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INTRODUÇÃO 
 

Em cumprimento com os 

Estatutos da Misericórdia da 

Freguesia de Sangalhos, dos 

Normativos e Legislação em 

vigor, vem a Mesa 

Administrativa (MA) apresentar 

à Assembleia Geral, o Relatório 

de Gestão, Atividades e Contas 

do Ano de 2021. 

O que dizer do ano 2021?  

Um segundo ano pandémico 

que trouxe surpresas mas 

também dissabores e que 

exigiram desta Mesa 

Administrativa (MA) uma 

presença constante e um 

envolvimento profundo em 

todas as áreas e serviços. 

A Misericórdia da Freguesia de 

Sangalhos (MFS), apesar de não 

parecer para muitos, é de peso!  

Neste segundo ano de mandato, 

numa entidade em que a 

quantidade e diversidade de 

respostas sociais e serviços é 

muito abrangente, exigiu desta 

Mesa Administrativa uma 

gestão rigorosa e precisa.  

Foi com muita dedicação, amor 

e empenho de todos, que esta 

Mesa Administrativa conseguiu 

responder às várias imposições 

do Estado, com regulamentos e 

diplomas, que condicionam a 

vida de uma Instituição, que 

apenas se deve focar na vida da 

própria Instituição que vive e 

muito da generosidade, 

voluntariado e partilha.   

Foram 365 dias de muitas 

incertezas e incógnitas quanto 

ao futuro a médio e longo prazo. 

E essas continuam perante 

outro cenário anómalo e 

inconcebível: a violação do 

direito internacional e a 

agressão militar em todas as 

suas formas para com o povo 

Ucraniano!  

Do Covid-19 passamos para uma 

guerra que afeta todas as áreas 

de negócio, especialmente na 

Europa. Esta, em consonância 

com o aumento do salário 

mínimo, a contribuição 

simbólica do Estado nos seus 

deveres sociais e a crise política 

que o país tem vivido nas 

últimas décadas dificulta 

condições para que as IPSS´s 

possam cumprir com as suas 

missões. 

À boa maneira portuguesa, 

podemos dizer que o dinheiro 

não estica.  

Gostaríamos poder pagar os 

vencimentos que os nossos 

Colaboradores merecem! 

 Gostaríamos de poder 

proporcionar todas as 

condições de bem-estar aos 

nossos utentes!  

Gostaríamos de ter apoio de 

diversas empresas consultoras 

especializadas para estarmos 

sempre prontos, preparados e à 

frente!  

Gostaríamos de poder oferecer 

experiências e atividades sem 

pedir nada em troca!  

Gostaríamos de poder ser 

generosos e solidários com 

todos que não conseguem dar 

um pouco mais!  

Gostaríamos de colaborar mais 

no crescimento do comércio 

local!  

Gostaríamos de ser certificados 

e garantir a qualidade prestada!  

Gostaríamos de poder 

presentear os nossos 

Colaboradores na mesma 

medida em que os estimamos 

pela sua dedicação e resiliência! 

Enfim… muito gostaríamos de 

fazer, mas o facto é um: não 

temos como, sem a ajuda e o 

apoio da sociedade. 

Urge uma mudança de 

paradigma no Apoio Social!  

Urge a sociedade tomar 

consciência que tem de 

promover condições dignas aos 

seus idosos, às suas crianças, às 

suas famílias que precisam de 

um pequeno “empurrão”! 

É com espírito de 

responsabilidade de, 

preocupação, coerência, 

dinanismo e muita esperança 

num futuro mais promissor, que 

a Mesa Administrativa 

continuará a focar-se com 

expetativa, em situações de 

equilíbrio, para que esta 

Misericórdia possa ser uma 

Instituição de referência com 

visão e valores em que a 

solidariedade, o amor, a 

verdade e proteção, ética e 

justiça, confiança e respeito, 

profissionalismo e 

responsabilidade, continuem a 

ser o farol que nos ilumina para 

que possamos levar a bom porto 

esta MISSÃO
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O ANO DE 2021…  

A Mesa Administrativa, 

durante 2021, procurou concluir 

metas, dar continuidade a 

projetos e iniciar outros 

objetivos que entende serem 

estratégicos para a instituição.  

Assim, no ano 2021… 

Na Resposta Social: 
 Centro de Dia 

- O Centro de Dia, com acordo 

de cooperação de 12/09/1991, 

capacidade e comparticipação 

para 40 utentes, sofreu ao longo 

dos anos revisões de acordo por 

baixa frequência. Em 2014 a 

comparticipação diminui para 

32 utentes e em 2019 voltou a 

diminuir para 13 utentes. Desde 

2018 que a Mesa Administrativa 

começou a analisar em detalhes 

esta resposta social, 

acompanhando-a de perto. Em 

2020 esta resposta social, por 

imperativo legal – decorrente da 

pandemia internacional SARS - 

Covid 19 e Estado de 

Emergência Nacional, cessou 

temporariamente, durante 

alguns meses, a sua atividade. A 

Misericórdia continuou a 

prestar apoio aos utentes 

domiciliando-se os serviços. Em 

fevereiro de 2021 o Centro de 

Dia deixou de registar utentes. 

Faleceram ou foram 

transferidos para a Estrutura 

Residencial para Pessoas Idosas 

(ERPI) e Serviço de Apoio 

Domiciliário (SAD); 

 

- Mediante orientação do 

Instituto de Segurança Social, a 

Mesa Administrativa encetou 

esforços na preparação da 

reabertura desta resposta social 

em espaços próprios e 

dedicados. A acoplação com a 

ERPI e SAD já não poderia 

acontecer. Depois de análise, 

chegou à conclusão que, sem 

obras avultas, esta condição 

estava na impossibilidade desta 

Instituição. Em 20/05/2021 a 

Administração Regional de 

Saúde do Centro declara que o 

estabelecimento não reúne as 

condições necessárias para 

reabrir. Em 28/07/2021 a 

Misericórdia é notificada, pelo 

Instituto de Segurança Social, da 

intenção de cessação do acordo 

de cooperação do Centro de 

Dia. Esta é repetida em 

15/11/2021. A ambas se 

respondeu dando nota que esta 

instituição não concorda e 

aceita que a cessação tenha 

efeitos retroativos a 31 de 

janeiro de 2021 já que manteve, 

como aliás mantém até à data 

de hoje, alguns recursos 

humanos afetos a esta resposta 

social. Ainda não se recebeu 

resposta a ambos os ofícios até 

hoje;  

 

-  A conjuntura e o 

abrandamento económico 

significativo, pelo qual Portugal 

tem vindo a ser afetado, e o 

decréscimo dos apoios do 

Estado às Instituições 

Particulares de Solidariedade 

Social, provocaram uma crise no 

sector. Esta crise fruto também 

da pandemia internacional 

ocasionada pela doença COVID-

19, que levou a ser decretado o 

Estado de Emergência Nacional, 

manteve-se ao longo do ano de 

2020, e agravou-se no ano de 

2021, decorrendo uma “terceira 
e quartas vagas” da pandemia e 

das medidas limitativas 

adotadas pelos nossos 

governantes para a conter. 

Viveram-se, tempos de 

poupança e de contenção, com 

diminuição do número de 

utentes na instituição e menos 

apoios estatais. Impôs-se uma 

reestruturação do 

funcionamento da Instituição, 

procurando racionalizar os 

recursos humanos de acordo 

com as suas necessidades. Na 

tentativa de garantir a sua 

sustentabilidade e viabilidade, 

houve necessidade de adotar 

medidas de racionalização e 

contenção de custos, as quais se 

traduziram na redução de 

postos de trabalho. Assim, um 

colaborador rescindiu com a 

instituição, dois postos de 

trabalho foram extintos, três 

colaboradores foram 

transferidos para as respostas 

sociais ERPI e SAD e dois postos 

de trabalho ainda são mantidos 

por serem absolutamente 

necessários já que o acordo 

mantém-se em vigor;   

Na Resposta Social:  
Serviço de Atendimento e 
Acompanhamento Social 
(SAAS) 

- Esta resposta social nasceu em 

30/06/1999 como acordo 

atípico. Nunca foi revisto e 

aumentado o seu valor de 

financiamento da Segurança 

Social, já que a referida estava 

inserida num edificado sem 

licença de funcionamento. 

Depois de resolvida esta 

questão, a Misericórdia 

procedeu, em 10/08/2018, a 

candidatura (n.º 34305) para 

aumento do financiamento do 
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acordo da resposta Social do 

Serviço de Atendimento e 

Acompanhamento Social 

através do Programa de 

Celebração ou Alargamento de 

Acordos de Cooperação para o 

Desenvolvimento das Respostas 

Sociais (PROCOOP). Em 

resposta, a Misericórdia foi 

informada que deveria 

aguardar. Em 03/08/2020, a 

instituição foi notificada no 

âmbito do processo de 

reafectação de verbas libertas, 

para a revisão deste acordo. 

Foram preparados e enviados 

todos os documentos 

solicitados em 26/08/2020. No 

entanto, a Misericórdia recebe 

notificação, em 17/02/2021, de 

decisão de arquivamento do 

pedido já que, afinal, não foi 

possível a sua inclusão na 

dotação disponível; 

 

- Em Março foi publicitada a 

portaria n.º 63/2021 que regula 

os termos de operacionalização 

da transferência de 

competências em matéria de 

serviço de atendimento e de 

acompanhamento social de 

pessoas e famílias em situação 

de vulnerabilidade e exclusão 

social, para as Câmaras 

Municipais. Em 11/01/2022 esta 

instituição foi convocada para 

reunião com o Centro Distrital 

de Segurança Social de Aveiro. 

Esta entidade, depois de 

explicar o diploma, avisou que a 

31 de março de 2022 o acordo 

extinguir-se-ia por caducidade. 

Em 28/01/2022 o despacho n.º 

1246-A/2022 determinou 

prorrogação automática e a 

título transitório e excecional 

até à concretização da 

transferência das competências 

para as autarquias locais, sem 

prejuízo da realização de 

avaliação da sua execução e 

eventual revisão, ocorrendo 

motivos que a justifique. Ou 

seja, o acordo do SAAS manter-

se-á em vigor após 31 de março 

de 2022 até à concretização da 

transferência. Em 24/02/2022 a 

Assembleia Municipal aprovou 

por unanimidade não assumir a 

transferência de competências 

no domínio da Ação Social no 

ano 2022.

Para conclusão deste ponto 

resta informar de dois factos:  

a) Esta resposta social recebe 

1.616,28€ mensais/2021 
para vencimento de dois 

técnicos e todas as 

despesas de 

funcionamento da resposta 

social. Observa-se as contas 

anuais desta dos últimos 

anos na tabela 1; 

 

 

 

 

b) Esta resposta social 

acompanhou, em média 

107 Indivíduos/mês, em 

2021, entre ações de ação 

social e rendimento social 

de inserção. Para além 

disso, no âmbito do 

programa operacional de 

apoio a pessoas muito 

carenciadas (POAPMC), 

distribuiu, em média, 

produtos alimentares por 

 

 

 

 

314 Indivíduos/mês. Reúne 

recursos, informações, 

formações, conselhos e 

apoio a todos os que mais 

precisam da freguesia e 

freguesias vizinhas. 

Interage com várias 

entidades e 

individualidades para que 

sejam encontradas 

soluções para todo o tipo 

de problemas da vida real 

das pessoas.  

 

 

 

 

 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Receitas: 19.756,95 29.208,87 28.212,29 32.189,90 35.092,33 

Gastos: 34.657,90 38.146,59 38.639,39 50.369,35 53.968,74 

Resultados -14.900,95 -8.937,72 -10.427,10 -18.179,45 -18.876,41 
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Na Resposta Social:  
Casa de Acolhimento 
Residencial – Casa da Criança 
 

- Reparação do telhado da Casa 

da Criança melhorando as 

condições térmicas do edifício, 

no valor total de 39.640,94€. 
Esta obra ainda está em curso e 

que apesar de ter sido 

adjudicada em 18/02/2021, só 

tomou forma em Fevereiro de 

2022; 

 

- Atualização, em curso, do 

Sistema de Deteção de 

Incêndios, em conformidade 

com as recomendações da 

Autoridade Nacional de 

Emergência e Proteção Civil 

(ANEPC), no valor final de 

8.856,00€ com o acréscimo de 
2.706,00€ para a atualização das 
Medidas de Autoproteção 

(MAP) e levantamento de 

plantas de arquitetura de forma 

a poder-se substituir as plantas 

de emergência. Aguardamos, 

ainda, seu términus; 

 

- A Casa da Criança procedeu à 

candidatura ao programa Bairro 

Feliz do Pindo Doce – n.º 

20860801 – tendo ganho o valor 

de 997€ para a aquisição de 
sofás para a sala de televisão 

das crianças;  

 

 

Na Resposta Social:  
Serviço de Apoio Domiciliário 
(SAD) 
 

- Adjudicação de uma viatura 

de 3 lugares e caixa atrás 

transformada para o SAD, da 

Peugeot, no valor final de 

16.486,57€; 
 

-  A Mesa Administrativa 

encetou um plano de ação para 

a divulgação dos serviços desta 

resposta social de forma a 

aumentar o número de utentes; 

 

- Diversificação dos serviços, 

proporcionando uma resposta 

integrada e permanente aos 

idosos, com soluções ao nível da 

saúde, socialização, segurança, 

comunicação, atividades de vida 

diária, apoio aos cuidadores 

informais e uso de tecnologia no 

domicílio; 

 

- Revisão do Regulamento 

Interno de Funcionamento do 

SAD; 

 

- A Mesa Administrativa decidiu 

candidatar-se ao Plano de 

Recuperação e Resiliência, 

concurso público Mobilidade 

Verde Social – Aquisição de 

veículos elétricos, para IPSSs 

com acordos de cooperação 

SAD, na tipologia ligeira de 

mercadorias com 

transformação, cujo limite 

máximo de financiamento são 

25 mil euros. A candidatura PRR-

RE_C03-I01_000815 de 

28/09/2021 foi aceite. 

Aguardamos orientações para a 

sua operacionalização; 

Na Resposta Social:  
Estrutura Residencial para 
Pessoas Idosas (ERPI) 
 

- Adjudicação de 11 cadeirões 

manuais, no valor total de 

2.420,64€; 
 

- Remodelação de 7 quartos de 

banho, no valor total de 

1.750,00€;  
- Realização de uma experiência 

de produtos inovadores, 

mediante proposta da empresa 

TENA/Essity, na área da higiene 

pessoal e tratamento de feridas. 

Como os resultados foram 

muito positivos, a Mesa 

Administrativa decidiu dar 

continuidade desta, 

promovendo os novos produtos 

para a qualidade, num processo 

de gestão integrado de cuidados 

para a incontinência, cuidados 

de higiene pessoal e tratamento 

de feridas;  

 

- Subcontratação dos serviços 

de lavandaria a uma empresa 

local, numa perspetiva de 

manutenção destes serviços 

com custos mais reduzidos, 

particularmente aos recursos 

humanos e custos de aquisição 

e manutenção dos 

equipamentos que estão a 

chegar ao fim de vida. Esta nova 

realidade na instituição foi 

marcada por vários percalços 

que, apesar de alguns 

dissabores, todos foram 

ultrapassados. Chegou-se à 

conclusão que esta seria uma 

boa solução para a roupa branca 

permitindo à instituição atingir 

os seus objetivos;  

 

- Aquisição, ao longo do ano, de 

150 lençóis brancos, 80 toalhas 

de rosto brancas, 80 toalhas de 

banho brancas e 75 fronhas 

brancas, no valor total de 

1.840,00€, na sequência das 
mudanças dos serviços da 

lavandaria; 

 

- Aquisição de 90 fardas brancas 

para os colaboradores no valor 

final de 2.577,10€;  
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- Revisão do Regulamento 

Interno de Funcionamento da 

ERPI; 

Na Resposta Social:  
Centro de Atividades de 
Tempos Livres (CATL) 
 

- Revisão do Regulamento 

Interno de Funcionamento do 

CATL; 

Nas Respostas sociais: 
 Creche e Estabelecimento de 
Educação Pré-escolar 
 

- Adesão à Plataforma 

ChilDiary, em que permite às 

Educadoras de Infância poupar 

tempos na documentação 

exigida e agiliza ao mesmo 

tempo, a comunicação com a 

família à distância; 

Nas Outras Atividades da 
Instituição 
 

- Realização de obras na 

Vivenda de S. Rafael, Albufeira, 

no valor de 34.671,72€, em que 
foram requalificados os três 

quartos de banho e cozinha para 

além de reparadas e pintadas as 

paredes interiores e exteriores, 

a claraboia e o 

pátio/logradouro; 

 

- Contratualização de Gestão e 

Administração do serviço de 

Alojamento Local para a 

Vivenda S. Rafael: comissão de 

25% mais IVA sobre a receita 

bruta depois de deduzidos os 

valores de angariação das 

plataformas, comissões dos 

cartões de crédito (com a taxa 

de 3% sobre a receita bruta) e 

taxas municipais. O serviço 

inclui limpeza (cobrado ao 

hospede mais IVA), lavandaria, 

check-in e check-out, gestão das 

reservas e plataformas, gestão 

de clientes, comunicação ao 

SEF. Têm equipa de 

manutenção e disponibilizam os 

têxteis de cama e atoalhados e 

produtos de higiene 

necessários. Não incluiu o 

pagamento de obras e 

reparações, a primeira limpeza 

do imóvel depois de entregue o 

imóvel, equipamento 

necessário à adaptação do local 

decorrente da Legislação em 

vigor (Kit de emergência, Placa 

visível, Livro de Reclamações) e 

sessão fotográfica ao imóvel 

(custo de 100 euros) para a sua 

promoção, despesas com água, 

luz, gás e TV/Internet; 

 

- Preparação de um estudo 

prévio para uma nova resposta 

social – Unidade de Cuidados 

Continuados Integrados (UCCI). 

Com o apoio solidário de uma 

empresa consultora, elaborou-

se uma proposta para projetos 

de arquitetura, estruturas e 

instalações especiais relativos a 

uma construção nova de 

Unidade de Cuidados 

Continuados em Sangalhos. A 

Mesa Administrativa foi 

recebida pela Administração 

Regional de Saúde do Centro 

(ARSC) em 09/06/2021 onde 

teve a oportunidade de 

apresentar esta ideia. Esta 

entidade, em 06/09/2021 

enviou ofício esclarecendo o 

seguinte: “Sangalhos está 
integrado no concelho de 

Anadia, onde já existe uma 

Unidade de Convalescença com 

35 camas; Em todos os 

concelhos limítrofes já existem 

UCCI, com um total de 69 camas 

de Média Duração e 

Reabilitação (MDR) e 64 camas 

de Longa Duração e 

Manutenção, a acrescentar às 

35 camas de Convalescença já 

existentes na sede do concelho 

(Anadia)”. Assim, segundo a 
ARSC, “neste momento não se 
justifica a implementação desta 

UCCI”; 
 

- Realização de atividade de 

angariação de fundos, em 

parceria com a APPACDM de 

Anadia e o apoio das Caves 

Aliança, no Natal: venda de dois 

produtos (vinhos e biscoitos) ao 

tecido empresarial, associativo 

e particulares; 

 

- Apoio ao desenvolvimento do 

Hospital LS. Neste momento os 

Acordos com Seguradoras e 

Subsistemas são os seguintes: 

ADSE, Advancecare, SAMS 

Quadros, Agilidade, Allianz, 

Future Healthcare, Medicare, 

Médis, Multicare, RNA Medical, 

SAMS SIB e Trueclinic. Estão 

quase a fechar os Acordos com a 

ADM e SAD GNR/PSP. 

