 

Estimulação Cognitiva Jogos de mesa, Estimulação sensorial, 
Ginásio mental 

Estimular as capacidades cognitivas 
dos Utentes. 

Lúdico / 
Recreativo 

Atelier´s Atelier Mãos à Obra, Atelier de Costura, 
Atelier de Culinária 

Desenvolver a criatividade e 
valorizar as habilidades e qualidades 
pessoais. 

Lúdico / 
Recreativo 

Passeio a Alcácer do Sal Passeio à beira rio Proporcionar momentos culturais e 
de lazer 
 

Julho 

Social 26 de Julho – Dia dos 
Avós 

Atividade a planear Promover o convívio entre as várias 
valências 

Motricidade Psicomotricidade Caminhadas, Ginástica, Passeios Desenvolver as capacidades motoras 
e físicas dos utentes. 

 Intelectual  / 
Cognitiva 

Estimulação Cognitiva Jogos de mesa, Estimulação sensorial, 
Ginásio mental 

Estimular as capacidades cognitivas 
dos Utentes. 



 

Santa Casa da Misericórdia de Alcáçovas 

Plano de Atividades e Orçamento - 2022 

39 

Lúdico / 
Recreativo 

Atelier´s Atelier Mãos à Obra, Atelier de Costura, 
Atelier de Culinária 

Desenvolver a criatividade e 
valorizar as habilidades e qualidades 
pessoais. 

Agosto 

Motricidade Psicomotricidade Caminhadas, Ginástica, Passeios Desenvolver as capacidades motoras 
e físicas dos utentes. 

Intelectual  / 
Cognitiva 

Estimulação Cognitiva Jogos de mesa, Estimulação sensorial, 
Ginásio mental 

Estimular as capacidades cognitivas 
dos Utentes. 

Lúdico / 
recreativo 

Atelier´s Atelier Mãos à Obra, Atelier de Costura, 
Atelier de Culinária 

Desenvolver a criatividade e 
valorizar as habilidades e qualidades 
pessoais. 

Social 19 de Agosto – Dia da 
fotografia 

Sessão fotográfica realizada pelos 
utentes. 

Estimular as capacidades cognitivas 
e criatividade 

Setembro 

Social 8 de Setembro – Dia 
Mundial da Fisioterapia  

Atividade em parceria com a 
Fisioterapeuta 

 

Social 10 de Setembro – 
Aniversário da Sta. Casa 

Festa de Aniversário com data a definir 
 

Festejar a data 

Social 21 de Setembro – Dia 
Mundial do Alzheimer 

Atividade em parceria com a 
Enfermagem 

 

Social 29 de Setembro – Dia 
Mundial do Coração 

Caminhada em parceria com a 
Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional. 

Promover uma vida ativa 

Motricidade Psicomotricidade Caminhadas, Ginástica, Passeios Desenvolver as capacidades motoras 
e físicas dos utentes. 

 Intelectual  / 
Cognitiva 

Estimulação Cognitiva Jogos de mesa, Estimulação sensorial, 
Ginásio mental  

Estimular as capacidades cognitivas 
dos Utentes. 

Lúdico / 
Recreativo 

Atelier´s Atelier Mãos à Obra, Atelier de Costura, 
Atelier de Culinária 

Desenvolver a criatividade e 
valorizar as habilidades e qualidades 
pessoais. 

Lúdico / 
Recreativo 

Passeio a Évora Passeio e lanche no shopping” Proporcionar momentos de lazer 
 

Outubro 

Social Outubro – Mês do Idoso - Aula de ginástica no SCA 
Atividade Intergeracional 
 
- Ação de sensibilização sobre segurança 
do idoso, parceria com a GNR local 

- Promover a socialização entre 
gerações 
 
- Alertar para os perigos que 
possam ocorrer no dia a dia 

Social 16 de Outubro – Dia M. 
da Alimentação  

 17 de Outubro  - Workshop de receitas 
saudáveis 

- Promover uma alimentação 
saudáveis 

Social 27 de Outubro  - Dia 
Mundial da Terapia 
Ocupacional  

Atividade em parceria com a Terapia 
Ocupacional 

 

Social 28 de Outubro – dia 
internacional da 
animação 

Passeio com lugar a designar  Promover momento de laser e de 
convívio 

Motricidade Psicomotricidade Proporcionar momentos culturais e de 
lazer 
 

Desenvolver as capacidades motoras 
e físicas dos utentes. 

 Intelectual  / 
Cognitiva 

Estimulação Cognitiva Jogos de mesa, Estimulação sensorial, 
Ginásio mental 

Estimular as capacidades cognitivas 
dos Utentes. 
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Lúdico / 
Recreativo 

Atelier´s Atelier Mãos à Obra, Atelier de Costura, 
Atelier de Culinária 

Desenvolver a criatividade e 
valorizar as habilidades e qualidades 
pessoais. 