Em todas as Respostas Sociais: 

- Contratualização de um pack 

de assistência a uma empresa 

local para serviços de 

manutenção de todos os 

equipamentos da cozinha e 

lavandaria, com valor fixo 

mensal, onde estão incluídas 

deslocações, mão-de-obra e 

manutenções preventivas em 

visitas bimensais; 

 

- Incentivo à formação e 

capacitação dos Colaboradores 

da Misericórdia para a melhoria 

das suas competências, com 

especial destaque para a 

aquisição da Carta de condução 

pesados passageiros e 

Averbamentos das Cartas de 

Condução; 
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- Definição da política de 

qualidade da Misericórdia; 

 

- No segundo semestre de 2021 

procedeu-se ao diagnóstico 

institucional utilizando as 

ferramentas de análise PESTEL e 

SWOT e definição dos objetivos 

estratégicos da instituição; 

 

- Preparação e aprovação do 

Manual de Acolhimento ao 

Colaborador, onde os novos 

colaboradores poderão receber 

uma nota de boas vindas do 

Provedor; um pouco da história 

da instituição, a sua natureza e 

significados heráldicos; a 

missão, valores e visão; o código 

de ética; a política de qualidade; 

a cultura organizacional; a 

política de recursos humanos; 

princípios gerais dos 

trabalhadores; a imagem e o 

ambiente de trabalho; a 

comunicação; as respostas 

sociais; a Irmandade e os 

contactos da instituição; 

Por último, a grande notícia: a 

candidatura do Projeto de 

Ampliação e requalificação do 

Complexo Social de Apoio à 

Pessoa Idosa submetida em 

28/12/2020 – e que assumiu o 

n.º 74202, ao Programa de 

Alargamento da rede de 

Equipamentos Sociais – 3ª 

Geração, designado como 

PARES 3.0, na Tipologia 1, para 

80% do valor elegível (1 755 

600,00€), foi aprovada, em 
28/02/2022, com a taxa de 

elegibilidade de 0,7953. A Mesa 

Administrativa aguarda para 

assinar o contrato de 

comparticipação financeira 

(CCF). 
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RESULTADOS OPERACIONAIS

O orçamento, de acordo com 

o Plano Global de Ação e de 

Atividades para 2021, estava 

dotado para 2.052.031,54€, 
sendo o resultado líquido 

previsional negativo, de 

(61.502,13€). Acontece que a 
atividade totalizou 

2.175.535,15€ com um 
resultado líquido negativo, de 

(166.708,38€). 

 

 

 

Investimentos 

Durante o ano de 2021 foram 

realizados investimentos no 

montante de 37.799,89€.  

A Mesa propõe que o Resultado 

Líquido do período de 2021, um 

prejuízo de 166.708,38€, tenha 
a seguinte aplicação: 

transferência do mesmo para 

Resultados Transitados. 

 

 

 

Por último, resta-nos referir que 

não são conhecidos à data 

quaisquer eventos 

subsequentes com impacto 

negativo nas Demonstrações 

Financeiras de 31 de Dezembro 

de 2021. 

Após o encerramento do 

período, e até à data da 

elaboração dos documentos em 

anexo não se registaram outros 

factos suscetíveis de modificar a 

situação revelada nas contas.
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ANEXOS 

Relatórios de Atividades: 

 Projeto Institucional de 2021; 

 CSAPI – Complexo de Apoio à Pessoa Idosa, localizada na Sede Social; 

 SAAS – Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social, localizado na Sede Social; 

 CAR / CASA DA CRIANÇA – Casa de Acolhimento Residencial de Crianças e Jovens em Risco; 

 CBEI – Centro de Bem Estar Infantil, localizado na Rua das Escolas n.º 193; 

 CATL – Centro de Atividades de Tempos Livres no Centro Escolar de Sangalhos; 

 Formação de 2021; 

 

Relatórios de Contas: 

 Relatório Técnico das Contas, Balanço e Demonstrações Financeiras; 

 Certificação das Contas pelo Revisor Oficial de Contas; 

 

Parecer do Conselho Fiscal 

 

Sangalhos, 9 de Março de 2022 

A Mesa Administrativa 

Provedor: Carlos Manuel Henriques Santiago 

Vice-Provedor: Isilda Alves Silva 

 Secretário: Maria Lúcia Braga Araújo 

Tesoureiro: Carlos Fernando Morais Martins 

Primeiro Vogal: Júlio Augusto Rodrigues Anjos 

Segundo Vogal: Hipólito Neves Santos 

 Vogal: José Maria Gonçalves 
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PROJETO INSTITUCIONAL 

A Misericórdia da Freguesia de 

Sangalhos no ano 2021 deu 

continuidade ao desafio e 

compromisso para o “cuidado 
da Casa Comum” com o 
desenvolvimento do Projeto 

Institucional intitulado “ ECO 
DOMUS: GESTOS DE 

MUDANÇA”, que traduz a 
vontade de contribuir para a 

consciencialização e adoção de 

atitudes e comportamentos de 

vida que permitam a defesa da 

“Casa Comum”, a Nossa Casa, o 
nosso planeta, a Natureza. 

 

O projeto institucional foi o 

tronco dos restantes planos de 

atividades e pretendeu dar o 

mote para a reflexão sobre os 

gestos de mudança 

imprescindíveis à proteção do 

meio ambiente. 

Todos os nossos projetos e 

planos revestem-se da 

flexibilidade necessária para 

sofrerem readaptações e a 

pandemia contribuiu para a 

suspensão de muitas ações 

planeadas. 

 

Todos os gestos são bem-

vindos, por mais singelos que 

sejam, pois é na união que a 

força nasce. Cada um de nós é 

convidado a dar o seu 

contributo por um mundo 

melhor, começando nas 

atitudes e nos comportamentos 

diários, no seio da nossa família 

e na nossa comunidade. 

Devemos ser agentes 

cuidadores, revelando-nos na 

nossa prática institucional, 

tendo sempre presente o 

Espirito de Missão, de Visão e de 

Valores da nossa instituição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ A Terra é a minha casa  
e a Humanidade a minha família.” 

Kahlil Gibran 
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No ano 2021 a abordagem e 

implementação de 

prática/comportamentos de 

proteção ambiental, em 

contexto institucional e familiar, 

para crianças, jovens e idosos 

foram condicionadas com a 

pandemia. Cada edifício: CSAPI, 

CAR e CBEI dinamizou atividades 

internas no seu plano de ação: 

- Implementar a regra dos 5 R’s; 

- Reduzir, Repensar, Reutilizar, 
Reciclar e Recusar; 

- Realização de Natal Ecológico. 

O ano de 2021 foi marcado pela 

pandemia causada pela Covid19 

que afetou a forma de viver de 

toda a população mundial e das 

instituições, conduzindo à 

alteração de prioridades na sua 

atuação e levando ao 

adiamento de ações planeadas. 

No CSAPI foram implementadas 

“Oficinas” pedagógicas e 
educativas com o objetivo de 

sensibilizar os nossos idosos 

para a necessidade de mudança 

de comportamentos que 

permitam um planeta ecológico 

e sustentável, tais como: Oficina 

“Arte de Reciclar”; Oficina “Eu e 
a Natureza”; Oficina 
“Bricolagem”; Oficina “Quem 
sabe…Sabe”. As Oficinas 
permitiram a promoção da 

Educação Ambiental, a tomada 

de consciência da população 

idosa que a preservação 

ambiental depende da 

contribuição de todos os 

cidadãos, a adoção do novo 

papel dos idosos como “agentes 
ecológicos” participativos no 
processo de preservação do 

meio ambiente, sendo eles, os 

responsáveis pela manutenção 

dos recursos naturais. 

Também a Casa da Criança teve 

de se readaptar e reajustar para 

responder em permanência às 

necessidades das crianças que 

passaram grande parte do ano 

confinadas em casa, 

acumulando no mesmo espaço 

escola, lazer e rotinas diárias.  

No decorrer do ano, houve a 

preocupação de utilizar 

materiais recicláveis para as 

oficinas de expressão plástica 

realizadas com as crianças. 

Para celebrar o Natal, a 

instituição ofereceu peças 

decorativas de artesanato 

realizados com materiais 

recicláveis, em agradecimento a 

todos aqueles que estão 

presentes no nosso dia-a-dia. As 

crianças da CAR, CBEI e CATL e 

os idosos do CSAPI contribuíram 

na elaboração dessas peças 

decorativas artesanais 

realizados com diversos 

materiais recicláveis. Desde 

vidro, lata, cartão, tecido, 

plástico, botões, tudo serviu 

para embelezar as peças 

decorativas.  

As atividades coletivas 

planificadas internamente e 

com o Equipa Educativa do 

Centro de Atividades Escutistas 

do Agrupamento de escuteiros 

de Sangalhos foram adiadas 

devido à situação pandémica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Misericórdia da Freguesia de Sangalhos | Página 13 de 60 

Relatório de Gestão 2021: Atividades e contas | Assembleia-Geral 31 de março de 2022 

COMPLEXO SOCIAL DE APOIO À PESSOA IDOSA 

“O grupo mais afetado pela 

pandemia de COVID-19 foram 

os idosos, seguido das famílias, 

das pessoas com doença 

mental, das pessoas com 

deficiência e das pessoas com 

dependências. As principais 

razões que afetaram os utentes 

das IPSS decorreram, com 

destaque, da situação de 

isolamento a que estiveram 

sujeitos, nomeadamente 

solidão, perdas relacionais e de 

sociabilização, desgaste, stress e 

ansiedade, tristeza, medo. As 

consequências no campo da 

saúde foram também 

sinalizadas, designadamente o 

agravamento de doença mental 

ou cognitiva preexistente, a 

regressão da capacidade 

locomotora e o agravamento 

geral do estado de saúde. A 

perda de acesso às respostas 

sociais foi reportada, quer por 

encerramento/suspensão das 

mesmas, quer pela redução da 

sua capacidade (naquelas que 

não foram encerradas ou que 

passaram a ser domiciliadas) ”.  

Estudo do “Impacto da 
pandemia de COVID-19 nas IPSS 

e seus utentes em Portugal” - 

uma iniciativa da ATES – Área 

Transversal de Economia Social 

do Centro Regional do Porto da 

Universidade Católica 

Portuguesa, em colaboração 

com a CNIS – Confederação 

Nacional das Instituições de 

Solidariedade. 

O ano de 2021 foi atípico, 

repleto de desafios e 

instabilidade, um período longo 

de incertezas e receios 

marcados pela Pandemia com o 

aparecimento do CORONA 

VIRUS SARS COV2, obrigando o 

País a adotar medidas 

preventivas de combate à 

mitigação do vírus.  

A nossa instituição, 

nomeadamente no CSAPI, onde 

os utentes de Serviço de Apoio 

Domiciliário (SAD), Centro Dia, e 

Estrutura Residencial para 

Pessoas Idosas (ERPI) são 

pessoas idosas com patologias 

diversas, são população de risco 

elevado, obrigando à 

elaboração de um Plano de 

Contingência, ao encerramento 

de frequência na instituição dos 

utentes das respostas sociais de 

Centro Dia e utentes de SAD que 

frequentavam a instituição para 

participação nas atividades 

animação/socialização, ao 

cancelamento de visitas de 

familiares a utentes em 

Estrutura Residencial para 

Pessoa Idosa) à reestruturação 

do plano de atividades de 

animação sociocultural. 

Em Março de 2021 no Complexo 

Social de Apoio à Pessoa Idosa 

permaneceram as medidas 

preventivas (implementadas em 

Março de 2020) na fase de 

mitigação do CORONA VIRUS 

SARS COV2: 

- Continuação da utilização de 

Equipamento de Proteção 

Individual (máscaras, viseiras, 

luvas, batas descartáveis, 

equipamento completo para 

prestação de cuidados de 

Utentes de SAD); 

 

- Aquisição de fardas novas 

para todos os colaboradores do 

Complexo Social de Apoio À 

Pessoa Idosa; 

 

- Continuação da garantia de 

tratamento de higienização de 

Fardas dos Colaboradores na 

Lavandaria do Complexo Social 

de Apoio À Pessoa Idosa; 

 

- Várias atualizações do Plano 

de Contingência interno - 

implementação de medidas 

perante a ocorrência de um caso 

suspeito de COVID-19, medidas 

de prestação de cuidados e 

assistência a utentes a cumprir 

período de confinamento, 

continuando simultaneamente 

a garantir os melhores cuidados 

possíveis aos utentes; 

 

- Suspensão temporária da 

frequência de Utentes de 

Centro de Dia no contexto 

institucional. Os serviços 

necessários e adaptados às 

necessidades dos utentes 

passaram a ser prestados no 

domicílio; 

 

- Implementação de novos 

Procedimentos de Tratamento 

de Roupa Institucional e Roupa 

dos Utentes de ERPI e SAD: 

Contratualização dos serviços 

da Lavandaria Industrial HEGISX 

com inicio em Julho 2021; 

 

Cumprimento das Medidas 

Gerais para Reduzir o Risco de 

Transmissão de SARS-COV-2: 

a) Higiene, limpeza, desinfeção 

e gestão dos resíduos. A 

instituição assegurou que todos 

os colaboradores estivessem 

sensibilizados para o 

cumprimento das regras de 
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etiqueta respiratória, da 

lavagem correta das mãos, 

assim como as outras medidas 

de higienização e controlo 

ambiental; 

 

b) Distanciamento social, 

concentração de pessoas e 

ventilação dos espaços: 

- Foi promovida a separação 

dos utentes com e sem sintomas 

respiratórios agudos; 

- Nos espaços comuns só 

estiveram utentes sem 

sintomas;  

- As atividades diárias foram 

reorganizadas de forma a 

obedecer as regras impostas 

pela Direção Geral de Saúde e 

Segurança Social; 

- Garantida a Ventilação natural 

dos espaços através da abertura 

de portas ou janelas; 

- Colaboradores, Utentes e 

Familiares respeitaram os 

circuitos de circulação nas 

entradas e saída do edifício; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O abandono afetivo decorre da 
ausência de afeto e o afetivo 

inverso é proveniente da 

ausência de afeto dos filhos 

para com os pais idosos. Seja 

qual for o tipo de abandono, isso 

pode implicar em severas 

complicações no conforto e 

qualidade de vida do idoso, visto 

que isto resulta em alguns 

danos psicológicos e 

emocionais, como angústia e 

sofrimento. É de suma 

importância que a família esteja 

presente na vida dos idosos, 

pois isso promove uma melhor 

qualidade de vida e melhora 

psicológica. Há amparo, há 

gratidão e, principalmente, 

amor. O acompanhamento e 

visitas frequentes contribui para 

o desenvolvimento do idoso e é 

capaz de conduzi-lo à uma vida 

dotada de longevidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabemos que o dia-a-dia é 

dotado de questões e 

adversidades que podem 

resultar em visitas cada vez 

menos frequentes, mas é de se 

entender que esse convívio 

familiar é essencial para 

promover a troca que fará o 

idoso ter uma vida ainda mais 

feliz, saudável e confortável.” 

 

c) As visitas na Estrutura 

Residencial Para Pessoa Idosa 

decorreram de Janeiro a 

Dezembro de 2021 apenas com 

marcação, com tempo de 

duração limitado de 30 minutos 

e em espaço específico. 

Cumprindo a indicação da 

Direção Geral de Saúde foi 

criado no Complexo Social de 

Apoio à Pessoa Idosa um Plano 

para Operacionalização das 

Visitas, com agendamento e 

acompanhamento de 

profissional responsável, 

garantindo o cumprimento das 

regras do distanciamento, 

utilização de máscaras e 

desinfeção de mãos e pés. A 

instituição garantiu que as 

visitas decorressem em espaço 

próprio, amplo e com condições 

de arejamento, foram definidos 

acessos e portas de circulação 

apenas para as visitas, 

diferentes dos utilizados pelos 

utentes e profissionais, e foi 

respeitado o número máximo 

de um visitante por utente por 

semana. As visitas aos fins-de-

semana foram igualmente 

garantidas. Importa referir que 

de Janeiro a Dezembro foram 

realizadas 648 visitas 

presenciais, vídeo chamadas e 

chamadas telefónicas sempre 

que solicitadas pelos utentes da 

resposta social de ERPI ou seus 

familiares. 
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Os Profissionais 

 

- Continuação da 

Implementação do uso 

obrigatório da máscara a todos 

os colaboradores e profissionais 

que contactam com utentes e 

medidas estritas de higiene das 

mãos e etiqueta respiratória; 

  

- Continuação da avaliação da 

temperatura corporal e 

eventuais sintomas, quer a 

utentes quer a colaboradores e 

respetivo registo. Os 

colaboradores fizeram registo 

no início e fim da jornada de 

trabalho. A monotorização aos 

utentes foi feita e registada nos 

turnos da Manhã, Tarde e Noite 

(aquando as ceias). 

 

Admissão de Novos 

Residentes/Utentes  

Na admissão de novos Utentes 

na instituição não é permitida a 

entrada da família (visita à áreas 

sociais, quarto….) A reunião 
habitual de acolhimento foi 

sempre realizada com o familiar 

responsável e/ou utente. 

A admissão de novos utentes na 

instituição implica:  

- Teste laboratorial para 

SARS-COV-2 negativo;  

- Avaliação clínica, pelos 

profissionais de saúde de apoio 

à instituição, atestando 

inexistência de sinais e sintomas 

de infeção respiratória aguda à 

data da admissão;  

- Nas situações em que os 

residentes saiam da instituição, 

por um período inferior a 24 

horas, para consultas médicas 

ou exames de avaliação 

diagnóstica ou por necessitarem 

de assistência médica (por 

exemplo ida ao serviço de 

urgência), não era necessário a 

realização de teste laboratorial 

para SARS-COV-2. 

 

Análise aos Indicadores de 

Funcionamento 

 

“Entre março de 2020 e março 
de 2021, morreram 134.238 

pessoas no país. O valor mais 

elevado dos últimos 40 anos. 

Subtraídas as mortes pela 

doença, o número continua a 

superar o anterior máximo, em 

mais de quatro mil óbitos. 

Durante 16 dias Portugal 

ocupou a primeira posição em 

número de mortes Covid-19 por 

milhão de habitantes.  

A sete de fevereiro, o país 

abandonou o topo da tabela, 

mas por enquanto está ainda 

entre as dez nações do mundo 

com mais óbitos devido à 

doença, em proporção do total 

de residentes. 

Um ano depois do início da 

tragédia, milhares de famílias 

portuguesas atravessam um 

luto, em parte desfeito pela 

pandemia que já tanto lhes 

tinha roubado.” 

Fontes: INE, SICO, DGS e 

Ministério da Saúde 

 

O Acordo Típico com a 

Segurança Social (SS) para as 

Respostas Sociais de Serviço de 

Apoio Domiciliário com uma 

capacidade para 42 idosos e 

acordo para 35, para a Resposta 

Social de Centro de Dia existe 

uma capacidade para 40 e 

acordo para 13. Na Estrutura 

Residencial para Pessoas Idosas 

existe capacidade para 54 

idosos e acordo para 43 utentes.  

As Tabelas que se seguem 

permitem analisar diversos 

indicadores, relevantes, por 

resposta social, tais como a 

frequência mensal, os serviços 

prestados, respetivas faixas 

etárias, géneros 

correspondentes e o grau de 

dependência dos Utentes. 

 

I – Frequência Mensal de Idosos 

por Resposta Social do CSAPI 

 

Tabelas 1, 2, 3 e 4 – Nos meses 

de Janeiro, Abril, Maio, Junho e 

Julho foram ocupadas 54 vagas 

em ERPI. Na resposta social de 

Centro de Dia constatou-se no 

ano 2021 devido à situação 

pandémica provocada com o 

surgimento do Corona Vírus 

SARS COVID-19, uma descida 

acentuada na procura dos 

serviços atendendo que os 

utentes de Centro Dia estavam 

“impedidos” de frequentar 
(implementação da Legislação 

aplicada a IPSS e Misericórdias, 

vivência em Estado de 

Emergência e Calamidade 

Nacional). No que se refere à 

resposta de Serviço de Apoio 

Domiciliário é notório o 

aumento gradual de procura das 

famílias dos Serviços de Higiene 

Pessoal, Serviço de Cuidados de 

Imagem, Serviço de Higiene 

Habitacional, Serviço de 

Tratamento de Roupas, Serviço 

de Alimentação, Serviço de 

Transporte e Acompanhamento 

a consultas médicas e exames 

de diagnóstico complementar, 

Serviço de Animação / 

Socialização; Serviço de Apoio 

Psicossocial e Outros Serviços 

(como por exemplo cuidados de 

saúde primários, pequenas 

reparações no domicilio entre 

outros solicitados). Os dados 
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apresentados na Tabela 3 

comprovam que no mês 

Dezembro frequentaram esta 

resposta social 26 utentes.  