Lúdico / 
Recreativo 

Passeio Museu do Artesanato e do Design - 
Évora 

Proporcionar momentos culturais e 
de lazer 

Novembro 

Lúdico / 
Recreativo 

11 de Novembro – Dia de 
S. Martinho 

Magusto Promover a confraternização, 
reviver tradições 

Social 20 de Novembro – Dia do 
Pijama 

Dia Nacional do Pijama  – musica, dança Sensibilizar os utentes para causas 
solidárias  

Motricidade Psicomotricidade Proporcionar momentos culturais e de 
lazer 
 

Desenvolver as capacidades motoras 
e físicas dos utentes. 

 Intelectual  / 
Cognitiva 

Estimulação Cognitiva Jogos de mesa, Estimulação sensorial, 
Ginásio mental 

Estimular as capacidades cognitivas 
dos Utentes. 

Lúdico / 
Recreativo 

Atelier´s Atelier Mãos à Obra, Atelier de Costura, 
Atelier de Culinária 

Desenvolver a criatividade e 
valorizar as habilidades e qualidades 
pessoais. 

Dezembro 

Lúdico / 
Recreativo 

Festa de Natal dos 
Utentes - Data a definir 
 

Eucaristia e Festa de Natal Proporcionar momentos de partilha 
entre utentes 

Lúdico / 
Recreativo 

Natal dos Colaboradores 
– Data a definir 

Jantar e animação Proporcionar momentos de partilha 
entre os colaboradores 

Motricidade Psicomotricidade Caminhadas, Ginástica, Passeios Desenvolver as capacidades motoras 
e físicas dos utentes. 

 Intelectual  / 
Cognitiva 

Estimulação Cognitiva Jogos de mesa, Estimulação sensorial, 
Ginásio mental  

Estimular as capacidades cognitivas 
dos Utentes. 

Lúdico / 
Recreativo 

Atelier´s Atelier Mãos à Obra, Atelier de Costura, 
Atelier de Culinária 

Desenvolver a criatividade e 
valorizar as habilidades e qualidades 
pessoais. 
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4.1.12 Cozinha 

A Cozinha é o serviço de suporte responsável pela elaboração de todas as refeições na SCMA, 

nomeadamente, das Respostas Sociais da Infância e Juventude (Creche e CATL), das Pessoas Idosas 

(Estrutura Residencial, Centro de dia e Apoio Domiciliário), Refeições Sociais e de Colaboradores.  

A cozinha da SCMA é um serviço de imprescindível na preparação e transformação da produção 

própria realizada na Horta de Irmandade. 

 

Objetivos e ações para 2022: 

a) À semelhança do que tem acontecido, continuar a promover os hábitos alimentares 

saudáveis, com apoio do Nutricionista, ajustando cada dieta às necessidades de cada 

utente; 

b) Privilegiar o consumo de legumes e frutas na época, em estreita relação com a Horta da 

Irmandade (produção própria); 

c) Dinamizar uma estratégia de solidariedade interassociativa, baseada nos princípios da 

economia social, fornecendo refeições a outras entidades e contribuindo, desta forma, para 

a sustentabilidade da Misericórdia; 

d) Dar continuidade ao sistema de avaliação de desempenho desenvolvido em 2021, para que 

exista equidade na avaliação e ainda para motivar os colaboradores a desempenhar as suas 

funções cada vez com mais responsabilidade e eficácia; 

e) Realizar obras de recuperação e adaptação das atuais instalações às exigências de 

segurança e serviço (pavimentos e grelhas); 

f) Aquisição de equipamentos para o setor da cozinha: Forno convetor; Expositor vertical, 

linha self-service, descascadora de batatas. 

 

4.1.13 Lavandaria 

A Lavandaria é um serviço de apoio, responsável pelo tratamento de roupa dos utentes integrados 

nas Respostas Sociais de Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, Centro de dia e Serviço de Apoio 

Domiciliário. 

Presta os serviços de lavagem, secagem e engomagem sempre no sentido de proporcionar o 

máximo de conforto e bem-estar dos utentes, bem com, assegurar as boas condições da rouparia 

da instituição. 
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Objetivos e ações para 2022: 

a) Promover a otimização de recursos materiais e humanos; 

b) Definir a manter o plano de manutenção preventiva atualizado; 

c) Contribuir para a otimização do plano de higienização e limpeza implementado na SCMA; 

d) Assegurar a substituição dos equipamentos e ou otimização dos mesmos quando necessário; 

e) Oferecer formação às colaboradoras na sua área especifica; 

f) Continuar a implementar o sistema de avaliação de desempenho efetuado em 2020, que 

permita justeza na avaliação e contribua para motivar os colaboradores a desempenhar as 

suas funções com cada vez mais qualidade. 