 

Os utentes que rescindiram os 

Serviços de SAD, são por 

necessidade de transição na sua 

maioria para outras respostas 

sociais, nomeadamente 

Unidades de Cuidados 

Continuados e ERPI.  

 

Existem 5 vagas ocupadas de 

gestão da Segurança Social, de 

acordo com adenda ao 

protocolo de cooperação, 

assinado a 28 de outubro de 

2016 e que considera 10% do nº 

total de Idosos da resposta 

social ERPI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Tabela 1, referente a ERPI I, 

no ano 2021 faleceram 13 

utentes e rescindiram 2, estes 

últimos foram residir com os 

seus familiares diretos que 

assumiram o papel de cuidador 

informal. 

 

Na tabela 2, na resposta social 

de SAD, no ano 2021 faleceram 

4 utentes e rescindiram 5, dos 

quais 4 foram transferidos para 

a resposta social de ERPI, um 

utente para o domicílio dos seus 

familiares diretos que 

assumiram o papel de cuidador 

informal e posteriormente 

entrada em outra IPSS por 

inexistência de vaga em ERPI na 

nossa instituição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na tabela 3, na resposta social 

de Centro Dia, importa 

referenciar que o número veio a 

decrescer já no ano transato 

face à situação pandémica, 

impedindo os utentes de 

frequentar a instituição. Os 

Serviços de Higiene Pessoal, 

Serviço de Cuidados de Imagem, 

Serviço de Higiene Habitacional, 

Serviço de Tratamento de 

Roupas, Serviço de 

Alimentação, Serviço de 

Transporte e Acompanhamento 

a consultas médicas e exames 

de diagnóstico complementar, 

Serviço de Animação/ 

Socialização; Serviço de Apoio 

Psicossocial e Outros Serviços 

passaram a ser realizados no 

domicílio. O utente que 

frequentou a resposta em 

Janeiro com os serviços 

domiciliados em Fevereiro 

transitou para a resposta social 

de SAD com fim-de-semana. 
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Na tabela 4 podemos constatar 

que na resposta social de ERPI o 

número de mulheres excede o 

dobro dos homens, na resposta 

social de SAD o número de 

mulheres é igual ao número de 

homens (13). No CSAPI são 

prestados serviços a 53 

mulheres e 27 homens. 

Constata-se na Tabela 5 que os 

utentes do CSAPI usufruem de 

oito serviços:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alojamento apenas para idosos 

de ERPI; para todos os utentes: 

alimentação, cuidados higiene 

pessoal, cuidados de imagem e 

beleza, tratamento de roupa, 

higienização dos espaços / 

higiene habitacional (utentes de 

SAD); serviço de transporte e 

acompanhamento para 

assuntos pessoais e obrigações 

legais;   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

serviço de animação 

sociocultural / socialização, 

apoio psicossocial e outros 

serviços (jardinagem, 

reparações no domicílio, 

cuidados de saúde e de 

enfermagem no domicílio) de 

forma a corresponder às 

necessidades dos utentes e 

familiares / cuidadores 

informais, promovendo a 

autonomia, bem-estar global e o 

combate ao isolamento social. 
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Na tabela 6 podemos constatar 

que na resposta social de ERPI a 

faixa etária com maior número 

de idosos está compreendida 

entre as idades dos 85 e 89 

anos, no entanto os números de 

utentes entre os 90 e 94 anos 

são significativos, permitindo-

nos avaliar que a maioria da 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

população residente é 

extremamente envelhecida. Na 

resposta social de SAD nas faixas 

etárias de 65 aos 69 anos e dos 

80 aos 84 anos de idade. 

Tabela 7 - Com base nos dados 

apresentados podemos concluir 

que a Resposta Social de SAD é a 

que se destaca por utentes com 

maior autonomia, no entanto os 

números referentes à 

dependência são cada vez mais 

significativos nas respostas de 

SAD e ERPI, que exige maior 

número de colaboradores, 

estruturas/equipamentos 

adequados e técnicos mais 

especializados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com base nos dados 

apresentados podemos concluir 

que nas respostas socais de ERPI 

e SAD temos 30 utentes com 

problemas a nível das funções 

mentais e / ou do 

desenvolvimento; 26 utentes 

com problemas da função da 

visão; 12 utentes com deficit 

auditivo, da voz ou da fala; 44 

utentes com problemas a nível 

das funções dos órgãos ou 

aparelhos internos; e 48 utentes 

com mobilidade reduzida ou 

necessidade do uso de ajudas 

técnicas. 
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2021 - Projeto “ECO DOMUS: Gestos de Mudança pela Natureza …Pelo Próximo!” 

População Alvo: Utentes das Respostas Sociais de SAD e ERPI  

 

 

 

Projetos desenvolvidos 
pela Camara Municipal 
de Anadia para Idosos 

Projeto “Leituras Sem Idade” – Biblioteca Municipal de Anadia, “sessões 
Síncronas” dinamizadas pela Equipa Técnica da BMA” - propostas mensais de 
leitura, reflecção e partilha dos Idosos. 

Projeto AGILIDADES – IPSS´S do Concelho de Anadia - LAB CENTERS - 
Implementação e Exploração de Jogos Sérios com os Idosos de ERPI e SAD: 
Jogo “Quantos queres”; Jogo “Mãos TATI” e Jogo “Labirinto”. Divulgação de 
Vídeos e Fotografias da Implementação dos Jogos e Feedback dos 
participantes. 

Projeto Interinstitucional: “O Social Abraça Anadia – Anadia Vive Afetos com 
Esperança!” – Exposição de trabalhos artesanais realizados nas instituições do 
concelho para decorar árvores, praça do Município e rotundas (25 de JUNHO 
a 31 de JULHO). 

13 de Julho – Momento Musical no Exterior do CSAPI – Cantor Nelo Monteiro 
anima a tarde dos Utentes.  

Atividades Desenvolvidas de Janeiro a Dezembro adaptadas às novas regras de higienização/desinfeção 
dos espaços e objetos, distanciamento social, proteção individual, trabalho individualizado e em 
pequenos grupos com os Utentes de ERPI. Visitas Domiciliárias e Atividades de Apoio Psicossocial e de 
Animação Sociocultural/Socialização direcionadas aos utentes de SAD e realizadas no seu domicílio. 

Planear, agendar e acompanhar os utentes de ERPI nas Visitas dos seus Familiares cumprindo as regras 
impostas pela DGS e Segurança Social – Janeiro a Dezembro de 2021 

 

 

 

 

Área de Novas 
Tecnologias 

Oficinas: “Sessão de Cine-Hora” – Filmes Portugueses antigos,  

Filmes visualizados: “O pátio das cantigas”, “Amália”, “Os gatos não tem 
vertigens”, “O Leão da Estrela”, “A aldeia da Roupa Branca”, “A Canção de 
Lisboa”, Vida e obra de “Hermínia Silva”, ” A Vizinha do lado”; “O Pai Tirano”, 
Jogo de Damas; História d’ uma Cantadeira; 

Atividade Teatral por ZOOM – Projeto dos alunos do 11.º Ano do Curso 
Tecnológico de Animação Sociocultural da Escola Básica e Secundária de 
Anadia – Intercâmbio com grupo de Idosos de ERPI. 

Sessão de “Rádio no Ar”: A minha música preferida… (gravação de músicas 
selecionadas pelos idosos que marcaram o se tempo de mocidade e vida 
adulta); Jogo “Completa a Letra…”; Jogo “Quem sabe …Sabe”. 

Aula de Expressão Musical – 1 vez por semana (5.ª feira) orientada por 
Professor de Música - Reminiscência de canções, ritmos, melodias, Canções 
portuguesas (Meses de Janeiro a Março, Agosto, Setembro e Outubro) 

 

 

 

Área Espiritual e 
Religiosa 

11 de Fevereiro – Mensagem de Sua Santidade Papa Francisco para o XXVI 
Dia Mundial do Doente  

13 de Maio – Visualização das Celebrações pela RTP - Celebrações do 13 de 
Maio – Comemoração da Aparição de Nossa Senhora aos Pastorinhos de 
Fátima. 

26 de Julho – Dia dos Avós – Oração de Ação de Graças a S. Joaquim e Santa 
Ana – homenagem aos avós do CSAPI. 

13 de Outubro - Visualização das Celebrações pela RTP - Celebrações do 13 
de Outubro – Comemoração da Aparição de Nossa Senhora aos Pastorinhos 
de Fátima. 

Tabela 8 – Esquema das Atividades de Animação Sociocultural desenvolvidas em 2021 
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3 de Novembro – Romagem simbólica ao Cemitério – Homenagem aos 
familiares falecidos dos nossos Idosos (Dia de Todos os Santos e Fiéis 
Defuntos). 

22 de Outubro, 26 de Novembro e 17 de Dezembro – Celebração da 
Eucaristia, presidida pelo Pároco Manuel Melo. 

Oração do Terço Mariano uma vez por sema – sexta-feira 

 

Área Física e Motora 

Aula de Manutenção Física – Corpo em Movimento – orientada por professora 
de ginástica - 2 vezes por semana (2.ª e 4º Feira) Meses de Janeiro, Fevereiro, 
Março; Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área Sociocultural/ 
Socialização 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENSALMENTE _ Oficinas Multidisciplinares: Expressão Criativa “ Mãos à 
Obra”; Oficina “Arte de Reciclar”; Olimpíadas dos Jogos; “Oficina do Saber”, 
Oficina de “Expressão Oral e Escrita” Oficina “Arte da Culinária”, Sessões de 
“Cine-Hora e Rádio no ar”, Oficina “Vamos Teatralizar”. 

Janeiro – “Oficina Criativa” – Pintura de Tema do Projeto Institucional em T-
shirts para Carnaval 

Fevereiro – Oficina “Arte de Reciclar” - Aplicação de adereços nas T-shirts para 
o Carnaval “Uma Mão Amiga do Ambiente” – Intercâmbio Carnavalesco – 
Idosos de ERPI e Crianças do CAR 

Março – Comemoração do Dia da Mulher: Mensagem de Valorização da 
Mulher e sua importância na Família e na Sociedade; Comemoração do dia do 
Pai/S. José: homenagem aos Utentes (POWERPOINT com dedicatórias e 
poesias; postal do ao Pai e Entrega de estojo com caneta as Pais de ERPI e 
SAD; dia 18 de Março – Visitas Domiciliárias aos Utentes de SAD; 

Oficina “Expressão Criativa”: Decoração de Páscoa e Primavera Oficina “Vamos 
Teatralizar” – Ensaio de História Infantil para a Páscoa: “A Galinha dos Ovos 
de Ouro”; Dia 31 de Março – Festa de Páscoa: Eucaristia Campal; Apresentação 
da Peça Teatral: A Galinha dos Ovos de Ouro, Declamação de Poemas, 
Intercâmbio Intergeracional - Idosos do ERPI e crianças do CAR – Circuito de 
Jogos Diversos (no âmbito da expressão motora e física)  

Abril - 4 de Abril – Páscoa em Confinamento – Troca de Mensagens e Símbolos 
pascais entre os Idosos e as Crianças do CAR. Promoção de videochamadas, 
chamadas telefónicas aos utentes e seus familiares. Acompanhamento dos 
Idosos do Serviço de Apoio Domiciliário nas necessidades inerentes à situação 
Pandémica. 

Maio - Comemoração do dia da Mãe: homenagem às Utentes (POWERPOINT 
com dedicatórias e poesias; postal do dia da Mãe e Entrega de Lembrança às 
Mães de ERPI e SAD; Visitas Domiciliárias aos Utentes de SAD; 8 de Maio – 
Visita à Exposição “História com Estória” na Biblioteca Municipal de Anadia; 9 
de Maio – Workshop: Conselhos Páticos de Mudança de Comportamentos para 
salvar o Planeta e Preservar o Ambiente. 

9 a 16 de Maio – “A Semana da Vida” – A Vida que nos Toca – Proposta da 
Igreja Católica  - participação dos Utentes de ERPI nas propostas diárias; 12 de 
Maio – Dia Internacional do Enfermeiro - Homenagem dos Idosos às 2 
Enfermeiras do CSAPI; Oficina de Arte Criativa; Elaboração de bonecos, mãos 
de tecido para decorar as árvores - “O Social Abraça Anadia – Anadia Vive 
Afetos com Esperança!”. 

Junho - “ Oficina Mãos à Obra” – Símbolos dos Santos Populares – Manjericos 
em origami – oferta dos Utentes de ERPI aos Utentes de SAD; 22 de Junho – 
Visita à Exposição de Homenagem do Município de Anadia ao cantor José Cid; 
Visita à Exposição de Trabalhos do Projeto “O Social Abraça Anadia – Anadia 
Vive Afetos com Esperança!” – avenida, praça, rotundas; Oficina “Olimpíadas 
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Intercâmbios com 
Crianças do 

Casa Acolhimento 
Residencial (CAR) e 
Centro Bem Estar 

Infantil (CBEI) – Pré- 
Escolar e CATL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do Jogo” – Recordar a Infância – Brincadeiras de Criança do passado e do 
presente; 21 e 23 de Junho – Oficina: Dia do Autor Português e da Festa dos 
Santos Populares (São João) – Dinamizar Marcha Popular com Idosos nas aulas 
de Manutenção Física; Passeios com Idosos do ERPI e SAD – Visita a Parques e 
Locais de Lazer selecionados pelos idosos no concelho de Anadia; Projeto 
“Conversas à Janela”- visita à distância (sem sair da carrinha) dos Idosos de 
ERPI aos Idosos e SAD; “Oficina Arte de reciclar” – Elementos decorativos de 
Verão;  

Julho – Dia 6 – Visita ao Museu de 2 Rodas – Velódromo de Sangalhos; 13 de 
Julho – Visita às Exposições patentes na Biblioteca Municipal de Anadia: 
Ilustrações do livro – “A Lenda do nome Anadia” e Exposição de bonecas de 
bunho e junco dos Alunos da Escola Básica e Secundária de Vilarinho do 
Bairro; 26 de Julho – Comemoração do Dia dos Avós – Homenagem aos Avós 
do CSAPI – Oferta de porta-retratos do Dia dos Avós com mensagem; Passeios 
com Idosos do ERPI e SAD – Visita a Parques e Locais de Lazer selecionados 
pelos idosos no concelho de Anadia; 

Agosto – Oficina: “Correio de Mão em Mão” - Criar Jogo “SOMAR TAMPAS” 
para Crianças do Pré-escolar; Postais com mensagens dos Idosos às crianças 
do ATL; Temas abordados: “Oficina de Leitura e Poesia – Verão, o regresso dos 
Emigrantes”; “Serras a visitar em Portugal”; “A Rota pelas Praias do Litoral 
portuguesas!”;  

Setembro – 6 de Setembro - “Dia do Hino Nacional – o seu significado; Passeios 
com Idosos do ERPI e SAD – Visita a Parques e Locais de Lazer selecionados 
pelos idosos no concelho de Anadia; Oficina “Arte de Reciclar” – elaboração 
de Jarras decorativas com Garrafas de plástico; Sessões de Expressão Corporal; 
Oficina “Correio de Mão em Mão”– criação de Jogos de Provérbios para 
Crianças do ATL e CAR; 20 de Setembro – Dia do Doente de Alzheimer – 
Sensibilização para o aumento populacional de pessoas com a Doença; 
Bairrada – Terra de Vinhas – elaboração de uvas com material de desperdício; 
Oficina “Arte da Culinária” – confeção de bolachas de canela para oferecer aos 
Utentes de SAD 

Outubro - 1 de Outubro – Comemoração do Dia do Idoso – Visita Domiciliária 
a utentes de SAD e entrega de saco com bolachas caseiras e Postal com 
poema “Chegar à Terceira Idade …”;Abordagem do tema: “OUTUBRO ROSA” – 
a importância da consciencialização dos idosos na prevenção e no diagnóstico 
do cancro da mama; Oficina “Arte de Reciclar” Decoração de Outono” – 
abóboras de jornal, folhas de cartão, pintura de frutos de outono; Workshop: 
“Alimentação saudável para pessoas com + 65 Anos”  - FLYER e Jogo de 
Perguntas; 20 de Outubro – Visita à V Feira Outonal do Centro Escolar de 
Sangalhos. 

Novembro - Oficina “Arte de Reciclar “Decoração de Natal” – criação de peças 
de artesanato em tecido para oferecer – bolas, botas, pinheiros, figuras do 
presépio, velas e anjos; 11 de Novembro – Comemoração do Dia de S. 
Martinho – Tarde de Animação Musical com Elementos do Grupo “Cantares de 
Avelãs”- entrega de lembrança aos Utentes de SAD com mensagem alusiva ao 
dia comemorativo; 16 de Novembro – Sessão de Sensibilização promovida pela 
UCC de Anadia – “A importância de beber água” - Nutricionista Cecília Soares; 
Oficina “ Vamos Teatralizar” – Ensaio da Peça Teatral – “Um rei diferente de 
todos…” 

Dezembro - Decoração no Exterior e Interior do CSAPI - Gruta com Imagens de 
S. José. Maria e Jesus, burro e vaca, anjos. Cedência de Figuras luminosas 
alusivas ao Natal (renas, anjo); Decoração do Interior do CSAPI – elaboração 
de anjos, sinos, pinheiro, arranjos decorativos, presépios utilizando materiais 
de desperdício e elementos da natureza; Oficina “Mãos à Obra” – Os idosos 
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Área Sociocultural/ 
Socialização 

 

 

colaboraram na elaboração de Postais de Natal e símbolos para oferecer a 
parceiros, fornecedores, colaboradores e voluntários da MFS; Oficina “Vamos 
Teatralizar”– Ensaio da Peça Teatral – “Um rei diferente de todos…” – 
participação de Idosos da resposta social de ERPI e SAD; Ensaio de canções 
alusivas à quadra festiva para a festa e eucaristia 

17 de Dezembro – Festa de Natal – Manhã: Eucaristia dinamizada pelos Utentes 
de ERPI e SAD; Almoço com Iguarias natalícias; Tarde - Dramatização da Peça 
de Teatro; Canções de Natal, 23 e 24 de Dezembro – Entrega de Prenda de 
Natal da MFS aos Utentes de ERPI e de SAD (Visitas Domiciliárias). 

 

 

Área Lúdica e Educativa 

Comemoração de Aniversários dos Utentes das Respostas Sociais de ERPI e 
SAD – festa de aniversário dos utentes de ERPI em contexto institucional, 
Felicitações aos utentes e SAD no seu dia de aniversário através de visita ou 
contato telefónico, entrega de postal e lembrança da MFS. 

 

Programa de 
Estimulação Cognitiva 

Projeto “Desafios Cognitivos” - Atividades Semanais realizadas com Idosos de 
ERPI - individualmente (Idosos com diagnóstico de demência e Doença de 
Alzheimer) pela Educadora Social 

Apoio Psicossocial – Atividades realizadas com os Utentes de SAD, no seu 
domicílio, pela Gerontóloga. 
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Na área da saúde, foram 

concretizados os objetivos 

propostos no plano de 

atividades realizado, tendo sido 

garantida a assistência de saúde 

a todos os idosos das várias 

respostas sociais da instituição. 

Com a pandemia foram 

estabelecidos Planos de 

Contingência e atualizados 

sempre que necessário, dando a 

conhecer e instruindo todas as 

medidas necessárias para 

prevenção da contaminação 

com covid-19 aos utentes e 

colaboradores, refletidas nos 

Planos. 

Os idosos usufruíram de 

assistência médica em consultas 

de Medicina Geral semanais 

gratuitas, às terças e quintas-

feiras, assim como renovação de 

receituários, prescrição de 

meios complementares de 

diagnóstico e referenciação dos 

utentes para outros serviços de 

saúde de acordo com a situação 

clínica. 

Relativamente aos cuidados de 

enfermagem, estes foram 

assegurados de segunda a 

sexta-feira, 12 horas diárias 

tendo em conta: 

- Identificação das 

necessidades dos utentes, 

planeamento, execução e 

avaliação das intervenções de 

enfermagem, com base na 

qualidade dos cuidados e gestão 

correta e eficiente dos recursos 

disponíveis; 

 

- Vigilância e manutenção das 

funções vitais (respiração, 

alimentação, eliminação, 

circulação, comunicação, 

integridade cutânea e 

mobilidade), incentivando a 

participação ativa do utente, 

com a colaboração da médica 

assistente; 

 

- Preparação, gestão e 

administração de terapêutica 

prescrita, detetando os seus 

efeitos e atuando em 

conformidade com os mesmos; 

 

- Gestão de saídas dos utentes 

para consultas, realização de 

exames e/ou tratamentos no 

exterior da instituição; 

 

- Colheita e acondicionamento 

de espécimes humanos para 

análise, em colaboração com o 

laboratório de análises clínicas, 

de forma a dar continuidade aos 

cuidados de saúde e prevenção 

de doenças; 

 

- Acompanhamento das 

consultas médicas na 

instituição, identificando as 

necessidades e problemas do 

utente, garantindo assim a 

continuidade dos cuidados de 

saúde; 

 

- Trabalho em equipa 

multiprofissional, com a médica 

e fisioterapeuta, no sentido de 

proporcionar uma melhoria da 

condição física do utente e o seu 

maior conforto; 

 

- Encaminhamento e receção 

de pedidos de medicação à 

farmácia por parte dos 

colaboradores e familiares 

diretos; 

 

- Colheita e acondicionamento 

de espécimes humanos para 

análise, em colaboração com o 

laboratório de análises clínicas 

aos colaboradores e familiares 

diretos; 

 

-  Acompanhamento das 

consultas médicas na instituição 

aos colaboradores; 

 

- Gestão de material de 

enfermagem, incluídos pedidos 

de orçamentos, encomendas, 

receção e armazenamento / 

organização do material e 

reposição de stocks. 

Analisando os quadros 

seguintes, onde consta a 

informação quantitativa relativa 

às consultas médicas realizadas 

na instituição e externas à 

mesma, assim como realização 

de exames complementares de 

diagnóstico e sessões de 

fisioterapia, verificam-se ligeiras 

alterações comparativamente 

com as verificadas no ano de 

2020. Foi retirado das tabelas o 

“Centro de Dia” uma vez que 
esta resposta social foi suspensa 

na instituição. 

Manteve-se o elevado número 

de consultas médicas na 

instituição, destacando o 

período de final de 

Agosto/Setembro coincidente 

com o surto de covid-19 que 

ocorreu nesse espaço de tempo. 

Por outro lado, verifica-se um 

aumento crescente das 

consultas médicas realizadas na 

instituição aos colaboradores 

(“OUTROS”), tentando colmatar 
a falta de resposta do Serviço 

Nacional de Saúde 

(maioritariamente dos Centro 

de Saúde) devido uma vez mais 

à pandemia. 
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Relativamente às consultas 

externas à instituição, como 

consultas de especialidade, 

verifica-se uma pequena 

redução comparativamente 

com o ano de 2020, novamente 

por consequência da pandemia, 

com o cancelamento ou 

adiamento de muitas consultas 

presenciais. Algumas consultas 

de especialidade foram 

realizadas por contacto 

telefónico, essencialmente com 

a equipa de enfermagem. O 

mesmo se consta em relação ao 

número de exames 

complementares de diagnóstico 

que também diminuíram 

ligeiramente. 

No que diz respeito aos serviços 

de fisioterapia, externamente à 

instituição, continuaram a 

realizar-se as sessões de 

fisioterapia na instituição com o 

apoio da Clínica da Bairrada.
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Análise da Execução do Plano 

“Urge repensar a 
institucionalização em função 

dos fatores de risco da COVID-

19 identificados, mitigar o 

impacto dos surtos da infeção 

viral, garantir a qualidade de 

vida e segurança dos idosos 

institucionalizados, face a 

situações pandémicas. O 

contexto da pandemia COVID-

19 e as suas dramáticas 

consequências nos idosos 

institucionalizados devem ser a 

premissa para se repensar a 

arquitetura e a organização 

destas estruturas. Tem sido 

defendido que as ERPIs devem 

ser organizadas com base em 

modelos Person Centered Care 

em que o foco de interesse está 

no utente, nas suas 

necessidades e nas suas 

expetativas (Athwal et al., 

2014). Neste modelo, dentro do 

que é possível face à gradual 

deterioração das capacidades 

cognitivas dos idosos, o 

residente da ERPI participa nas 

decisões relacionadas com a sua 

saúde, as suas atividades e o seu 

bem-estar (Williams, 

Hadjistavropoulos, Ghandehari, 

Yao, & Lix, 2015), valorizam-se 

vários aspetos incluindo a 

qualidade da estrutura 

residencial em termos de 

arquitetura, conforto e 

adequação do espaço, eficiência 

da organização. Cuidados 

adaptados à necessidade dos 
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idosos, permitindo as interações 

sociais e atividades 

ocupacionais diversificadas, 

mas também a comunicação, 

informação e participação na 

tomada de decisão (Pereira et 

al., 2019). A qualidade é 

avaliada através do nível de 

satisfação do utente (ou seus 

familiares), deve ser 

monitorizada ao longo do 

tempo de forma a perceber 

fragilidades que comprometam 

a satisfação do utente e, por 

conseguinte, a qualidade da 

instituição” (Falcão, Pereira, 

Pimentel, Teixeira & Rodrigues, 

2017).  

O Plano de Atividades 

desenvolvido em 2021 apesar 

do ano difícil e exigente face à 

situação pandémica atual, 

necessitou de reestruturação, 

reflexão e adaptações a Normas 

orientadoras da Direção Geral 

de Saúde (DGS) e Segurança 

Social na prevenção da 

mitigação do Corona Vírus SARS 

COV2, garantindo ao bem-estar 

a nível biopsicossocial, 

emocional e mental dos idosos 

que frequentaram as respostas 

sociais. 

Importa referir que nos meses 

de Agosto, Setembro e 

Dezembro de 2021 surgiram 

surtos em utentes de ERPI e SAD 

infetados com o Corona Vírus 

SARS COV2, bem como 

colaboradores afetas a todas as 

respostas sociais. Nestes 

períodos de isolamento 

obrigatório dos utentes foram 

implementadas as medidas e 

diretrizes da DGS e cumprido o 

Plano Institucional de 

Contingência no combate à 

propagação do Vírus. 

Em suma, considera-se o ano 

2021 como sinónimo de 

Desafios e Aprendizagens, de 

Relação, de Diálogo, de Reflexão 

de Superação, de Motivação, de 

Resiliência, de Dedicação de 

todos os colaboradores e órgãos 

sociais envolvidos, para que 

fosse garantida a assistência e 

prestação de cuidados com 

Humanidade e Individualidade 

aos utentes, o 

acompanhamento de todos 

nestes tempos difíceis de 

confinamento social, de 

redução das manifestações de 

afeto, da privação da família 

direta, da insegurança trazida 

pelo vírus, e pela valorização da 

vida humana, do RESPEITO 

MÚTUO pelo OUTRO como 

PESSOA, pela sua História de 

Vida! 

 

 

Organização / definição de 

Medidas de Intervenção  

Reuniões realizadas em 2021: 

- Reuniões mensais com 

Colaboradores das três 

Respostas Sociais e 

Transversais; 

 

- Reuniões diárias da Diretora 

Técnica com Encarregado de 

ERPI e Gerontóloga 

(Responsável pelas Equipas de 

Centro Dia e SAD); 

 

- Reuniões Periódicas e 

Extraordinárias com os 

Elementos da Mesa 

Administrativa e Direção 

Técnica; 

 

- Reuniões diárias (Manhã e 

Tarde) da Equipa Técnica 

(Educadora Social, Equipa de 

Enfermagem; Encarregado de 

ERPI e Gerontóloga e Diretora 

Técnica); 

 

- O CSAPI tem a seu cargo a 

gestão de duas repostas sociais, 

que comporta um total de cerca 

61 funcionários, com funções na 

área da ação direta, nas áreas 

transversais e nas áreas 

técnicas; 

 

- Em Janeiro e Fevereiro de 

2021 foram realizadas reuniões 

individualizadas com os 

colaboradores (61) afetos ao 

CSAPI; 

 

- Entrevistas para seleção de 

colaboradores no CSAPI para 

exercer funções nas categorias 

de Ajudante de Lar, 

Enfermagem, Trabalhadores de 

Serviços Gerais; 

 

- O Serviço de voluntariado 

continua a ser determinante na 

sua ação: na área religiosa 

(Pároco da Paróquia de S. 

Vicente de Sangalhos) e Apoio 

na Lavandaria do CSAPI (1 

Jovem); 

 

- Audições na G.N.R- 

Sangalhos e Anadia E no 

Tribunal Judicial de Anadia; 
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- Duas Reuniões de Avaliação 

do Serviço de Lavandaria 

Industrial; 

 

 – HEGISX – 29 de Julho e 29 de 

Setembro de 2021; 

Em 18 de Maio de 2021 foi 

realizada uma visita de Ação de 

Acompanhamento por parte da 

Técnica do Centro Distrital de 

Aveiro à Resposta Social de 

Serviço de Apoio Domiciliário.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formação do 

Protocolo com 

a Agilidades 

LAB Center 

financiado 

pela Câmara 

Municipal de 

Anadia  

Projeto AGILIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.05.2021 – Formação LAB CENTERS – Projeto Agilidades – Jogos de Estimulação 

Cognitiva, On-Line, pela Dra. Marlene Rosa, com duração de 2h30m. 

31.05.2021 - Formação LAB CENTERS – Projeto Agilidades ”Criação de um Laboratório 
– lúdico, terapêutico e de diagnóstico para idosos”, On-Line, pela Dra. Marlene Rosa. 

22.06.2021 - 1.º Módulo de Formação LAB CENTERS – Projeto Agilidades – “o jogo 
como instrumento de avaliação”, On-Line, pela Dra. Marlene Rosa, com duração de 
2h30m. 

26.07.2021 - 2.º Módulo de Formação LAB CENTERS – Projeto Agilidades, “ O jogo 
como terapia e aprendizagem”, On-Line, pela Dra. Marlene Rosa, com duração de 
2h30m. 

23.08.2021 - 3.º Módulo de Formação LAB CENTERS – Projeto Agilidades, “O método 

criativo de desenhar jogos geriátricos”, On-Line, pela Dra. Marlene Rosa, com 
duração de 2h30m. 

30.08.2021 - 5.º Módulo de Formação LAB CENTERS – Projeto Agilidades, “Sessão 
prática e de partilha de experiências” On-Line, pela Dra. Marlene Rosa 

18.09.2021 – 1.º Meeting Agilidades Lab Centers, Oiã, com duração de 7h00m. 
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Conclusões 

As IPSS são um elemento 

essencial na luta contra a Covid-

19 e que proteger aquelas que 

elas cuidam. Resiliência! As 

instituições têm que aguentar. 

Este é um setor muito 

importante na sociedade 

portuguesa, é uma luta sem 

tréguas, frente a um inimigo 

invisível e letal, que atenta 

contra a nossa memória e a 

nossa sabedoria enquanto país: 

os nossos mais velhos. Pedro 

Vasco Oliveira, Jornal da 

Confederação Nacional das 

instituições de Solidariedade 

No Complexo Social de Apoio à 

Pessoa Idosa promove-se o 

bem-estar global (físico, 

psíquico, social, emocional), a 

felicidade (sorrisos e afetos) e 

desmitifica-se o conceito de 

velhice. 

O plano de ação privou pela 

promoção de condutas 

reflexivas, valorizando esta 

etapa da vida das pessoas 

adultas mais idosas, como 

beneficiários de serviços de 

assistência, proteção e 

segurança, reabilitação, 

estimulação mental e 

desenvolvimento social que lhes 

assegurem os melhores níveis 

de qualidade de vida, de 

dignidade humana, 

contribuindo para o bem-estar 

físico, mental e emocional de 

todos os utentes.  

As nossas relações pessoais e 

interpessoais sofreram grandes 

transformações: não podendo 

contar com o "garantido", agora 

tudo é o inesperado, o instável, 

o imprevisível, fazendo com que 

valorizemos pequenos instantes 

da nossa vida. Ser resiliente e 

com espírito de superação faz 

com que, o fator humano 

dentro de uma instituição seja 

fulcral. Superação e Resiliência 

são desta forma, dois fatores 

diferenciadores para que 

consigamos sair desta “guerra” 
de cabeça erguida e com o 

sentimento que demos o nosso 

melhor. 

 

Programas e 
Incentivos do 
Instituto de 
Emprego e 
Formação 

Profissional 

 

Candidatura às medidas de Contrato Emprego Inserção num total de 4 para funções de 
Trabalhadores de Serviços Gerais (ERPI); Ajudante Familiar (SAD); Auxiliar de Ação 
Educativa). 

Candidatura à Medida Apoio de Reforço Extraordinário aos Equipamentos Sociais e 
Saúde MAREESS) num total de 3. 

Candidatura às medidas de Contrato Emprego Inserção + num total de 2 (Ajud. Coz.); 

Monotorização de todo o processo administrativo das medidas de Contrato Emprego-
Inserção. 

 

 

Outras Ações 
Desenvolvidas 

Articulação com Centro Saúde de Anadia – Encaminhamentos para internamento em 
Unidades de Cuidados Continuados; 

Reuniões/Audições no Tribunal de Oliveira do Bairro e de Anadia; 

Entrevistas para seleção de colaboradores no CSAPI para diferentes categorias e 
serviços.  

Elaboração de Listas para Testagem Mensal de colaboradores afetos a todos os 
serviços do CSAPI (ERPI; Centro Dia; Serviço de Apoio Domiciliário; Lavandaria e 
Cozinha) de Janeiro a Junho de 2021 e Dezembro 2021. Testagem Promovida pelo ISS, 
I.P. 

Elaboração de Listas para 1ª, 2ª e Dose de Reforço da Vacina Covid 19 a todos os 
utentes de CSAPI e Colaboradores da Misericórdia da Freguesia de Sangalhos. 

Requerimentos de Complemento por Dependência – 1º e 2º Grau a utentes a 
frequentar a resposta social de ERPI:  
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CENTRO DE BEM ESTAR INFANTIL

Sonhar acordado tem um nome: 

esperança. 

Aristóteles 

 Ao longo do ano 2021, a 

sociedade mundial continuou a 

caminhar, avançando e 

retrocedendo, lado a lado, com 

o flagelo pandémico COVID19. 

Nestes tempos tão inglórios e 

marcantes, emerge e exalta-se 

no ser humano, uma 

capacidade, por vezes, 

desconhecida pelo próprio: a 

resiliência. Essa capacidade de 

transpor barreiras, à partida, 

intransponíveis. Essa 

capacidade em acreditar que o 

advir será melhor, enfim: a 

ESPERANÇA.  

 ESPERANÇA, de mão dada 

com verbo AGIR, surge como 

motor gerador da nossa missão: 

“A bem fazer se viverá bem”, 
priorizando a importância dos 

Valores que se pretende que 

seja semeada, primeiramente, 

no seio da nossa comunidade 

educativa, assumindo “formas 
de ser ou agir conhecidas 

geralmente como desejáveis” 
junto das nossas crianças. 

Intenciona-se que sejam 

“aprendidos pela criança 
através de um processo 

complexo de aquisição de 

aprendizagens, em que a 

mesma seja convidada a abraçar 

uma causa nobre, visando a 

construção de uma identidade 

de cidadania”. Nunca fez tanto 
sentido colocar o enfoque da 

nossa prática educativa no 

mundo dos Valores, reforçando 

as capacidades e competências 

emocionais para um 

crescimento e desenvolvimento 

equilibrados.   

 Neste sentido, temos a 

convicção que Juntos, com 

sentido de readaptação, de 

resiliência e de abnegação 

conseguiremos levar a bom 

porto o Espírito Missão, de 

Visão e de Valores da nossa 

Instituição. 

Análise Esquematizada dos 

Diversos Indicadores de 

Funcionamento – Creche e Pré-

Escolar 

Como principais indicadores de 

funcionamento do Centro de 

Bem-estar Infantil/CATL 

definiram-se os seguintes: 

candidatos ao Centro de Bem-

estar Infantil/CATL, 

formalização de candidaturas, 

candidaturas aprovadas, 

número total de admissões, lista 

de espera, número de 

desistências e motivo. A análise 

dos indicadores anteriores é 

efetuada por resposta social.  

Apresenta-se, de seguida, uma 

breve análise dos indicadores 

elencados 

A análise do quadro e gráfico 

n.º1 permite verificar que a 

Resposta Social mais procurada, 

como é habitual, foi a Resposta 

Social de Creche, num total de 

trinta e nove candidatos, sendo 

que daqui resultou vinte e duas 

candidaturas aprovadas, 

totalizando as mesmas 

admissões. Por oposição à 

resposta social anterior destaca-

se a resposta social Pré-escolar 

que teve uma procura de dez 

candidatos, dos quais 

formalizaram candidatura 9, 

sendo o mesmo número de 

candidaturas aprovadas e igual 

número de admissões.  

Quanto ao número de 

desistências, o mesmo não se 

revelou significativo, havendo 3 

desistências na resposta social 

creche, pois as famílias optaram 

por outras instituições, uma vez 

que não houve a oportunidade 

de entrada imediata no grupo 

pretendido. 

A análise do quadro anterior 

(nº2) permite-nos concluir que, 

no que respeita ao número de 

vagas existentes nas duas 

respostas sociais do Centro de 

Bem-estar Infantil, ao longo do 

ano de 2021, verifica-se uma 

certa uniformidade em termos 

temporais, ou seja, o mês de 

agosto foi aquele que 

apresentou maior número de 

vagas nas duas respostas 

sociais. No que respeita às 

admissões, por contraposição 

com as vagas, podemos verificar 

que existe uma uniformização, 

pois nas duas respostas sociais é 

no mês de setembro que se 

regista um maior número de 

admissões, ou seja, o período 

correspondente ao início do ano 

letivo. De igual forma, o maior 

número de saídas aconteceu na 

creche no mês de julho e na 

resposta social pré-escolar deu-

se o mesmo número de saídas 
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nos meses de julho e agosto, 

período que corresponde ao 

final do ano letivo. Daqui 

conclui-se que existe uma 

relação direta entre o final de 

um ano letivo e o início de outro, 

já que as saídas de uma resposta 

social permitem admissões 

noutra resposta social. Conclui-

se, também, que, no ano de 

2021, a maioria das famílias com 

crianças a frequentar a nossa 

Creche optou pela continuidade 

dos nossos serviços, assim como 

as famílias das crianças do Pré-

escolar optaram, igualmente, 

pela continuidade dos nossos 

serviços na resposta social de 

CATL
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Análise Esquematizada dos 

Diversos Indicadores de 

Funcionamento – Centro de 

Atividades de Tempos Livres 

(CATL) 

Como principais indicadores de 

funcionamento do Centro de 

Atividades de Tempos Livres - 

CATL definiram-se os seguintes: 

candidatos ao CATL, 

formalização de candidaturas, 

candidaturas aprovadas, 

número total de admissões, lista 

de espera, número de 

desistências e motivo. A análise 

dos indicadores anteriores é 

efetuada apenas à resposta 

social CATL. 

Apresenta-se, de seguida, uma 

breve análise dos indicadores 

elencados: 

A análise do quadro e gráfico 

n.º4 permite verificar que a 

Resposta Social CATL não 

correspondeu às necessidades 

da procura na sua totalidade, 

verificando-se que os 7 utentes 

em lista de espera no CATL 

foram acolhidos no CATL2.  