 

4.1.14 Manutenção de edifícios e equipamentos 

A manutenção de edifícios e equipamentos constitui um campo de trabalho transversal aos diversos 

serviços e Respostas Sociais. Este apoio logístico é fundamental para manter e melhor as condições 

de conforto dos nossos utentes e para a funcionalidade dos serviços que lhes são prestados. 

Objetivos e ações para 2022: 

a) Continuar com a implementar o plano de Manutenção dos Edifícios e Equipamentos, de 

carácter preditivo e preventivo, que nos permita prevenir custos e dar garantias sobre a 

segurança das nossas instalações e dos nossos utentes; 

b) Implementação das atividades previstas nas candidaturas para a “Eficiência Energética”, 

nos respetivos edifícios; A, B e C. 

c) Instalação de uma rampa de emergência no edifico C; 

d) Implementação do projeto de recuperação da cozinha; 

e) Aquisição de equipamentos para o setor da cozinha: Forno convetor; Expositor vertical, 

linha de Self-service, Descascadora de batatas e triturador de resíduos; 

f) Continuação do investimento gradual nos equipamentos de saúde e ajudas técnicas 

geriátricas, que possam, por um lado, contribuir para a melhoria do conforto e bem-estar 

dos nossos idosos, e por outro lado, facilitar o trabalho dos nossos colaboradores para que 

este seja mais eficiente; 

g) Continuar a equipar o setor da Manutenção com ferramentaria diversa e necessária; 

h) Adquirir uma lavadora de alta pressão. 
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4.1.15 Transportes 
 

A Santa Casa da Misericórdia de Alcáçovas dispõe de frota própria para apoio aos seus serviços, 

atividades e Respostas Sociais – transporte de crianças para as instalações escolares; transporte de 

idosos para o Centro de Dia; serviço ambulatório de Apoio Domiciliário; realização de passeios no 

âmbito do serviço de animação; transporte dos produtos da Horta da Irmandade, entre outros. 

Objetivos e ações para 2022: 

a) Continuar a realizar o transporte de utentes com conforto e segurança; 

b) Manter o plano de manutenção/reparação dos veículos; 

c) Otimizar a utilização das viaturas, gerindo de forma eficaz a sua manutenção; 

d) Adquirir uma viatura 100% elétrica; dependente da candidatura ao programa de 

financiamento “Mobilidade Verde” 

 

4.1.16 Serviços Administrativos 
 

Os serviços administrativos dão apoio a todas as restantes áreas de trabalho da Santa Casa, tendo 

como objetivo assegurar a rigorosa gestão dos recursos financeiros e administrativos, e o 

cumprimento dos compromissos com utentes, colaboradores, fornecedores e financiadores, bem 

como com os demais parceiros, tais como o Instituto de Segurança Social, Câmara Municipal, Junta 

de Freguesia e outras IPSS’s. 

 

Objetivos e ações para 2022: 

a) Continuar a assegurar o prazo de pagamento a fornecedores a 30 dias; 
b) Manter articulação com a empresa de contabilidade garantindo a atualização os registos 

contabilísticos e seus processamentos;  

c) Continuar o processo de Modernização Administrativa procurando a potenciar as aplicações 

de software disponíveis;  

d) Adquirir novos software e hardware que permitam aos responsáveis da Misericórdia a 

obtenção de mais e melhores análises de gestão levando a tomadas de decisão assertivas e 

ganhos para a organização  

e) Adquirir para substituição dois computadores para a secretaria;  

f) Adquirir uma VPN que permitirá o acesso às aplicações de software a partir do exterior;  
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4.1.17 Contabilidade 
 

A transparência na gestão da Instituição é um compromisso permanente e estruturante assumido 

por todos, pelo que, toda a informação continua disponível e sempre acessível a qualquer irmão e 

entidade tutelar e reguladora. 

A certificação legal de contas, assegurada pela empresa Sociedade de Revisores Oficiais de Contas 

Oliveira, Reis & Associados, SROC, LDA., foi retomada mantendo-se como mais um elemento de 

verificação e validação da idoneidade com que a gestão é realizada. 

 

Objetivos e ações para 2022: 

a) Manteremos todos os processos contabilísticos e fiscais em dia e em conformidade com a 

legislação em vigor; 

b) Assegurar a realização do processo de certificação legal de contas. 

 

 

4.1.18 Horta da Irmandade 
 

A Horta da Irmandade, situada numa propriedade rústica da Misericórdia, é um serviço 

complementar que visa, sobretudo, a produção agrícola para consumo nas Respostas Sociais e a 

realização de atividade de lazer para os nossos utentes.  