Quanto ao número de 

desistências, não se revelou 

significativo, havendo apenas 

uma desistência, tendo os pais 

encontrado outra solução. 
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A análise do quadro n.º 5 

permite-nos concluir que, no 

que respeita ao número de 

vagas existentes, este prevalece 

no mês de agosto, coincidente 

com a saída dos utentes da 

resposta social com a passagem  

 

 

 

 

para o 2º ciclo. O mês de 

setembro é aquele em que 

normalmente há o maior 

número de admissões, na sua 

maioria das crianças que 

transitam da nossa resposta 

social EPE e que iniciam o 1º 

ciclo. Podemos concluir  

 

 

 

também que, no ano de 2021, a 

maioria das famílias, com 

crianças a frequentar a nossa 

resposta social Pré-Escolar, 

optou pela continuidade dos 

nossos serviços. 
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Análise da Execução do Plano 

da Creche e Pré-Escolar 

Analisando o quadro nº 6, 

permite constatar que as 

atividades previstas no Plano 

Anual de Atividades 2021 não 

foram totalmente concretizadas 

no 1º semestre, devido às 

restrições impostas pela 

pandemia COVID 19, ou seja, o 

encerramento das escolas não 

permitiu a realização das 

seguintes atividades 

programadas: “Carnaval na 
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instituição” e a “Comemoração 
do Dia dos 4 elementos da 

natureza”. A atividade “Dia 
Mundial do Meio Ambiente”, 
em parceria com o 

Agrupamento de Escuteiros de 

Sangalhos nº681, não foi 

concretizada pela existência de 

restrições de atividades em 

grande grupo devido à COVID 

19. 

No 2º semestre do ano, todas as 

atividades planeadas foram 

amplamente concretizadas. É 

pertinente referir que a Reunião 

de Pais de início de ano letivo foi 

realizada em pequenos grupos e 

em dias diferentes, de modo a 

minimizar o número de pessoas 

envolvidas. Também decidimos 

realizar a atividade formação 

parental, subordinada ao tema 

“…Não chores, vai brincar”, 
ministrada pela Dr.ª Iolanda 

Pereira. Esta atividade foi 

alargada à comunidade escolar, 

tendo cerca de 30 participantes. 

Relativamente à Festa de Natal, 

apesar de tentarmos realizá-la 

nos moldes tradicionais (ainda 

se realizaram alguns ensaios 

com os pais por grupos), tal não 

foi possível pelo agravamento 

da situação pandémica. A Festa 

de Natal aconteceu com a 

dinamização da história “Um 
beijo para o Pai Natal” por parte 
da equipa técnica, intercalando 

com a projeção das gravações 

feitas nos vários grupos de pais, 

seguindo-se da visita do Pai 

Natal e, por fim, o lanche 

convívio, providenciado pelas 

famílias.  

Com efeito, constatou-se ao 

longo do ano uma 

reorganização da prática diária 

pondo em ação todas as 

orientações emanadas pela 

Direção Geral de Saúde. Tal, 

levou, necessariamente, a uma 

readaptação do Plano Anual de 

Atividades, apostando-se 

essencialmente em atividades 

ao ar livre no espaço exterior da 

nossa instituição. 

Em jeito de conclusão, este 

plano de atividades foi 

programado para um ano igual a 

tantos outros, porém, algumas 

atividades não foram realizadas, 

pois o condicionalismo da 

situação em si, COVID 19, não o 

permitiu. Contudo, outras 

atividades foram vivenciadas, 

ainda que de maneira diferente, 

onde os sentimentos de 

segurança e de conforto foram 

largamente reforçados, numa 

tentativa de minimizar/atenuar 

as consequências que esta 

pandemia possa ter afetado as 

nossas crianças.
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Análise da Execução do Plano 

do CATL 

Analisando o quadro nº 3 e 

respetivo gráfico (nº 4), permite 

constatar que as atividades 

previstas no Plano Anual de 

Atividades 2021 não foram 

totalmente concretizadas no 1º 

semestre, devido às restrições 

impostas pela pandemia COVID 

19, ou seja, o encerramento das 

escolas não permitiu a 

realização das seguintes 

atividades programadas: 

“Carnaval na instituição” e a 
“Comemoração do Dia dos 4 
elementos da natureza”. No 2º 

semestre do ano, todas as 

atividades planeadas foram 

amplamente concretizadas, à 

exceção da atividade: “Protege 
a Natureza! Como?”, em 
parceria com o Agrupamento de 

Escuteiros de Sangalhos nº681, 

devido à existência de restrições 

de atividades em grande grupo 

devido à COVID 19. 

 É pertinente referir que a 

Reunião de Pais de início de ano 

letivo foi realizada em pequenos 

grupos e em dias diferentes, de 

modo a minimizar o número de 

pessoas envolvidas. Também 

decidimos realizar a atividade 

formação parental, subordinada 

ao tema “…Não chores, vai 
brincar”, ministrada pela Dr.ª 
Iolanda Pereira. Esta atividade 

foi alargada à comunidade 

escolar, tendo cerca de 30 

participantes. Relativamente à 

Festa de Natal, apesar de 

tentarmos realizá-la nos moldes 

tradicionais (ainda se realizaram 

alguns ensaios com os pais por 

grupos), tal não foi possível pelo 

agravamento da situação 

pandémica. A Festa de Natal 

aconteceu com a dinamização 

da história “Um beijo para o Pai 
Natal” por parte da Animadora 
Sociocultural, intercalando com 

a projeção das gravações feitas 

nos vários grupos de pais, 

seguindo-se da visita do Pai 

Natal e, por fim, o lanche 

convívio, providenciado pelas 

famílias.  

Com efeito, constatou-se ao 

longo do ano uma 

reorganização da prática diária 

pondo em ação todas as 

orientações emanadas pela 

Direção Geral de Saúde. Tal, 

levou, necessariamente, a uma 

readaptação do Plano Anual de 

Atividades, apostando-se 

essencialmente em atividades 

ao ar livre no espaço exterior da 

nossa instituição. 

Em jeito de conclusão, este 

plano de atividades foi 

programado para um ano igual a 

tantos outros, porém, algumas 

atividades não foram realizadas, 

pois o condicionalismo da 

situação em si, COVID 19, não o 

permitiu. Contudo, outras 

atividades foram vivenciadas, 

ainda que de maneira diferente, 

onde os sentimentos de 

segurança e de conforto foram 

largamente reforçados, numa 

tentativa de minimizar/atenuar 

as consequências que esta 

pandemia possa ter afetado as 

nossas crianças. 
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Layout das atividades mais 

significativas da Creche e Pré-

Escolar 

No quadro nº4, destacam-se as 

atividades mais significativas do 

ano de 2021 respeitante às 

respostas sociais de Creche e 

Pré-escolar. Porém, torna-se 

pertinente referir que para além 

da situação Pandémica que 

atravessámos ao longo do ano 

de 2021, o Plano Anual de 

Atividades de 2021 é 

complementado pelos 

respetivos projetos de salas, 

materializados num conjunto de 

atividades mensais 

diferenciadas consoante a faixa 

etária, interesse e gosto das 

crianças.  

Do leque de atividades 

elencadas no quadro nº4, 

ressalta-se: 

No primeiro trimestre, toda a 

atividade desenvolvida teve o 

seu enfoque no 

desenvolvimento de trabalho de 

sala e numa atividade simbólica 

para a comemoração do Dia do 

Pai. 

No segundo trimestre, as 

atividades previstas decorreram 

dentro da normalidade possível, 

destacando-se a comemoração 

do Dia Mundial da Criança, em 

que a professora Cláudia Simões 

desenvolveu uma atividade 

musical com todos os grupos. 

No terceiro trimestre, o ponto 

alto das atividades foi, sem 

margem para dúvidas, a Festa 

de Encerramento de Ano Letivo, 

que decorreu em moldes 

completamente diferentes do 

planeado, devido às restrições 

impostas pela situação 

pandémica. A Festa de 

Encerramento do Ano Letivo foi 

assinalada com uma atividade 

de expressão musical, sob o 

mote da história “O Monstro 

das Cores” apresentado pelo 
grupo do pré-escolar. A vice-

provedora da instituição, Prof.ª 

Isilda Silva, brindou-nos com a 

sua presença e palavras de 

reconhecimento do trabalho 

desenvolvido nestes tempos tão 

ímpares, culminando com a 

entrega de um diploma a cada 

criança. Este momento 

terminou com um almoço e 

lanche convívio com as crianças 

e os adultos presentes, ofertado 

pelas famílias.  

No último trimestre, 

salientamos o início de um novo 

ano letivo, momento em que a 

Resposta Social Creche e de Pré-

escolar dão as boas-vindas a 

todas as crianças e respetivas 

famílias. Este é um período em 

que todos os Colaboradores, 

técnicos e auxiliares, 

disponibilizam, mais do que 

nunca, toda a sua atenção e 

dedicação às crianças e ao seu 

bem-estar, sobretudo, 

emocional. Destacam-se, ainda, 

as atividades Reunião de Pais e 

Formação Parental, bem como a 

Festa de Natal. Todos estes 

momentos foram vivenciados 

de formas, diferentes devido à 

COVID 19, tal como explanado 

na análise da execução do Plano 

de Atividades (ponto 3).  

Assim, de uma forma geral, 

conclui-se que os objetivos 

definidos no Plano de Atividades 

para o ano de 2021 foram, de 

alguma maneira, 

comprometidos pela situação 

pandémica, contudo, 

conseguimos adaptar-nos à 

circunstância e levar a cabo a 

nossa missão, visando, sempre, 

o garantir da segurança de 

todos os que nos foram 

confiados.

 

 

 

 

 

 

 



Misericórdia da Freguesia de Sangalhos | Página 38 de 60 
 

 
Relatório de Gestão 2021: Atividades e contas | Assembleia-Geral 31 de março de 2022 

 

Layout das atividades mais 

significativas do CATL 

No quadro nº4, destacam-se as 

atividades mais significativas do 

ano de 2021, porém, torna-se 

pertinente referir que para além 

da situação Pandémica que 

atravessámos ao longo do ano 

transato, o Plano Anual de 

Atividades de 2021 é 

complementado pelos 

respetivos projetos de salas, 

materializados num conjunto de 

atividades mensais 

diferenciadas consoante a faixa 

etária, interesse e gosto das 

crianças.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do leque de atividades 

elencadas no quadro nº9, 

ressalta-se: 

No primeiro trimestre, toda a 

atividade desenvolvida teve o 

seu enfoque no 

desenvolvimento de trabalho de 

sala e numa atividade simbólica 

para a comemoração do Dia do 

Pai. 

No segundo trimestre, as 

atividades previstas decorreram 

dentro da normalidade possível, 

destacando-se a comemoração 

do Dia Mundial da Criança, com 

a dinamização de uma Sessão 

Pipoca e a criação de um Mural 

“Ser Criança no Mundo”. 

No terceiro trimestre, o ponto 

alto das atividades foi, sem 

margem para dúvidas, a Festa 

de Encerramento de Ano Letivo, 

que decorreu em moldes 

completamente diferentes do 

planeado, devido às restrições 

impostas pela situação 

pandémica.  

A Festa de Encerramento do 

Ano Letivo foi assinalada com 

uma atividade de expressão 

dramática, sob o mote da 

história “O Monstro das Cores”. 

A vice-provedora da instituição, 

Prof.ª Isilda Silva, brindou-nos 

com a sua presença e palavras 

de reconhecimento do trabalho 

desenvolvido nestes tempos tão 

ímpares, culminando com a 

entrega de um diploma a cada 

criança. Este momento 

terminou com um pequeno 

lanche convívio com as crianças 

e os adultos presentes, ofertado 

pelas famílias.  

No último trimestre, 

salientamos o início de um novo 

ano letivo, momento em que a 

Resposta Social CATL dá as boas-

vindas a todas as crianças e 

respetivas famílias. Este é um 

período em que todos os 

Colaboradores, técnicos e 

auxiliares, disponibilizam, mais 

do que nunca, toda a sua 

atenção e dedicação às crianças 

e ao seu bem-estar, sobretudo, 

emocional. Destacam-se, ainda, 

as atividades Reunião de Pais e 

Formação Parental, bem como a 

Festa de Natal. Todos estes 

momentos foram vivenciados 

de formas, diferentes devido à 

COVID19, tal como explanado 

na análise da execução do Plano 

de Atividades).  
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Resta salientar que se 

retomaram, igualmente, as 

atividades inerentes aos 

Protocolos de Cooperação 

existentes entre a Câmara 

Municipal de Anadia e a 

Misericórdia da Freguesia de 

Sangalhos, ou seja, cedências de 

espaços para a resposta social 

de CATL/CATL2 no Centro 

Escolar de Sangalhos, prestação 

de serviços de Atividades de 

Animação, Apoio à Família e 

refeições às crianças que 

frequentam o Jardim Infantil (JI) 

da Rede Pública do Centro 

Escolar de Sangalhos (CES) e 

serviço de refeições no primeiro 

ciclo do ensino básico no Centro 

Escolar de Sangalhos (CES): 
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Conclusões e perspetivas para o 

Ano de 2022 

O ano de 2021 fica marcado, 

naturalmente, pela situação de 

Pandemia, mas também pela 

capacidade que o ser humano 

tem em se adaptar a novas 

circunstâncias. Pais e famílias 

das nossas crianças estão de 

parabéns pela forma como 

reagiram a todas as situações 

que foram surgindo, 

manifestando, muitas vezes, 

preocupações, como é natural, 

porém demonstrando, 

igualmente, compreensão e 

afeto. Destaca-se, ainda, a 

dedicação e a resiliência de 

todos os colaboradores na 

forma como abraçaram esta 

nova realidade laboral. 

É de destacar, também, a 

preocupação da Comissão de 

Pais, estando sempre disponível 

para apoiar a nossa instituição, 

principalmente nestes tempos 

difíceis. No entanto a situação 

atual, ainda, não nos permite 

que sejam dinamizadas 

atividades. Acreditamos que 

melhores dias virão e, aí, os pais 

terão a oportunidade de 

continuar a dinamizar a 

Comissão de Pais, como tão 

bem têm feito, pautada pela 

dedicação e amor em prol de 

todas as nossas crianças.  

Uma das áreas que 

privilegiamos na nossa prática 

educativa é a relação 

Escola/Família e o seu 

estreitamento através de uma 

comunicação efetiva. Com 

efeito, de modo a garantir uma 

maior proximidade 

comunicativa com a Família, no 

final do ano 2021, decidimos 

fazer uma auscultação aos pais 

sobre uma plataforma digital, 

ChildDiary. O feedback foi 

positivo e, por conseguinte, 

implementada, permitindo um 

estreitamento de comunicação 

diária e um acompanhamento 

mais próximo dos pais sobre o 

desenvolvimento dos seus 

filhos, uma vez que essa 

informação é disponibilizada em 

tempo real sempre que possível.  

Este ano, a abertura do Centro 

de Bem-estar Infantil/CATL no 

mês de agosto, consoante 

questionário feito aos pais, 

recaiu na primeira quinzena do 

mês, indo ao encontro das 

necessidades manifestadas 

pelas famílias. 

Para o ano de 2022, 

esperançosos no retorno de 

uma normalidade possível, 

continuaremos a apostar na 

melhoria da prestação dos 

nossos serviços, sobretudo, no 

que respeita o atendimento 

individualizado da criança, 

tendo como objetivo a 

concretização das atividades 

elencadas no Plano 

Institucional, “A Comemoração 

dos 90 Anos”, plano esse 
transversal a todas as respostas 

sociais da Misericórdia da 

Freguesia de Sangalhos, este 

ano marcado pelos 90 anos de 

existência da nossa Instituição. 
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SERVIÇO ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL 

 

A Misericórdia de Sangalhos 

deu resposta a todas as 

propostas colocadas pela 

Segurança social e restantes 

Entidades, durante o ano de 

2021, que se apresentou como 

um ano similar ao anterior, 

devido à pandemia por covid-

19, mas que pela experiência 

vivenciada em 2020, a sua 

atuação contribuiu para 

resultados mais assertivos. A 

procura de estabilidade e de 

integração foram modelos de 

intervenção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O serviço continuou a prestar 

atendimento e 

acompanhamento a Pessoas e 

aos seus Agregados Familiares 

com a finalidade de informar, 

orientar e encaminhar, fosse em 

situação de emergência, 

vulnerabilidade ou carência 

pontual. Os seus objetivos 

foram sempre simplificadores e 

inclusivos. 

A 2ª fase do Programa de 

entrega de bens alimentares ao 

abrigo do POAPMC – Programa 

Operacional de apoio às Pessoas 

mais carenciadas deu 

continuidade ao pedido de 

reforço, iniciado em agosto de 

ano anterior. Apoiou mais 100% 

dos Destinatários finais (152 + 

100% = 304), devido à 

pandemia, como forma de 

resposta a todos os AF, que 

sentiram os seus recursos 

financeiros a diminuir. 

Os Recursos Humanos de apoio 

ao SAAS e ao Programa 

alimentar sofreram alterações a 

partir de agosto 2021. Durante o 

1º semestre foram duas 

Assistentes sociais a 

desempenhar as suas funções 

na resposta de SAAS e no 

POAPMC, assim como dois 

voluntários para este ultimo. A 

partir de agosto o serviço 

retomou o seu acordo inicial, 

composto por uma Assistente 

social. Um dos voluntários foi 

integrado como prestador de 

serviços a tempo parcial e deu-

se continuidade ao acordo com 

o Banco de Voluntariado de 

Anadia, para integrar 1 

voluntário no Programa 

alimentar. 

Na intervenção social foi preciso 

equilibrar entre o reforço e 

ajuste do apoio social à 

população e a colaboração nas 

medidas de prevenção e 

controlo da infeção de forma a 

evitar, diminuir ou limitar o 

impacto da COVID-19.  

As freguesias de Sangalhos e 

Ancas foram a sua área 

geográfica de priorização, no 

entanto todas as restantes 

freguesias do concelho de 

Anadia foram incluídas na sua 

ação. 

Todos os serviços da Instituição 

nas diferentes áreas de apoio a 

Idosos e Crianças contribuíram 

para um trabalho de interação e 

envolvimento.

Análise Esquematizada dos 

Diversos Indicadores de 

Funcionamento 

A análise do ano de 2021, 

sintetizado no gráfico 1, revela 

uma continuidade no número 

de Pessoas apoiadas, num total 

médio de 87 Pessoas nas áreas 

de ação social e Rendimentos 

social de Inserção e 308 Pessoas 

abrangidas pelo programa 

alimentar. Em comparação com 

o ano anterior verificou-se um 

decréscimo ligeiro nos números 

de SAAS. No âmbito do POAPMC 

houve estabilidade/aumento 

até meados do ano, a seguir 

começou a diminuir. 

Os processos de RSI ativos no 

final de 2021 atingiram os 25, 

num total de 55 Pessoas e os 

processos de Ação Social foram 

15, num total de 32 Pessoas.  
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RSI e Ação Social 

Os atendimentos em gabinete 

no âmbito do serviço a 

beneficiários de Rendimento 

Social de Inserção ou Ação 

Social, respeitaram as regras 

emanadas pela DGS/SS. Deu-se 

continuidade às práticas e 

técnicas de trabalho, iniciadas 

no ano de 2020, que nos 

permitiram desenvolver todas 

as ações, com reforço das 

medidas de proteção. 

Informar/orientar, realizar o 

diagnóstico social das situações, 

identificar as suas necessidades, 

atribuir subsídios eventuais para 

apoio nas rendas, contas de 

eletricidade, água, ajudas 

técnicas, aquisição de 

eletrodomésticos, medicação. 

Proporcionar a sinalização para 

as vagas geridas pela segurança 

social na integração em ERPI, 

foram a dinâmica diária desta 

resposta, que constatou um 

decréscimo nos pedidos, em 

relação ao ano de 2020. O 

número apresentado é menor 

dado que houve transferências 

de Famílias para outros 

concelhos, na procura de 

estabilização financeira e 

familiar.  

As visitas domiciliárias 

efetuadas ao longo do ano 

foram realizadas pelas Técnicas 

de SAAS, com o apoio do 

Mesário incumbido deste 

serviço. Em situações de 

emergência recorreu-se às 

parcerias com os Técnicos de 

Entidades, como Segurança 

Social, Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens de Anadia, 

Ação social da CM Anadia, 

Centro de Saúde. Com os 

restantes Técnicos do Concelho, 

a articulação foi fundamental 

para a avaliação diagnóstica e 

para a melhor intervenção nos 

AF.  

Na análise realizada do 

atendimento/acompanhameno 

ao longo do ano face ao tipo de 

família, destacam-se os 

indivíduos isolados, com 

ausência de retaguarda familiar 

válida, baixos rendimentos, em 

contextos desprotegido e/ou de 

risco, associado muitas vezes a 

um quadro de doença mental 

e/ou dependência, 

apresentando desta forma, uma 

maior vulnerabilidade face á 

situação pandémica pelo 

segundo ano consecutivo. 

As famílias monoparentais, são 

uma outra realidade que se tem 

destacado ao longo dos últimos 

anos. Toda a gestão da dinâmica 

familiar é suportada apenas por 

um elemento, normalmente do 

género feminino, havendo uma 

grande instabilidade económica 

associada ao AF. Esta situação 

foi também agravada no 2º ano 

pandémico. O gráfico 2, é 

elucidativo da informação 

descrita. 
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POAPMC 

O protocolo assinado para a 2ª 

fase do POAPMC, sob a gestão 

da Segurança Social, considerou 

152 Destinatários no concelho 

de Anadia, nº ajustado devido à 

entrada de mais 1 parceiro para 

o concelho da Mealhada. O 

novo protocolo incluiu os 

seguintes parceiros: MFS 

abrangeu o concelho de Anadia, 

SCMOB abrangeu o concelho de 

Oliveira do Bairro para 152 

destinatários, a ADELO atuou na 

Mealhada para 50 Destinatários 

e o novo parceiro, ADRA para 50 

Destinatários, também 

intervém na Mealhada, são as 

entidades Mediadoras e o BACF 

de Aveiro - Banco Alimentar 

Contra a Fome, como Entidade 

Coordenadora. O total de 

destinatários abrangidos 

deveria ter sido 404 para o 

território, que incluiu os 3 

Concelhos, mas devido à 

continuação do estado 

pandémico o nº de 

Destinatários final continuou a 

abranger 808 Pessoas, ou seja, 

cobertura a mais 100%. 

O POAPMC 2ª fase, é um 

compromisso assumido pela 

Misericórdia de Sangalhos por 

mais 3 anos, foi reiniciado em 

dezembro de 2019, terminará 

em 31 de janeiro de 2023. O ano 

de 2021 absorveu diversos 

elementos dos recursos 

humanos da Instituição, nas 

entregas efetuadas pelo Banco 

Alimentar Contra a Fome de 

Aveiro. Contou com a 

colaboração da 1 Colaborador 

da Camara Municipal de Anadia 

e o Banco Local de Voluntariado 

de Anadia. 
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Os Destinatários, neste caso os 

responsáveis pelo Agregado 

Familiar, receberam 

mensalmente um cabaz de 

alimentos nutritivo, composto 

por alimentos secos, frios e 

congelados nas instalações da 

MFS, espaço preparado 

especificamente para este fim e 

que cumpre as regras de higiene 

e controle alimentar. As datas 

foram programadas e 

comunicadas com a devida 

antecedência aos Responsáveis. 

Algumas Famílias receberam os 

cabazes nos seus domicílios, 

casos muito excecionais, 

espalhados pelo concelho de 

Anadia. Esta situação foi 

justificada pela incapacidade 

dos mesmos se deslocarem à 

MFS, acima de tudo por falta de 

retaguarda familiar, isolamento 

geográfico e falta de apoio da 

comunidade de proximidade. 

Foram desenvolvidas ações de 

acompanhamento com o 

objetivo de gerar competências 

e estratégias aos Agregados 

familiares sob os diferentes 

temas: “Otimização da Gestão 
do Orçamento Familiar”, 
“Prevenção do Desperdício” e 
“Seleção de géneros 
alimentares”. Face à situação 
pandémica que atravessámos, 

as ações foram desenvolvidas 

individualmente a cada 

Agregado, durante as entregas 

mensais e promovidas pelas 

Técnicas do SAAS responsáveis 

pela execução e dinamização do 

Programa. Todos os 

procedimentos aplicados no 

contacto com os beneficiários 

seguiram as orientações feitas 

pela DGS no que diz respeito a 

medidas preventivas.  

Em dezembro 2021, a formação 

foi presencial e administrada 

pela Nutricionista do Centro de 

Saúde da Anadia e as suas 

estagiárias no espaço/ salão da 

Instituição. Exemplo de material 

contruído em parceria para ser 

distribuído pelos Destinatários: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os cabazes distribuídos 

mensalmente são compostos 

por 25 diferentes bens 

alimentares, que respeitam as 

orientações da OMS, sendo os 

números referencia para cada 

individuo adulto. Nos últimos 6 

meses do ano esta lista foi 

reduzida, devido a impugnações 

nos concursos públicos, das 

empresas candidatas a 

fornecedoras. A explicação dada 

pelo ISS é que está a tentar 

regularizar e inverter o 

processo. 
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Análise da Execução do Plano 

Na Avaliação efetuada durante 

o ano de 2021, verificámos que 

as diferentes medidas de 

intervenção, seja o Rendimento 

Social de Inserção, seja através 

da Ação social ou do POAPMC 2ª 

F, que este último continuou a 

ter um peso muito significativo 

na execução do trabalho diário, 

que envolveu Entidades 

Concelhias e diversos elementos 

Voluntários, assim como 

Colaboradores da MFS. Todos os 

desafios propostos pela 

Entidade Reguladora foram 

cumpridos. 

A equipa técnica deu 

continuidade às novas formas 

de abordagem e intervenção 

junto da população em geral, 

devido às restrições 

pandémicas, contudo, 

constatou-se que os objetivos 

propostos foram um desafio 

permanente, atingidos e 

superados face às expetativas 

iniciais.  

 

 

Layout das atividades mais 

significativas 

Durante o ano de 2021 as 

reuniões planificadas para o 

cumprimento dos objetivos 

desta resposta social, foram 

realizadas em menor número e 

com reajuste de datas devido às 

orientações da DGS, com o aval 

da Segurança social: 

- Reuniões Quinzenais do 

Núcleo Local de Inserção, 

realizadas no Serviço Local da 

Segurança Social de Anadia. 

Estas reuniões envolveram 

Técnicos de diferentes áreas: 

Saúde, Emprego, Educação, 

Habitação, Instituições do 

Concelho e Segurança social. Os 

processos foram apresentados, 

discutidos, assinados e 

homologados de acordo com a 

proposta do seu gestor de caso, 

cabendo a decisão final ao 

grupo técnico; 

 

- Reuniões bimensais com os 

parceiros do Programa 

Alimentar e a Segurança social 

de Aveiro; 

 

 

- Plenários Trimestrais do 

Conselho Local da Ação social de 

Anadia; 

 

- Reunião solicitada à 

Vereadora da Ação social da 

CMA com a MA, sob o tema 

transferência de competências; 

Também as reuniões internas da 

Instituição tiveram que ser 

realizadas em datas oportunas e 

de acordo com as diretrizes da 

DGS:  

- Reuniões Mensais com a 

Mesa Administrativa da 

Misericórdia da F. de Sangalhos; 

 

- Reuniões Trimestrais com 

Mesa Administrativa, Equipa 

Técnica e Representantes das 

Respostas Sociais; 

 

 

- Comparência em Tribunal, 

como testemunha de alguns 

processos da área de Idosos, 

acompanhados pela Instituição, 

em articulação com a sua 

Assessora Jurídica;
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Conclusões e perspetivas para o 

Ano de 2022 

A importância da articulação e 

parcerias com Entidades 

públicas e privadas no concelho 

ou fora do concelho, contribuiu 

para criar respostas 

alternativas, na procura de uma 

avaliação exigente e interativa e 

acima de tudo imediata, devido 

à urgência de novas situações. 

 O serviço deu respostas 

inclusivas a todas as solicitações 

urgentes encaminhadas pelo 

Serviço da Segurança social, 

tanto a nível concelhio como 

distrital, aos pedidos do Serviço 

de ação social da CMA, assim 

como aos contatos diretos, 

através do nº de telemóvel do 

SAAS. 

A Mesa Administrativa 

consciente do acréscimo de 

serviço nesta resposta social, 

dada a saída de um elemento, 

assim como a continuidade do 

Programa alimentar, aceitou a 

proposta para integrar um 

prestador de serviços em 

regime parcial, para permitir a 

resposta a duplicar aos 

Destinatários do POAPMC.  

A Diretora Técnica deste serviço 

assumiu as funções de 

Coordenadora Geral da 

Instituição, em articulação com 

a Mesa Administrativa e 

Diretoras/Equipas Técnicas das 

Respostas, com o objetivo de 

envolvimento de todos no 

trabalho diário. 

As previsões para o ano 2022 

são de continuar a dar 

cumprimento a todas as 

diretrizes emanadas pela 

Segurança social e mediar com a 

Camara Municipal de Anadia e a 

Instituição os parâmetros da lei 

nº50 de 08/2018, sobre a 

transferência de competências 

na área de ação social. A 

previsão de términus seria a 31 

de março de 2022, mas foi 

protelada para data 

considerada conveniente aos 

parceiros sociais envolvidos e 

preocupados com esta 

mudança.  

Será um ano de reflexão e 

análise entre os parceiros, na 

procura de conclusões que 

sejam equilibradas e assertivas. 
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CASA DE ACOLHIMENTO RESIDENCIAL –  CASA DA CRIANÇA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A temática do plano de 

atividades de 2021 da Casa da 

Criança teve como concessão o 

desenho organizacional do 

projeto institucional que 

pretendia dar continuidade ao 

trabalho de sensibilização para a 

mudança de comportamentos e 

atitudes em proveito de um 

planeta mais saudável e 

sustentável, iniciado no ano 

transato de 2020.  

O projeto Pegadas 2 constituiu-

se assim, em primeiro lugar, 

para assegurar o superior 

interesse de cada criança 

acolhida, mas também, marcar 

a preocupação institucional com 

o meio ambiente através da 

consciencialização de todos os 

intervenientes para a 

importância de adotarmos 

procedimentos protetores do 

ambiente e construtores de um 

futuro mais sustentável.      

O impacto marcante da 

prevalência gravosa da 

Pandemia que se viria a 

acentuar a partir de janeiro 

2021, em que assistíamos ao 

aumento exponencial da 

variante Ómicron, veio a 

determinar o condicionamento 

da readaptação da realidade e 

dinâmica institucional que 

impões a reorganização 

residencial na CAR, tendo como 

foco a determinação nos 

cuidados preventivos e de 

segurança para a convivência 

em estrutura residencial, com 

crianças de idades 

compreendidas entre os 6 

meses e os 14 anos de idade. 

A destacar a necessidade de 

reajustamento diário entre os 

dias 22 de janeiro 2021 a 5 de 

fevereiro 2021, com as férias do 

Natal prolongadas com a 

suspensão presencial das aulas 

e o inicio de confinamento 

determinado a nível nacional, a 

partir de 8 fevereiro 2021 até 15 

março 2021 para os níveis 

ensino Pré-escolar e 1.º Ciclo e 

estendendo-se até 5 de abril 

para os níveis 2.º e 3.ª Ciclos, 

encetando a mobilização de 

recursos humanos das 

Respostas Sociais da 

Misericórdia que encerraram as 

suas atividades, para apoio 

direto à CAR e noutras 

Respostas Sociais da 

Misericórdia da Freguesia de 

Sangalhos e a indispensável 

operacionalidade dos meios 

informáticos utilizados em 

2020, para nova aplicação do 

programa #EscolaEmCasa em 

2021. 
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Análise Esquematizada de diversos Indicadores Processuais Ano 2021 

No Gráfico 1, estão 

representados os índices 

Entradas e Saídas de 

crianças/jovens na Casa da 

Criança durante o 1.º e 2.º 

semestre de 2021. A verificar, 

que mesmo com o impacto da 

Pandemia na CAR as variáveis 

Entradas e Saídas são evidentes 

em especial no 2.º semestre de 

2021 com oscilações entre 

entradas e saídas sucessivas, 

onde se destaca o mês de Julho 

2021 como indicador da maior 

volubilidade e constante 

readaptação de crianças e 

adultos na preparação de 

projetos de saída como na 

preparação de integração de 

crianças novas no acolhimento 

residencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Gráfico 2, está representado 

o índice Taxa de Ocupação de 

crianças/jovens na Casa da 

Criança durante o 1.º e 2.º 

semestre de 2021. A destacar o 

aumento da taxa de ocupação 

da CAR a partir de março de 

2021 com lotação acima dos 25 

vagas preenchidas e que viria a 

ter a sua lotação máxima 

preenchida no final do ano 

2021. 
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No Gráfico 3, está representado 

o índice Entidades Gestoras dos 

Processos das crianças/jovens 

durante o ano de 2021. Verifica-

se que a Comarca de Aveiro – 

Juízo Família e Menores de 

Oliveira do Bairro, foi a Instância 

com o maior n.º de Processos na 

Casa da Criança (12), seguindo-

se o Tribunal de Aveiro – Juízo 

Família e Menores (5). As vagas 

na CAR são geridas pela Gestão 

de Vagas do Núcleo Infância e 

Juventude do Centro Distrital 

Segurança Social de Aveiro e 

podem ser solicitadas a nosso 

CDSS por outros Centros 

Distritais de Segurança Social e, 

por esse motivo, continuamos a 

verificar o acolhimento de 

crianças fora do Distrito de 

Aveiro

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Gráfico 4, está representado 

o índice Projetos de Vida 

definidos durante o ano de 

2021. A destacar que apesar da 

Pandemia, o trabalho 

desenvolvido pelas equipas 

técnicas e familiares manifesta 

aquele que é o foco do trabalho 

da Casa da Criança – a 

Reunificação Familiar (11). 

Sendo que, quando se verifica 

que a reunificação familiar não é 

garantia do Superior Interesse 

da Criança surge a definição de 

outros projetos de Vida, a 

Adoção (4) e a transição para 

um Lar Infância e Juventude que 

promova a sua Autonomia (1). 
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No gráfico 5, está representado 

o índice Comunicações com 

Familiares, nomeadamente 

tendo em conta que na Casa da 

Criança, após início do período 

de confinamento, foram 

suspensas as visitas dos 

familiares presencialmente, 

entre janeiro a abril 2021, sendo 

que se destacam o aumento dos 

contatos telefónicos e Vídeo 

chamadas entre os familiares e 

as crianças, como forma de 

minimizar o afastamento das 

figuras de referência e o 

sentimento de abandono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Gráfico 6, está representado 

o índice “Percentagem do 
Tempo de Permanência” em 
acolhimento residencial, ano de 

2021. Verifica-se na Casa da 

Criança um aumento 

significativo de crianças que 

estão com medida de 

acolhimento residencial com 

um tempo superior que vai 

desde os 2 anos até aos 7 anos 

de acolhimento residencial, 

contrariando toda a legislação 

do sistema de promoção e 

proteção de crianças e jovens 

em perigo. 

Estas percentagens resultam 

uma vez mais do impacto da 

Pandemia que evidenciou fortes 

constrangimentos no sistema de 

acompanhamento das famílias 

com o objetivo da promoção de 

ações com vista à reunificação 

familiar ou projetos alternativos 

ao acolhimento residencial. 
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No Gráfico 7, verificamos que 

com a suspensão do ensino 

presencial a partir do dia 22 

janeiro 2021 e a adaptação ao 

Ensino à Distância 

#EscolaemCasa, que se 

prolongou até ao início de abril 

2021, foram mobilizados 

esforços de apoio logístico e 

humanos da Misericórdia com a 

integração e apoio de 

colaboradores das Respostas 

Sociais que encerraram as suas 

atividades, quer no CBEI e CES, e 

a disponibilidade de meios 

informáticos para a 

operacionalidade do ensino à 

distância. De referir o 

acompanhamento, mesmo à 

distância, da Professora 

destacada no projeto CASA, 

parceria entre os Ministérios 

Educação e Segurança Social, foi 

determinante no suporte 

imprescindível ao 

acompanhamento dos objetivos 

exigidos para o ano letivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No gráfico 8, está representado 

o índice Aproveitamento 

Escolar, ano letivo 2019/2020. 

A destacar, a capacidade de 

readaptação das crianças e 

jovens ao sistema de ensino na 

modalidade presencial e à 

distância, com Aproveitamento 

Escolar entre todos os níveis de 

ensino oficiais. 
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No gráfico 9, está representado 

o índice Diligências 

Operacionais mais significativas 

em 2021. Onde se destacam a 

prevalência e mobilização de 

esforços com expressividade na 

receção dos familiares na CAR, 

para a visitas aos seus filhos, o 

acompanhamento presencial 

das crianças e jovens em 

consultas médicas e as 

diligências processuais com as 

Entidades Tribunais e Comissões 

de Proteção, quer em 

modalidade presencial quer em 

modalidade à distância. 
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Layout das atividades mais 

significativas 

Fevereiro  

- Teatro de fantoches - 

Biblioteca Municipal Anadia 

(online); 

- Desfile Carnavalesco – 

Complexo Social de Apoio à 

Pessoa Idosa (CSAPI); 

- Comemoração do Carnaval 

na Casa; 

Março  

- Domingo Ramos – entrega de 

ramo e cartão aos idosos do 

CSAPI; 

- Participação eucaristia páscoa 

CSAPI/ declamação de poemas; 

- Comemoração da Páscoa; 

Abril 

- Construção do “Cantinho da 

Calma”; 

Maio 

- Parque dos Pinheiros Mansos 

de Oliveira do Bairro; 

Ecoparque de Anadia 

- Parque da Curia + Piquenique; 

Junho 

- Comemorações Dia da 

Criança; 

- À descoberta do Parque – 

Ciclismo para Crianças; 

- Espetáculo Teatro: “João e o 
Pé de Feijão” – Cineteatro de 

Anadia; 

- Minigolf – Parque Urbano de 

Anadia; 

- Parque dos Pinheiros Mansos 

de Oliveira do Bairro; 

- Ecoparque de Anadia; 

- Passeio ao Bussaco; 

- Oficina de Beleza - 

Cabeleireiro 

Julho 

- Aula experimental de Judo – 

Velódromo de Sangalhos; 

- Hora do conto – Biblioteca 

Municipal de Anadia; 

- Atividades aquáticas: Piscina 

Municipal de Anadia, Praia 

Fluvial da Redonda, Praia Fluvial 

Olhos da Fervença; 

- Minigolf – Parque Urbano de 

Anadia; 

- Integração Programa de Férias 

“folk4kids” – Club de Ancas 

- Centro de Interpretação 

Ambiental da Mealhada: 

"Pedalar faz bem ao ar"; “O 

mocho vai de férias”; “Que 

animal é este?”; 

- Visita ao Museu das Duas 

Rodas; 

- Visita ao Aliança Underground 

Museum; 

- Ecoparque de Anadia; 

- Parque da Cidade – Mealhada; 

- Parque Urbano de Anadia; 

Agosto 

- Atividades aquáticas: Praia 

fluvial de Bolfiar; Praia do 

Areão; Praia da Vagueira; 

- Visita ao museu da vinha e do 

vinho – exposição “José Cid – 

Vida & Obra”; 

- Centro de Atividades Náuticas 

Bério Marques – Canoagem e 

Paddle Board; 

- Centro de Interpretação 

Ambiental da Mealhada: "Uma 

História na Floresta"; 

- Integração Programa de Férias 

Desportivas e Culturais – Cross 

Company; 

- Visita ao Quartel de 

Bombeiros Voluntários de 

Anadia; 

Setembro 

- Gincana de bicicleta – 

“ciclismo vai ao parque da 
cidade”; 

- Aula Experimental de Surf – 

Praia da Barra; 

- Realização Festa Lanche 

Convívio CAT – promoção Escola 

Positiva – encerramento férias 

escolares e início novo ano 

escolar; 

- Integração e 

acompanhamento escolar – 

novo ano letivo 20121/2022; 

- Renovação Atividade Aerokids 

/Dança; 

Outubro 

- Renovação frequência 

atividade desportiva de karaté – 

Núcleo karaté Sangalhos; 

- Renovação Parceria Rede 

Social Anadia - Programa de 

Apoio/Acompanhamento; 

- Estudo – Centro de 

Explicações “Rota do Saber”; 

- Concerto Solidário – “Juntos 
pela Casa da Criança”; 

- Hora do Conto – Biblioteca 

Municipal de Anadia; 

- Realização festa/jantar - 

Halloween; 

Novembro 

- Visita iluminações de Natal 

Águeda – maior Pai Natal do 

mundo; 

Dezembro 

- Visita iluminações de Natal 

Águeda – maior Pai Natal do 

mundo; 

- Parada do Pai Natal – 

inauguração das iluminações de 

Natal de Anadia; 

- Visita à casa do Pai Natal – 

Parque Urbano de Anadia; 
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- Espetáculo Teatro musical: “a 
Carochinha” – Cineteatro de 

Anadia; 

- Festa de encerramento 

folk4kids – Club de Ancas; 

- Comemoração do Natal e da 

passagem de Ano; 

 

Atividades desenvolvidas ao 

longo de todo o ano 

- Comemoração dos 

aniversários das crianças; 

- Modalidade Aerokids / 

Dança; 

- Oficina “Riscos e Rabiscos” – 

oficina de expressão plástica; 

- Oficina lúdico desportiva; 

- Oficina culinária; 

- Oficina “na ponta da 
caneta”- escrita criativa; 

- Caminhadas; 

Junho - inscrição no programa 

Bairro Feliz – Pingo Doce; 

Novembro – causa vencedora 

do Programa Bairro Feliz; 

Janeiro 2022 – aquisição dos 

sofás.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Conclusões acerca do ano 2021 

Apesar das muitas 

contrariedades já evidenciadas, 

o trabalho da CAR durante o ano 

2021 teve como indicador 

máximo a definição de projetos 

de Vida alternativos ao 

acolhimento residencial, com 

cerca de 11 projetos de 

Reunificação Familiar e 4 

Adoções, considerando assim a 

meta de um percurso de êxito, 

que tem como finalidade básica 

e sempre em primeiro lugar que 

as crianças estejam o menor 

tempo possível em acolhimento 

residencial e que possam 

regressar ao seu contexto 

familiar e, em segundo, na 

ausência de alternativas na 

família de proveniência se 

determine um projeto familiar 

alternativo. 