 

Este serviço tem afeto um funcionário, na categoria de Hortelão, o qual apresenta problemas 

crónicos de saúde condicionantes da sua capacidade de esforço e limitações físicas. Assim, a área 

de exploração manter-se-á, bem como, o volume e variedade de produção. 

 

Objetivos e ações para 2022: 

a) Continuar a articulação com o Serviço de Cozinha, por forma a otimizar as ementas e o 

consumo da produção própria, desenvolvendo um plano de produção horta/pomar; 

b) Proceder à substituição de árvores em fim de vida e/ou com comprometimento 

fitossanitário; 

c) Recuperar o edificado, intervindo na recuperação do telhado e pisos.  
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4.2. Serviço Religioso 
 

É compromisso da SCMA, expresso na sua génese e definido nas Obras de Misericórdia, provir pelos 

rituais e celebrações religiosas, neste sentido é objetivo a realização dos atos de culto religioso 

definidos no Compromisso da Irmandade e outros que se justifiquem no quotidiano da Instituição 

e das suas Respostas Sociais, com significado espiritual e cultural: 

 
Da Irmandade: 

• Missa de sufrágio por alma de cada Irmão falecido; 
• Festa anual da Visitação em honra da Padroeira das Santas Casas da Misericórdia;  
• Festa anual de aniversario da Santa Casa e Rito de Admissão de Novos Irmãos à Irmandade; 
• Realização da procissão do Senhor Jesus Morto; 
• Missa no mês de novembro por alma de todos os Irmãos, Beneméritos e Benfeitores falecidos 

ao ano corrente;  
• Exéquias fúnebres dos Irmãos e seus familiares em linha reta. 

 
Das respostas Sociais: 

• Missa de sufrágio mensal pelos utentes falecidos; 
• Missa semanal na valência de ERPI da Santa Casa da Misericórdia;  
• Cerimónias litúrgicas da Semana Santa;  
• Celebração comunitária dos dias Santos e de Guarda; 
• Promoção da Recitação do terço todos os dias no mês de Maio, de forma particular nos dias 

santos e dias 13 de cada mês; 
• Caminho de Reconciliação Quaresmal, no período da Quaresma; 
• Promoção de encontros de Educação Moral e Religiosa Católica na Creche/CATL. 

Acompanhamento espiritual aos utentes e suas famílias, visando: 

• Envolvimento da família no dia-a-dia do utente; 
• Proporcionar o sacramento da reconciliação e o diálogo espiritual; 
• Potenciar o encontro geracional em momentos de celebrações festivas, valorizando a pessoa; 

idosa como suporte dos valores familiares; 
• Administração do Sacramento da Santa Unção, sempre que solicitado. 

 
Realização de atividades de âmbito religioso, tais como: 
 

• Peregrinação ao Santuário de Fátima e/ou outros locais de devoção; 
• Visualização/participação nas celebrações televisivas de celebrações importantes para a 

comunidade local; 
• Peregrinação à Ermida de Nossa Senhora da Esperança aquando da peregrinação anual/ festa 

litúrgica de Pentecostes. 
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4.3. Voluntariado 
O voluntariado consiste num conjunto de ações de interesse social e comunitário, realizadas de 

forma desinteressada, em projetos, programas e outras formas de intervenção ao serviço dos 

indivíduos, das famílias e da comunidade, e desenvolvido sem fins lucrativos por entidades públicas 

ou privadas. 

Na Santa Casa da Misericórdia das Alcáçovas existe um grupo de voluntários que colabora nas 

festividades de maior dimensão e nas atividades regulares do Serviço Religioso, enquadrado no 

Banco Local de Voluntariado do Concelho de Viana do Alentejo, cuja entidade enquadradora é a 

Câmara Municipal de Viana do Alentejo. 

 
Objetivos e ações para 2022: 

a) Continuar a desenvolver ações de voluntariado, numa perspetiva de melhoraria do serviço 

prestado; 

b) Desenvolver ações que promovam e dignifiquem o trabalho voluntário dentro da 

Misericórdia. 

 

 

4.4. Comunicação e Imagem 
Num mundo globalizado em que o domínio, a organização e, sobretudo, a difusão da informação 

são critérios fundamentais para o sucesso de qualquer instituição, implantar-se-ão medidas para 

melhorar a comunicação interna e externa desta Santa Casa. 

Objetivos e ações para 2022: 

a) Continuar a melhorar a comunicação interna e externa; 

b) Continuar a manter e promover o Sítio da instituição e o Facebook disponível aos Irmãos e 

ao público em geral através da internet, que permita também difundir o nosso trabalho, 

assim como tornar transparente a nossa atividade e gestão; 

 

4.5. Obras 
Relativamente à realização de obras nos edifícios da Misericórdia que acolhem as várias Respostas 

Sociais, entendemos que essas melhorias devem ser realizadas no sentido de contribuírem para o 

efetivo bem-estar e qualidade de vida dos nossos Idosos e das nossas Crianças, bem como para a 

necessária e desejada conservação do património da Santa Casa. 
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Há sempre que considerar o elevado peso orçamental de investimentos deste tipo, e estudar 

cautelosamente o custo/benefício das intervenções, para que se possa concluir sobre a sua 

viabilidade e sustentabilidade num futuro próximo e num futuro mais longínquo, atendendo à 

realidade socioeconómica em que nos inscrevemos. 

Objetivos e ações para 2022: 

a) Implementar as atividades previstas nas candidaturas “Eficiência Energética” 

b) Promover o concurso para a realização das obras na cozinha, conforme o projeto já 

constituído; 

c) Promover o estudo para a instalação da rampa de emergência no edifico C; 

d) Intervir na recuperação do telhado e piso do edifício da Horta da Irmandade 

e) Operacionalização das medidas de autoproteção, continuando a promover a realização 

de simulacros de incêndio e outras ações afins, com apoio dos Bombeiros e da 

Autoridade Nacional da Proteção Civil (A.N.P.C.). 

 

4.6. Património 

É do Compromisso desta Misericórdia que se deverá zelar pelos seus bens, sobretudo quando estes 

refletem um importante esforço histórico e compõem a memória coletiva de uma comunidade. 

Objetivos e ações para 2022: 

a) Promover o processo de regularização das áreas do edifício A; 

b) Promover o processo de alteração do loteamento para que se possa executar a obra da 

requalificação do edifício da piscina; 

 

4.7. Gestão Financeira e Sustentabilidade 

O investimento, para continuar os serviços prestados, bem como para o conforto e bem-estar dos 

nossos utentes devem ser aliados a uma política responsável e a uma rigorosa gestão, que garantam 

a sustentabilidade e a boa-saúde financeira da Instituição. 

Objetivos e ações para 2022: 

a) Continuara a renegociação de contratos com fornecedores, incluindo os de 

fornecimento de energia, negociando preço mais vantajosos para a instituição. 
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b) Continuar a substituição progressiva de equipamentos elétricos e eletrónicos, por 

outros com maior eficiência energética; 

c) Continuar a promover a reciclagem e da otimização dos recursos, reduzindo ao máximo 

os desperdícios; 
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5. RECURSOS HUMANOS 
Nos tempos que correm, o setor social está já consciente que será imprescindível responder aos 

melhores padrões de qualidade nos serviços prestados. O utente espera um serviço personalizado 

e atento, repleto de novos começos que estimulem o desenvolvimento pessoal e a integração na 

comunidade local e global. Para esse efeito é essencial que invistamos na formação do nosso quadro 

de pessoal, para que este seja cada vez mais qualificado – humano, eficiente e responsável. 

Objetivos e ações para 2022: 

a) Estabilização e consolidação do quadro de pessoal; 

b) Continuar a realizar o levantamento das necessidades de formação e desenvolvendo 

planos de formação ajustados às necessidades e exigências legais e procurar linhas de 

financiamento para o efeito; 

c) Concretizar a implementação do sistema de avaliação de desempenho que permita 

justeza na avaliação e contribua para motivar os colaboradores a desempenhar as suas 

funções com cada vez mais qualidade. 
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Colaboradores: 

Categoria Profissional 
Total de 

colaboradores Sem Termo A Termo 
Ao abrigo do 

IEFP Avenças 

Ajudante de Cozinha Grau I 9 6 3 - - 
Ajudante de Lar/Centro de Dia II 2 2 - - - 
Ajudante de Lar/Centro de Dia I  41 28 13 - - 
Ajudante Familiar Domiciliário II 4 4 - - - 
Amimador Sociocultural 1 1 - - - 
Animador 1 1 - - - 
Escriturário I 1 1 - - - 
Auxiliar de Educação II 3 3 - - - 
Ajudante Ação Educativa I 2 2 - - - 
Cozinheiro Chef II 2 2 - - - 
Cozinheiro Chef I 1 1 - - - 
Cozinheiro I 1 1 - - - 
Diretor Técnico 2 2 - - - 
Diretor Pedagógico  1 1 - - - 
Diretor Delegado 1 1 - - - 
Educador de Infância 1 1 -  -  -  
Encarregado Geral II 1 1 - - - 
Encarregada Serviços Gerais II 1 1 - - - 
Enfermeiro 3 1 - - 2 
Auxiliar de Ação Médica II 1 1 - - - 
Engenheiro Eletrotécnico/Civil 1 -  - - 1 
Pedreiro II 1 1 - - - 
Hortelão  1 1 - - - 
Rececionista 1 1 - - - 
Jurista/Advogado 1 - - - 1 
Operadora de Lavandaria I 2 1 - 1 - 
Operador de Lavandaria II 2 2 - - - 
Médico 1 - - - 1 
Nutricionista 1 - - - 1 
Fisioterapeuta I 2 1 - - 1 
Terapeuta Ocupacional I 1 1 - -  
Tec. Administrativo I 1 1 - - - 
Tec. Administrativo II 1 1 - - - 
Técnico ATL 2 2 - - - 
Trabalhador Serviços Gerais I  6 5 1 - - 
Trabalhador Serviços Gerais II 2 2 - - - 
Professor de Yoga* 1 - - - 1 
Professor de Ginástica* 1 - - - 1 
Professor de Música* 1 - - - 1 
Psicomotricista* 1 - - - 1 
Dados a 31.10.2021 
*Avenças suspensas a 31.12.2020, devido à pandemia COVID19 