 

Agradecimentos 

A CASA DA CRIANÇA – Casa de 

Acolhimento Residencial para 

Crianças e Jovens em Perigo da 

Misericórdia da Freguesia de 

Sangalhos acolhe atualmente 

um grupo de 26 crianças de 

idades compreendidas entre os 

9 meses e os 15 anos. 

Um profundo sentimento de 

gratidão e carinho a todas as 

Entidades e Particulares que 

imensuravelmente nos 

apoiaram em 2021 e mantêm a 

sua colaboração e dedicação 

nas mais diversas iniciativas de 

auxílio e que consolidam a nossa 

motivação e amparo na 

convicção de que a linguagem 

do afeto, apesar de todas as 

adversidades, tudo possibilita e 

transforma. Que o tempo em 

que as crianças e jovens que 

crescem ao nosso cuidado seja 

avido em oportunidades para o 

seu desenvolvimento salutar na 

expressividade de um 

significado positivo para as suas 

vidas. 

Bem hajam!
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FORMAÇÃO DE 2021 

 

“Tudo é ousado para quem a nada se atreve.” 

Fernando Pessoa 

A política de formação de Recursos Humanos da 

Misericórdia da Freguesia de Sangalhos constitui 

um contínuo da sua Missão para uma orientação 

para os resultados, garantindo uma organização 

eficaz de tarefas, não esquecendo a importância 

de um espírito de equipa positivo, de uma 

comunicação saudável e da formação contínua. 

Em 2021, a Misericórdia da Freguesia de 

Sangalhos propôs-se no investimento para o 

desenvolvimento das competências e das 

capacidades individuais dos seus colaboradores, 

tendo em conta, que no ano de 2020 não foi 

possível cumprir com o previsto no Plano de 

Formação, tendo-se observado como 

causa/efeito, o cancelamento e o adiamento de 

algumas ações de formação em formato 

presencial, devido à disseminação mundial da 

doença SARS-COV-2. 

Sabendo que em plena pandemia, os objetivos a 

que se propunha eram demasiado ambiciosos, 

pois não dependia somente da capacidade de 

resiliência e esforço de equipa, apesar das 

circunstâncias, manteve-se a proximidade com 

as empresas de formação, conseguindo-se 

cumprir com o nosso objetivo. 

 

Deste modo e dando cumprimento ao proposto, 

a Misericórdia da Freguesia de Sangalhos, teve 

como base os objetivos individuais definidos e a 

identificação das necessidades de formação 

aferidas nas entrevistas de Avaliação de 

Desempenho, atendendo às exigências dos 

postos de trabalho, e às competências que os 

trabalhadores necessitavam de adquirir ou 

consolidar. 

Tendo sempre em consideração, que a formação 

profissional deve ser entendida como um 

processo global e permanente de aquisição e 

desenvolvimento de competências no exercício 

de qualquer atividade profissional ou para a 

melhoria do desempenho, o investimento nos 

trabalhadores no acesso à formação 

profissional, é desta forma encarado como 

impulsionador da valorização pessoal e 

profissional, criando deste modo, condições 

facilitadoras de transferência de resultados da 

aprendizagem para o contexto de trabalho. 

A formação pode assumir as modalidades de 

formação inicial, formação contínua e de 

formação para a valorização profissional com as 

seguintes tipologias: 

- Cursos de formação de curta duração (até 25h) 

- Cursos de média duração (a partir de 26h); 

- Cursos de longa duração (a partir de 50h); 

- Seminários, jornadas, palestras, conferências e 

outras ações; 
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Formação Planeada/Realizada 

No ano de 2021, foram 

realizadas 77 ações de 

formação, num total de 2 374 

horas. 

Assim, apresenta-se neste 

documento, uma síntese das 

ações de formação realizadas 

durante o ano de 2021. São 

expostos o número de ações 

realizadas, número de 

participantes, caracterização 

das ações pela área de 

formação, duração efetiva da 

formação e encargos com a 

formação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação da Formação 

Face ao período homólogo, 

poderá verificar-se que houve 

um acréscimo de ações de 

formação e consequentemente 

um acréscimo de horas de 

formação, sendo que o número 

de participações foi inferior não 

sendo necessariamente atributo 

a menor número de 

trabalhadores abrangidos, mas 

sim, a um menor número de 

participação em ações de 

formação pelo mesmo 

trabalhador. Denota-se ainda 

um decréscimo nos encargos 

com a formação em referência 

ao ano transato. 
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Conclusão  

Da análise efetuada, poderemos 

afirmar que o maior destaque 

foi o envolvimento de todos na 

melhoria do desempenho 

laboral e da satisfação 

profissional e que mesmo em 

tempos conturbados com 

profundas e aceleradas 

mudanças sociais, tecnológicas 

e profissionais, surgem desafios 

e oportunidades de se ser 

sempre melhor profissional. 

Grandes resultados, requerem 

grandes ambições. 

Heraclito de Éfeso 
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SIGLAS 

 

AC   Acordo de Cooperação 

AF   Agregados Familiares 

ARSC   Administração Regional de Saúde do Centro 

ANEPC  Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil 

CAR  Casa de Acolhimento Residencial 

CATL  Centro de Atividades de Tempos Livres 

CCF  Contrato de Comparticipação Financeira 

CBEI  Centro de Bem Estar Infantil 

CES  Centro Escolar de Sangalhos 

CEI   Contrato de Emprego de Inserção 

CSAPI  Complexo Social de Apoio à Pessoa Idosa 

DT   Direção Técnica 

EEPE  Estabelecimento de Educação Pré-Escolar 

ERPI  Estrutura Residencial para Pessoas Idosas 

IEFP  Instituto de Emprego e Formação Profissional 

IPSS  Instituição Particular de Solidariedade Social 

MA  Mesa Administrativa 

MAP  Medidas de Autoproteção 

MFS  Misericórdia da Freguesia de Sangalhos 

OE   Objetivos Estratégicos 

OP   Objetivos Operacionais 

PAAO  Plano de Ação, Atividades e Orçamento 

POAPMC Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas 

PROCOOP Programa de Celebração pu Alargamento de Acordos de Cooperação para o    

Desenvolvimento das Respostas Sociais  

RGPD  Regulamento Geral de Proteção de Dados 

RSI   Rendimento Social de Inserção 

RF   Recursos Financeiros 

RH   Recursos Humanos 

SAAS  Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social 

SAD  Serviço de Apoio Domiciliário 
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CONTACTOS 

 

SEDE 
Telemóvel 925969054  
Telefone 234742511 
Rua Narciso da Marça, n.º 262 
3780-082 Sangalhos 
geral@mfsangalhos.pt 
www.mfsangalhos.pt 
 
Complexo Social de Apoio à Pessoa Idosa (CSAPI) 
Telemóvel 925969051 
Telefone 234742511 
Rua Narciso da Marça, n.º 262 
3780-082 Sangalhos 
 
Casa de Acolhimento Residencial (Casa da Criança) 
Telemóvel 925969025 
Telefone 234743707 
Fax 234745117 
Rua Narciso da Marça, n.º 262 
3780-082 Sangalhos 
 
Centro de Bem Estar Infantil (CBEI) 
Telemóvel 925969019 
Telefone 234741671 
Fax 234741671 
Rua das Escolas, n.º 193  
3780-145 Sangalhos 
 
Centro de Atividades de Tempos Livres (CATL; AAAF) 
Telemóvel 961057444 (CATL) 
Telemóvel 961057424 (AAAF) 
Rua Ivo Neves, n.º 83  
3780-524 Sangalhos 
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MISERICÓRDIA DA FREGUESIA DE SANGALHOS Contribuinte 501066101

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 Moeda (Valores em Euros)

DATAS
RÚBRICAS NOTAS

31-dez-2021 31-dez-2020

ACTIVO

Activo não corrente

Activos fixos tangíveis 1 433 179,03 1 484 567,06
Investimentos em curso 124 603,17 118 853,17

5
5

Propriedades de investimento 1 416 454,10 1 415 877,86
Activos intangíveis 0,00 297,31
Investimentos financeiros 60 558,31 57 925,49
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros 0,00 0,00

3 034 794,61 3 077 520,89

Activo  corrente

Inventários 0,00 0,00
Clientes 73 154,48 71 965,67
Adiantamentos a fornecedores 0,00 184,63

17.3
17.9

Estado e outros entes públicos 2 346,17 3 245,86
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros 6 632,01 2 843,00

17.10
17.2

Outras contas a receber 34 088,78 33 984,84
Diferimentos 14 534,93 15 854,55

17.4
17.5

Outros activos financeiros 0,00 0,00
Caixa e depósitos bancários 333 624,14 547 397,7217.7

464 380,51 675 476,27

Total do activo 3 499 175,12 3 752 997,16

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO

Fundos patrimoniais

Fundos 342 951,67 342 951,67
Excedentes técnicos 0,00 0,00
Reservas 0,00 0,00
Resultados transitados -48 803,54 58 686,26
Excedentes de revalorização 0,00 0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais 2 942 963,58 3 054 894,3717.8

3 237 111,71 3 456 532,30
Resultado líquido do período -166 708,38 -107 489,80
Total do fundo de capital 3 070 403,33 3 349 042,50

Passivo

Passivo não corrente

Provisões 0,00 0,00
Provisões específicas 0,00 0,00
Financiamentos obtidos 20 081,27 15 437,41
Outras contas a pagar 0,00 0,00

20 081,27 15 437,41

Passivo corrente

Fornecedores 80 814,97 77 897,6017.9
Adiantamentos de Clientes 234,81 1 946,10
Estado e outros entes públicos 68 200,01 67 094,83

17.3
17.10

Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros 126,00 36,00
Financiamentos obtidos 8 979,97 5 027,25

17.2
8

Diferimentos 0,00 0,00
Outras contas a pagar 250 334,76 236 515,4717.11
Outros passivos financeiros 0,00 0,00

408 690,52 388 517,25
Total do passivo 428 771,79 403 954,66
Total dos fundos patrimoniais e do passivo 3 499 175,12 3 752 997,16

A Mesa Administrativa O responsável

5
6

17.1

17.8

17.8

8



:

:

10

17.13

17.18

17.14

15

17.2

17.15

17.16

5 e 6

17.17

17.17

A Mesa Administrativa O responsável

Imposto sobre o rendimento do período 0,00 0,00

Resultado líquido do período -166 708,38 -107 489,80

Juros e gastos similares suportados 768,97 76,53

Resultados antes de impostos -166 708,38 -107 489,80

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) -166 082,39 -107 696,97

Juros e rendimentos similares obtidos 142,98 283,70

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento de impostos -48 251,68 6 368,94

Gastos/reversões de depreciação e de amortização 117 830,71 114 065,91

Outros rendimentos e ganhos 224 285,93 208 168,97

Outros gastos e perdas 3 251,69 2 041,48

Outras imparidades (perdas/reversões) 0,00 0,00

Aumentos/reduções de justo valor 0,00 0,00

Provisões (aumentos/reduções) 0,00 0,00

Provisões específicas (aumentos/reduções) 0,00 0,00

Ajustamentos de inventários (perdas\reversões) 0,00 0,00

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) 2 530,00 1 043,79

Fornecimentos e serviços externos 507 996,84 469 563,32

Gastos com o pessoal 1 522 039,24 1 489 242,84

Trabalhos para a própria entidade 0,00 0,00

Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 21 117,70 14 199,79

Subsídios, doações e legados à exploração 1 136 454,49 1 147 362,89

Variação nos inventários da produção 0,00 0,00

PERÍODOS
RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS

2 021 2 020

Vendas e serviços prestados 647 943,37 626 928,30

MISERICÓRDIA DA FREGUESIA DE SANGALHOS Contribuinte 501 066 101

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 Moeda EUROS



:

MISERICÓRDIA DA FREGUESIA DE SANGALHOS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 Moeda (Valores em Euros)

DATAS
RÚBRICAS NOTAS

2 0 2 1 2 0 2 0 

Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo

Recebimentos de Clientes e Utentes 747 452,88 702 898,95

Pagamentos de subsídios 0,00 0,00

Pagamentos de apoios 0,00 0,00

Pagamentos de bolsas 0,00 0,00

Pagamentos a fornecedores 509 057,27 542 690,99

Pagamentos ao pessoal 1 520 377,37 1 499 513,50

Caixa gerada pelas operações -1 281 981,76 -1 339 305,54

Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento 0,00 0,00

Outros recebimentos/pagamentos 13 180,72 6 170,15

Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) -1 268 801,04 -1 333 135,39

Fluxos de caixa das actividades de investimento

Pagamentos respeitantes a:

Activos fixos tangíveis 55 985,04 17 173,67

Activos intangíveis 0,00 0,00

Investimentos financeiros 4 324,06 2 388,07

Outros activos 0,00 0,00

Recebimentos provenientes de:

Activos fixos tangíveis 150,00 2 300,00

Activos intangíveis 0,00 0,00

Investimentos financeiros 1 691,24 0,00

Outros activos 59 418,60 53 914,50

Subsídios ao investimento 0,00 0,00

Juros e rendimentos similares 142,98 283,70

Dividendos 0,00 0,00

Fluxos de caixa das actividades de investimento (2) 1 093,72 36 936,46

Fluxos de caixa das actividades de financiamento

Recebimentos provenientes de:

Financiamentos obtidos 0,00 0,00

Realização de fundos 0,00 0,00

Cobertura de prejuízos 0,00 0,00

Doações 16 105,27 18 949,63

Outras operações de financiamentos 1 038 597,44 1 048 597,34

Pagamentos respeitantes a:

Financiamentos obtidos 0,00 0,00

Juros e gastos similares 768,97 76,53

Dividendos 0,00 0,00

Variação de caixa e seus equivalentes  (1+2+3) -213 773,58 -228 728,49

Redução de fundos 0,00 0,00

Outras operações de financiamento 0,00 0,00

Efeito das diferenças de câmbio 0,00 0,00

Caixa e seus equivalentes no ínicio do período 547 397,72 776 126,21

Caixa e seus equivalentes no fim do período 333 624,14 547 397,72

A Mesa Administrativa O Responsável

Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3) 1 053 933,74 1 067 470,44
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1 Identificação da Entidade 

A “MISERICÓRDIA DA FREGUESIA DE SANGALHOS” é uma instituição sem fins lucrativos, 

constituída sob a forma de “Associação Pública de Fiéis” com estatutos publicados no portal da 

Justiça em 11/03/2016, com sede em Rua Narciso da Marça, 262 em Sangalhos. Tem como 

atividade - Apoio Social à Família, à Infância, Juventude e Velhice, com e sem alojamento, para 

que possa prosseguir os seguintes objetivos: 

 Satisfazer carências sociais e praticar atos de cultos católicos, de harmonia com o seu 

espírito tradicional, informado pelos princípios da doutrina e morais cristãs; 

 No campo social exercer a sua Ação através da prática das catorze obras da 

Misericórdia. 

 

2 Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras 

Em 2021 as Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das 

operações a partir dos livros e registos contabilísticos da Entidade e de acordo com a Norma 

Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Setor Não Lucrativo (NCRF-ESNL) 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36-A/2011 de 9 de março. No anexo II do referido Decreto, 

refere que o Sistema de Normalização para Entidades do Setor Não Lucrativo é composto por: 

  Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF);  

 Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF) – Portaria n.º 105/2011 de 14 de 

março;  

 Código de Contas (CC) – Portaria n.º 106/2011 de 14 de março;  

 NCRF-ESNL – Aviso n.º 6726-B/2011 de 14 de março;  

  Normas Interpretativas (NI)  

 

A adoção da NCRF-ESNL ocorreu pela primeira vez em 2012, pelo que à data da transição do 

referencial contabilístico anterior (Plano de Contas das Instituições Particulares de 

Solidariedade Social) para este normativo é 1 de janeiro de 2011, conforme o estabelecido no 

§ 5 Adoção pela primeira vez da NCRF-ESNL. Assim, a Entidade preparou o Balanço de abertura 

de 1 de janeiro de 2012 aplicando as disposições previstas na NCRF-ESNL. As Demonstrações 

Financeiras de 2011 que foram preparadas e aprovadas, de acordo com o referencial 

contabilístico em vigor naquela altura, foram alteradas de modo a que haja comparabilidade 

com as Demonstrações Financeiras de 2011. 
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3 Principais Políticas Contabilísticas 

As principais políticas contabilísticas aplicadas pela Entidade na elaboração das Demonstrações 

Financeiras foram as seguintes: 

3.1 Bases de Apresentação 

As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com as Bases de Apresentação das 

Demonstrações Financeiras (BADF) 

 

3.1.1 Regime do Acréscimo (periodização económica): 

Os efeitos das transações e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorram 

(satisfeitas as definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura 

concetual, independentemente do momento do pagamento ou do recebimento) sendo 

registados contabilisticamente e relatados nas demonstrações financeiras dos períodos com os 

quais se relacionem. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os 

correspondentes rendimentos e gastos são registados respetivas contas das rubricas 

“Devedores e credores por acréscimos” e “Diferimentos”. 

 

3.1.2 Continuidade: 

Com base na informação disponível e as expetativas futuras, a Entidade continuará a operar no 

futuro previsível, assumindo não há a intenção nem a necessidade de liquidar ou de reduzir 

consideravelmente o nível das suas operações. Para as Entidades do Setor Não Lucrativo, este 

pressuposto não corresponde a um conceito económico ou financeiro, mas sim à manutenção 

da atividade de prestação de serviços ou à capacidade de cumprir os seus fins. 