TOTAL 109 80 17 1 11 
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6. PESSOAS APOIADAS / UTENTES 
 
 
     Nº de Pessoas 

apoiadas* 
Estrutura Residencial para Pessoas Idosas  108 
Centro de Dia 4 
Serviço de Apoio Domiciliário 24 
Cantina Social 4 
Creche  17 
Centro de Atividades e Tempos Livres 25 
Oficina das Artes 27 

TOTAL 209 
*Informação a Out.2021  
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7. PARCERIAS 
 

Entidade Parceira 

ACRA- Associação Cultural e Recreativa Alcaçovense 

ARS – Administração Regional de Saúde  

Associação de Convívio dos Reformados de Alcáçovas 

Associação Terra Mãe 

Terras Dentro – Associação para o desenvolvimento integrado 

Autoridade Nacional de Proteção Civil 

Bombeiros Voluntários de Viana do Alentejo 

Câmara Municipal de Viana do Alentejo 

Chocalhos Pardalhinho 

Clube de Saúde Sénior (UCC/CMVA) 

CPCJ de Viana do Alentejo 

Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação de Alcáçovas 

Cáritas Diocesana de Évora – Polo Alcáçovas 

Escola Profissional de Alvito 

Fundação Alentejo - EPRAL 

Guarda Nacional Republicana  

Instituto da Segurança Social 

Instituto de Emprego e Formação Profissional 

Junta de Freguesia de Alcáçovas 

Intervenção Precoce de Viana do Alentejo 

Sociedade União Alcaçovense  

Sport Clube Alcaçovense 

Universidade de Évora – Escola de Artes 

BPI La Caixa (Entidade Financiadora de Projeto) 

Fidelidade (Entidade Financiadora de Projeto) 

*Dados de Out.2021 
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II Conta de Exploração Previsional e Orçamento 2022 
 

1. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 
PREVISIONAIS PARA 2022 

 
  

 Demonstração de resultados previsionais para 2022 Ano 2021 até 30-SET Orçamento 2022 

72 Prestações de serviços 589.245,67 1 000 155,60 

73 Variação Inventários de Produção 2.676,55 2 700,00 

75 Subsídios, doações e legados à exploração 670.962,50 892 632,85 

61 Custos das existências consumidas 169.656,05 253 201,75 

62 Fornecimentos e serviços externos 408.544,02 375 077,17 

63 Gastos com pessoal 861.581,84 1 227 925,73 

78 Outros rendimentos e ganhos 28.712,32 37 185,98 

68 Outros gastos e perdas 554,21 1 090,42 

 Resultados antes de depreciações, gastos de 
financiamento e impostos 

-148.739,08 75.379,36 

       

64 Gastos com depreciações e de amortizações 60.734,02 79 491,39 

 Resultado Operacional (antes de gastos de 
financiamento e impostos) 

-209.473,10 -4.112,03 

    

79 Juros, dividendos e outros rendimentos similares 336,74 350,00 

69 Gastos e perdas financeiras 298,64 302,57 

 Resultado antes de impostos -209.435,00 -4.064,60 

    

812 Imposto sobre o rendimento 0,0 0,0 

 Resultado liquido do período -209.435,00 -4.064,60 
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2. MEMÓRIA JUSTIFICATIVA 
A presente memória justificativa visa prestar esclarecimentos adicionais sobre a obtenção dos 

valores das rubricas de maior expressão constantes nas Contas de Exploração Previsional e 

Orçamento de Investimentos e Desinvestimentos para 2022 da Instituição, ao qual a presente 

memória justificativa é anexa. 

•  O princípio geral subjacente à elaboração das Contas de Exploração Previsional para 2022 

teve por base os valores contabilísticos da Instituição à data de 30 de setembro de 2021, 

mas devidamente corrigidos, porque em 2020 e 2021 viveu-se uma situação de pandemia 

e de surto de Covid-19, que se espera não se voltar a repetir em 2022. 

• Na rubrica de gastos com pessoal teve-se em conta a esperada atualização do salário 

mínimo. 

• Apresenta-se analise mais detalhada das rubricas de maior expressão. 

Gastos 
 

2.1 Custos das Existências vendidas e consumidas 
 

A Instituição dispõe de cozinha própria para a confeção das refeições servidas aos utentes e pessoal 

de serviço.  

Nesta rubrica está igualmente considerado os consumos com materiais médicos e de enfermagem, 

como materiais de contenção e higiene dos utentes e medicamentos. 

O valor constante nesta rubrica, reflete o custo esperado com a aquisição de matérias-primas para 

elaboração das refeições, de ativos biológicos para a horta e de material de enfermagem, material 

de contenção e produtos de higiene consumido pelos utentes. 

 

 

Gastos das existências vendidas e consumidas Orçamento 2022

Gastos com refeições 217 637,69

Horta 4 803,58

Material clinico 30 760,49

Total 253 201,75
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2.2 Fornecimentos e Serviços. Externos 

 

Fornecimentos e Serviços Externos Orçamento 2022

trabalhos especializados 30 000,00

publicidade 118,08

vigilância e segurança 1 180,78

honorários 67 000,00

conservação e reparação 35 000,00

ferramentas e utensilios 30 000,00

material escritorio 4 152,19

artigos p/oferta 0,00

material didatico 976,25

rouparia 3 012,00

vestuario calçado utentes 772,80

electricidade 32 938,25

gasoleo 4 272,00

gasolina 116,88

gaz 25 889,91

lenha/pellet's 7 657,73

agua 17 492,71

desl e estadas pessoal 42,60

transporte de pessoal 180,00

comunicação 4 057,97

seguros 971,86

cont.e notariado 0,00

despesas de representação 132,48

Limpeza Higiene e conforto 72 000,00

Outros Custos: 0,00

transp.ambulância 0,00

corte cabelo e barba 0,00

esteticista 201,60

outros 36 911,09

Total 375 077,17
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2.3 Gastos com pessoal 
O valor global de 1’227’925,73€ foi obtido tendo por base o número de trabalhadores atuais 

(durante o ano de 2021, não registando qualquer redução do número dos mesmos e presumindo 

uma atualização do salário mínimo para 705,00€ mensais. 

 

 

Gastos com o pessoal
Orçamento 

2022

Verbas para representação 0,00

Vencimentos Base 952 111,28

Vencimento CEI 0,00

Bolsa 0,00

Subsidio de Turno 24 111,00

Horas Extras/Trab.Suplem. 0,00

Supl. Remun./Funções chef/Gratif. 4 920,00

Dias Feriados 0,00

Subsidio de Alimentação 1 154,34

Subsidio transporte 0,00

Subsidio Antiguidade 6 000,00

Encargos C/ Segurança Social 220 132,73

Encargos FCT 4 758,25

Bolsa Estágio 0,00

Seguros de Acidentes de Trabalho 9 882,97

Indemnização 0,00

Fardamentos 1 982,16

Higiene e saude 2 733,00

Formação 140,00

Total 1 227 925,73
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2.4 Depreciações/amortizações 
As depreciações e amortizações são contabilizadas mensalmente. Assim o cálculo para 2022 teve 

em conta o valor mensal atual bem como o fim de vida útil de alguns equipamentos, bem como os 

presumíveis investimentos a realizar e a entrar em funcionamento no próximo ano. 

 
 

2.5 Outros gastos e perdas 
A Instituição prevê para o ano 2022 o encargo de 3’722,55€ conforme: 

Depreciações/Amortizações
Orçamento 

2022

Edifícios e outras 61001,23

Equip. Básico 13784,73

Equip.Transporte 0

Ferramentas e Utensílios 2093,03

Equip.Biológicos 87,1

Equip. Administrativo 1489,84

Projetos 1035,46

Total 79491,39
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2.6 Gastos e perdas financeiras  
         

 
  

Outros gastos e 
perdas

Orçamento 
2022

IS 0,96

Quotizações 720,00

Outros 369,46

Total 1090,42

Outros gastos e perdas Orçamento 2022

Juros suportados 300,00

Correção Exerx. Anteriores

Outros

Total 300,00
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Rendimentos 
Os rendimentos da Santa Casa são essencialmente as receitas da prestação de serviços aos nossos 

utentes/clientes, os subsídios das entidades oficiais, nos quais se destacam as prestações da Segurança Social 

pelos acordos de cooperação celebrados. 

2.7  Prestações de Serviços 
Refere-se ao valor estimado de receita com matrículas e mensalidades dos utentes, quotas dos Irmãos e 

outros serviços prestados pela Santa Casa da Misericórdia de Alcáçovas. O cálculo do valor dos serviços 

prestados nas respostas sociais, teve por base o valor faturado nos últimos anos, com o devido incremento 

de modo a que progressivamente se aproxime do valor real do custo médio por utente. 

 
  

Prestação de Serviços
Orçamento 

2022

Quotas 1500,00

Estrutura Residencial para Pessoas Idosas 800652,55

Centro de Dia               9902,59

Serviço de Apoio Domiciliário        53326,73

Cantina social 936,96

Creche 33238,84

Centro de Atividades e Tempos Livres 10056,16

Oficina das Artes 17598,02

Centro Explicativo 0,00

Outras ( Mat. Hosp.- fraldas) 13235,04

Outras 7892,40

Outras (Refeições) 5000,00

Farmácia (renda) 46816,32

Total 1000155,60



 

Santa Casa da Misericórdia de Alcáçovas 

Plano de Atividades e Orçamento - 2022 

60 

2.8 Subsídios, doações à exploração 
O valor resulta do somatório das comparticipações esperadas do Centro Regional de Segurança Social, cujo 

valor se obteve dividindo o valor recebido até setembro por nove e multiplicando por 12, atualizado na mesma 

proporção do aumento do salário mínimo nacional e com os apoios recebidos de outras instituições que 

apoiam financeiramente a atividade da Santa Casa da Misericórdia de Alcáçovas.  

 
 

Subsídios á exploração
Orçamento 

2022

Centro Regional S. Social

Estrutura Residencial para Pessoas Idosas 606 196,28

Centro de Dia 9 592,05

Serviço de Apoio Domiciliário 92 484,19

Creche 117 480,62

Centro de Atividades e Tempos Livres 10 524,02

Cantina Social 0,00

Outras Entidades: 8 355,69

  Subs. Gulbenkian 212,49

  BPI Senior 566,40

  Fidelidade 6 301,80

  Bpi Infância 1 275,00

IEFP 0,00

Camara Mun.Viana Alentejo 40 000,00

Apoio Covid SS 0,00

Donativo Dinheiro 5 000,00

Donativos em Espécie 3 000,00

Total 892 632,85
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2.9 Outros rendimentos e ganhos 

 
 
 

2.10 Juros e outros rendimentos 
 

 
  

Outros rendimentos e ganhos Orçamento 2022

Rendimentos Imoveis: 15 674,65

Subsídios p/investimento 21 511,33

Total 37185,98

Juros e outros 
rendimentos

Orçamento 2022

Juros obtidos 350,00

Dividendos obtidos 0,00

Outros rendimentos 0,00

Total 350,00
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III Orçamento de Investimentos e Desinvestimentos para 2022 

 

1. ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS 
Descrição Valores (€) 

Eficiência Energética Lar de Idosos - Edifício A 105.337,20 
Eficiência Energética Lar de Idosos - Edifício B+C 194.839,49 
Eficiência Energética Lar de Idosos - Edifício A+B+C 14.717,00 
Impermeabilização do passadiço sobre a cave do edifico C 74.033,02 
Obras de recuperação das instalações da cozinha 47.385,70 
Processo de Regularização do loteamento das áreas B+C+D 10.452,40 
Processo de Instalação da Rampa de Emergência no Edifício C 38.878,00 
Recuperação dos telhados e pisos do edifício da Horta da Irmandade 27.892,00 
Aquisição de 2 computadores (secretaria) 1.150,00 
Aquisição de 1 pc + videoprojector (animação) 800,00 
Aquisição do Forno Convert 19.434,00 
Aquisição de Vitrine Vertical 1.600,00 
Aquisição de linha Self-Service 5.399,70 
Aquisição Descascadora de Batatas  3.755,00 

Total 545.673,51 

 
2.ORÇAMENTO DE DESINVESTIMENTOS 

 
Para o ano de 2022 não estão previstos desinvestimentos. 
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Alcáçovas, 08 de novembro de 2021 

 
A MESA ADMINISTRATIVA 

 
Provedor: João Luís Batista Penetra: ----------------------------------------------------------- 

_____________________________________________________ 

 

Vice-Provedora: Maria Gertrudes Salsinha Neves Garcia: ---------------------------- 

_____________________________________________________ 

 

Secretária: Paula Marise Carracha Panóias Bamond das Neves: ------------------ 

_____________________________________________________ 

 

Tesoureiro: Luís Nuno Serra Gomes: --------------------------------------------------

_____________________________________________________ 

 

1º Vogal: José Jacinto Bento Grave: ------------------------------------------------------------ 

_____________________________________________________ 

 

2ª Vogal: Palmira da Visitação Cartaxo Candeias Mareco: --------------------------- 

_____________________________________________________ 

 

3ª Vogal: Maria Gertrudes Cardoso Água-Morna Braga de Carvalho: --------- 

_____________________________________________________ 

 
 
 
 

 