 

3.1.3 Compreensibilidade 

As Demonstrações Financeiras devem ser de fácil compreensão para os Utentes da informação 

que relatam. Contudo, não devem ser evitadas matérias complexas, dado que elas são, por 

norma, fundamentais à tomada de decisão. 

 

3.1.4 Relevância 

Toda a informação produzida é relevante quando influencia a tomada de decisões dos utentes, 

ajudando a compreender o passado, realizar o presente e projetar o futuro, expurgando erros 

ou ineficiências. 
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3.1.5 Materialidade 

A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade. A materialidade 

dependente da quantificação da omissão ou erro. A informação é material se a sua omissão ou 

inexatidão influenciarem as decisões económicas tomadas por parte dos utentes com base nas 

demonstrações financeiras influenciarem. Itens que não são materialmente relevantes para 

justificar a sua apresentação separada nas demonstrações financeiras podem ser 

materialmente relevante para que sejam discriminados nas notas deste anexo. 

 

3.1.6 Fiabilidade 

A informação apenas é útil se for fiável. Para tal, deve estar expurgada de erros e preconceitos 

que vão enviesar a tomada de decisão. Mais do que opiniões, ela deve refletir factos 

consolidados e comprovados. 

 

3.1.7 Representação Fidedigna 

A fiabilidade da informação adquire-se com a representação fidedigna das transações e outros 

acontecimentos que se pretende relatar. Mesmo que sujeita a riscos, deve haver a 

preocupação constante mensurar todos os valores recorrendo a ferramentas e factos que 

documentem e confiram segurança na hora da tomada de decisão. 

 

3.1.8 Substância sobre a forma 

Os acontecimentos devem ser contabilizados de acordo com a sua substância e realidade 

económica. A exclusiva observância da forma legal pode não representar fielmente 

determinado acontecimento. O exemplo pode ser dado quando se aliena um ativo, mas se 

continua a usufruir de benefícios gerados por esse bem, através de um acordo. Neste caso, o 

relato da venda não representa fielmente a transação ocorrida. 

 

3.1.9 Neutralidade 

A informação deve ser neutra. As opiniões e preconceitos são atitudes que enviesam a tomada 

de decisão. 
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3.1.10 Prudência 

A incerteza e o risco marcam o quotidiano das organizações. As dívidas incobráveis, as vidas 

úteis prováveis, as reclamações em sede de garantia conferem graus de incerteza mais ou 

menos relevantes que devem ser relevados nas demonstrações financeiras. Contudo, deve 

manter-se rigor nesta análise, de forma a não subavaliar ou sobreavaliar os acontecimentos, 

não criar reservas ocultas, nem provisões excessivas. 

 

3.1.11 Plenitude 

A informação é fiável quando nas demonstrações financeiras respeita os limites de 

materialidade e de custo. Omissões podem induzir em erro, pois podem produzir dados falsos 

ou deturpadores da realidade e levar a decisões erradas. 

 

3.1.12 Comparabilidade 

A informação comparativa deve ser divulgada, nas Demonstrações Financeiras, com respeito 

ao período anterior. Respeitando ao Princípio da Continuidade da Entidade, as políticas 

contabilísticas devem ser levadas a efeito de maneira consistente em toda a Entidade e ao 

longo do tempo e de maneira consistente. Procedendo-se a alterações das políticas 

contabilísticas, as quantias comparativas afetadas pela reclassificação devem ser divulgadas, 

tendo em conta: 

 A natureza da reclassificação;  

 A quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificada; e  

 Razão para a reclassificação.  

 

3.2 Políticas de Reconhecimento e Mensuração 

3.2.1 Fluxos de Caixa 

A direção deve comentar quantias dos saldos significativos de caixa e seus equivalentes que 

não estão disponíveis para uso. Os valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos 

bancários devem ser desagregados, para melhor compreensão. 

Devem ser divulgados agregadamente, no que respeita tanto à obtenção como à perda de 

controlo de subsidiárias ou de outras unidades empresariais durante o período cada um dos 

seguintes pontos: 

a) A retribuição total paga ou recebida; 

b) A parte da retribuição que consista em caixa e seus equivalentes; 
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c) A quantia de caixa e seus equivalentes na subsidiária ou na unidade empresarial sobre as 

quais o controlo é obtido ou perdido; e 

d) A quantia dos ativos e passivos que não sejam caixa ou seus equivalentes na subsidiária ou 

unidade empresarial sobre as quais o controlo é obtido ou perdido, resumida por cada 

categoria principal. 

Devem ser indicadas as transações de investimento e de financiamento que não tenham 

exigido o uso de caixa ou seus equivalentes, de forma a proporcionar toda a informação 

relevante acerca das atividades de investimento e de financiamento. 

 

3.2.2 Ativos Intangíveis 

Os “Ativos Intangíveis” encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das 

amortizações e de eventuais perdas por imparidade acumuladas. São reconhecidos apenas 

quando for provável que deles advenham benefícios económicos futuros para a Entidade e que 

os mesmos possam ser mensurados com fiabilidade. 

 

As amortizações são calculadas, assim que os ativos estejam em condições de ser utilizado, 

pelo método da linha reta/do saldo decrescente em conformidade com o período de vida útil 

estimado para cada grupo de bens. 

 

O valor residual de um “Ativo Intangível” com vida útil finita deve ser assumido como sendo 

zero, exceto se: 

 Houver um compromisso de um terceiro de comprar o ativo no final da sua vida útil, 

ou  

 Houver um mercado ativo para este ativo, e  

 Seja provável que tal mercado exista no final da sua vida útil.  

 

3.2.3 Ativos Fixos Tangíveis 

Os “Ativos Fixos Tangíveis” encontram-se registados ao custo de aquisição ou de produção, 

deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas. O custo de aquisição ou 

produção inicialmente registado, inclui o custo de compra, quaisquer custos diretamente 

atribuíveis às atividades necessárias para colocar os ativos na localização e condição 

necessárias para operarem da forma pretendida e, se aplicável, a estimativa inicial dos custos 

de desmantelamento e remoção dos ativos e de restauração dos respetivos locais de 

instalação ou operação dos mesmos que a Entidade espera vir a incorrer. 
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Os ativos que foram atribuídos à Entidade a título gratuito encontram-se mensurados ao seu 

justo valor, ao valor pelo qual estão segurados ou ao valor pelo qual figuravam na 

contabilidade. 

 

As despesas subsequentes que a Entidade tenha com manutenção e reparação dos ativos são 

registadas como gastos no período em que são incorridas, desde que não sejam suscetíveis de 

gerar benefícios económicos futuros adicionais 

 

As depreciações são calculadas, assim que os bens estão em condições de ser utilizado, pelo 

método da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo 

de bens. 

 

As mais ou menos valias provenientes da venda de ativos fixos tangíveis são determinadas pela 

diferença entre o valor de realização e a quantia escriturada na data de alienação, as sendo 

que se encontra espelhadas na Demonstração dos Resultados nas rubricas “Outros 

rendimentos operacionais” ou “Outros gastos operacionais”. 

 

3.2.4 Bens do património histórico e cultural 

Não se aplica. 

 

3.2.5 Propriedades de Investimento 

Incluem essencialmente edifícios e outras construções detidos para obter rendimento e/ou 

valorização do capital. Estes ativos não se destinam à produção de bens ou fornecimento de 

serviços. Também não se destinam a fins administrativos ou para venda no decurso da 

atividade corrente dos negócios. 

 

As “Propriedades de Investimento” são registadas pelo seu justo valor. Só após o início da 

utilização dos ativos qualificados como propriedades de investimento é que são reconhecidos 

como tal.  

 

As despesas com manutenção, reparação, seguros, Imposto Municipal sobre Imóveis, entre 

outros que decorram da utilização, são reconhecidas nas respetivas rubricas da Demonstração 

dos Resultados. No entanto as benfeitorias que se prevê gerarem benefícios económicos 

futuros acrescem ao valor das Propriedades de Investimento. 
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3.2.6 Investimentos financeiros 

 

3.2.7 Inventários 

Os “Inventários” estão registados ao menor de entre o custo de aquisição e o valor realizável 

líquido. O valor realizável líquido representa o preço de venda estimado deduzido de todos os 

custos estimados necessários para a concluir os inventários e proceder à sua venda. Sempre 

que o valor de custo é superior ao valor realizável líquido, a diferença é registada como uma 

perda por imparidade. 

 

3.2.8 Instrumentos Financeiros 

Os ativos e passivos financeiras são reconhecidos apenas e só quando se tornam uma parte 

das disposições contratuais do instrumento. 

Este ponto é aplicável a todos “Instrumentos Financeiros” com exceção: 

 Investimentos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos;  

 Direitos e obrigações no âmbito de um plano de benefícios a empregados;  

o Alterações no risco segurado;  

o Alterações na taxa de câmbio;  

 Direitos decorrentes de um contrato de seguro exceto se o contrato de seguro resulte 

numa perda para qualquer das partes em resultado dos termos contratuais que se 

relacionem com:  

o Entrada em incumprimento de uma das partes;  

o Locações, exceto se resultar perda para o locador ou locatário como resultado:  

 Alterações no preço do bem locado;  

 Alterações na taxa de câmbio  

 Entrada em incumprimento de uma das contrapartes  

 

Descrição 
Saldo inicial 

em 2020 
Aquisições Alienações Transferências 

Perda / Reversão 

Imparidade 

Saldo Final 

em 2020 

Outros Investimentos 
Financeiros: 

      

Ações Bacalhoa Vinhos  44.995,00     44.995,00 

Ações das Caves Aliança 2,50     2,50 

Fundo Compensação 
Trabalho 

10.203,82 4.324,06  (1.691,24)  12.836,64 

FRSS – Fundo Reestruturação 

Setor Solidário 

2.644,97     2.644,97 

Ações da CIMPOR 79,20     79,20 

Total 57.925,49 4.001,56  (1.613,49)  60.558,31 
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Doadores/Irmãos 

As quotas, donativos e outras ajudas similares procedentes de doadores/irmãos que se 

encontram com saldo no final do período sempre que se tenham vencido e possam ser 

exigidas pela entidade estão registados no ativo pela quantia realizável. 

 

Clientes e outras contas a Receber 

Os “Clientes” e as “Outras contas a receber” encontram-se registadas pelo seu custo estando 

deduzidas no Balanço das Perdas por Imparidade, quando estas se encontram reconhecidas, 

para assim retratar o valor realizável líquido. 

 

As “Perdas por Imparidade” são registadas na sequência de eventos ocorrido que apontem de 

forma objetiva e quantificável, através de informação recolhida, que o saldo em dívida não 

será recebido (total ou parcialmente). Estas correspondem à diferença entre o montante a 

receber e respetivo valor atual dos fluxos de caixa futuros estimados, descontados à taxa de 

juro efetiva inicial, que será nula quando se perspetiva um recebimento num prazo inferior a 

um ano. 

 

Outros ativos e passivos financeiros 

Os instrumentos financeiros cuja negociação ocorra em mercado líquido e regulamentado, são 

mensurados ao justo valor, sendo as variações reconhecidas deste por contrapartida de 

resultados do período. 

 

Os custos de transação só podem ser incluídos na mensuração inicial do ativo ou passivo 

financeiro, quando mensurados ao custo menos perda por imparidade. 

 

À data de relato a Entidade avalia todos os seus ativos financeiros que não estão mensurados 

ao justo valor por contrapartida de resultados. Havendo evidência objetiva de que se encontra 

em imparidade, esta é reconhecida nos resultados. Cessando de estar em imparidade, é 

reconhecida a reversão. 

Os Ativos e Passivos Financeiros são desreconhecidos da forma que se encontra prevista na 

Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Pequenas Entidades (NCRF-PE) 

 

Caixa e Depósitos Bancários 

A rubrica “Caixa e depósitos bancários” inclui caixa e depósitos bancários de curto prazo que 

possam ser imediatamente mobilizáveis sem risco significativo de flutuações de valor. 
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Fornecedores e outras contas a pagar 

As dívidas registadas em “Fornecedores” e “Outras contas a pagar” são contabilizadas pelo seu 

valor nominal. 

 

3.2.9 Fundos Patrimoniais 

A rubrica “Fundos” constitui o interesse residual nos ativos após dedução dos passivos. 

Os “Fundos Patrimoniais” são compostos por: 

 fundos atribuídos pelos fundadores da Entidade ou terceiros;  

 fundos acumulados e outros excedentes;  

 subsídios, doações e legados que o governo ou outro instituidor ou a norma legal 

aplicável a cada entidade estabeleçam que sejam de incorporar no mesmo. 

 

3.2.10 Provisões 

Periodicamente, a Entidade analisa eventuais obrigações que advenham de pretéritos 

acontecimentos e dos quais devam ser objeto de reconhecimento ou de divulgação. Assim, a 

Entidade reconhece uma Provisão quando tem uma obrigação presente resultante de um 

evento passado e do qual seja provável que, para a liquidação dessa obrigação, ocorra um 

exfluxo que seja razoavelmente estimado. 

O valor presente da melhor estimativa na data de relato dos recursos necessários para liquidar 

a obrigação é o montante que a Entidade reconhece como provisão, tendo em conta os riscos 

e incertezas intrínsecos à obrigação. 

Na data de relato, as Provisões são revistas e ajustadas para que assim possam refletir melhor 

a estimativa a essa data. 

 

Por sua vez, os Passivos Contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, no 

entanto são divulgados sempre que a possibilidade de existir exfluxo englobando benefícios 

económicos não seja remota. Tal como os Passivos Contingentes, os Ativos Contingentes 

também não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, ocorrendo a sua divulgação 

apenas quando for provável a existência de um influxo. 

 

3.2.11 Financiamentos Obtidos 

Empréstimos obtidos 

Os “Empréstimo Obtidos” encontram-se registados, no passivo, pelo valor nominal líquido dos 

custos com a concessão desses empréstimos. Os “Encargos Financeiros” são reconhecidos 
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como gastos do período, constando na Demonstração dos Resultados na rubrica “Juros e 

gastos similares suportados”. 

 

Locações 

Os contratos de locações (leasing) são classificados como: 

 Locações financeiras quando por intermédio deles são transferidos, de forma 

substancial, todos os riscos e vantagens inerentes à posse do ativo sob o qual o 

contrato é realizado; ou  

 Locações operacionais quando não ocorram as circunstâncias das locações financeiras.  

 

De referir que as locações estão classificadas de acordo com a caraterística qualitativa da 

“Substância sobre a forma”, isto é, a substância económica sobre a forma do contrato. 

 

Os Ativos Fixos Tangíveis que se encontram na Entidade por via de contratos de locação 

financeira são contabilizados pelo método financeiro, sendo o seu reconhecimento e 

depreciações conforme se encontra referido no ponto 3.2.3. das Políticas Contabilísticas.  

Os juros decorrentes deste contrato são reconhecidos como gastos do respetivo período, 

respeitando sempre o pressuposto subjacente do Regime do Acréscimo. Por sua vez os custos 

diretos iniciais são acrescidos ao valor do ativo (por exemplo: custos de negociação e de 

garantia).  

Não havendo certeza razoável que se obtenha a propriedade, no final do prazo de locação, o 

ativo é depreciado durante o prazo da locação ou a sua vida útil, o que for mais curto. 

 

Tratando-se de uma locação operacional as rendas são reconhecidas como gasto do período 

na rubrica de “Fornecimentos e Serviços Externos”. 

3.2.12 Estado e Outros Entes Públicos 

O imposto sobre o rendimento do período corresponde ao imposto a pagar. Este, inclui as 

tributações autónomas. 

Nos termos do n.º 1 do art.º 10 do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 

Coletivas (CIRC) estão isentos de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC): 

a) “As pessoas coletivas de utilidade pública administrativa; 

b) As instituições particulares de solidariedade social e Entidades anexas, bem como as 

pessoas coletivas àquelas legalmente equiparadas; 
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c) As pessoas coletivas de mera utilidade pública que prossigam, exclusiva ou 

predominantemente, fins científicos ou culturais, de caridade, assistência, beneficência, 

solidariedade social ou defesa do meio ambiente.” 

No entanto o n.º 3 do referido artigo menciona que: “A isenção prevista no n.º 1 não abrange 

os rendimentos empresariais derivados do exercício das atividades comerciais ou industriais 

desenvolvidas fora do âmbito dos fins estatutários, bem como os rendimentos de títulos ao 

portador, não registados nem depositados, nos termos da legislação em vigor, e é 

condicionada à observância continuada dos seguintes requisitos: 

a) Exercício efetivo, a título exclusivo ou predominante, de atividades dirigidas à prossecução 

dos fins que justificaram o respetivo reconhecimento da qualidade de utilidade pública ou dos 

fins que justificaram a isenção consoante se trate, respetivamente, de Entidades previstas nas 

alíneas a) e b) ou na alínea c) do n.º 1; 

b) Afetação aos fins referidos na alínea anterior de, pelo menos, 50% do rendimento global 

líquido que seria sujeito a tributação nos termos gerais, até ao fim do 4.º período de tributação 

posterior àquele em que tenha sido obtido, salvo em caso de justo impedimento no 

cumprimento do prazo de afetação, notificado ao diretor-geral dos impostos, acompanhado da 

respetiva fundamentação escrita, até ao último dia útil do 1.º mês subsequente ao termo do 

referido prazo;  

c) Inexistência de qualquer interesse direto ou indireto dos membros dos órgãos estatutários, 

por si mesmos ou por interposta pessoa, nos resultados da exploração das atividades 

económicas por elas prosseguidas.” 

 

Assim, os rendimentos previstos no n.º 3 do art.º 10 encontram-se sujeitos a IRC à taxa de 21% 

sobre a matéria coletável nos termos do n.º 5 do art.º 87. Acresce ao valor da coleta de IRC 

apurado, a tributação autónoma sobre os encargos e às taxas previstas no artigo 88º do CIRC. 

 

As declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correção, de acordo com a legislação em vigor, 

durante um período de quatro anos (dez anos para a Segurança Social, até 2000, inclusive, e 

cinco anos a partir de 2001), exceto quando estejam em curso inspeções, reclamações ou 

impugnações. Nestes casos, e dependendo das circunstâncias, os prazos são alargados ou 

suspensos. Ou seja, as declarações fiscais da Entidade dos anos de 2009 a 2012 ainda poderão 

estar sujeitas a revisão. 
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4 Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros: 

Não se verificaram quaisquer efeitos resultantes de alteração voluntária em políticas 

contabilísticas. 

 

5 Ativos Fixos Tangíveis 

 

Outros Ativos Fixos Tangíveis 

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia 

escriturada no início e no fim dos períodos de 2020 e de 2021, mostrando as adições, os 

abates e alienações, as depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com 

o seguinte quadro: 

 2020 

Descrição Saldo inicial Aquisições / 
Dotações 

Abates Transferências Revalorizações Saldo final 

Custo 

Terrenos e recursos naturais 467 394,71  (502,67)   466 892,04 
Edifícios e outras construções 1 421 492,17 20.557,00    1 442 049,17 

Equipamento básico 629 969,79 5.432,80    635 402,59 

Equipamento de transporte 230 972,43 21.741,16    252 713,59 

Equipamento biológico       

Equipamento administrativo 104.083,70 3.707,37    107.791,07 

Outros Ativos fixos tangíveis 29 800,48     29 800,48 
Ativos Fixos Tangíveis em Curso 118.853,17     118.853,17 

Total 3.002.566,45 51.438,33 (502,67) 0,00 0,00 3.053.502,11 

Depreciações acumuladas 

Terrenos e recursos naturais 0,00     0,00 
Edifícios e outras construções 518 341,99 31.648,06    549 990,05 

Equipamento básico 579 861,63 17.548,99    597 410,62 

Equipamento de transporte 162 707,43 19.088,29    181 795,72 

Equipamento biológico 0,00     0,00 

Equipamento administrativo 93 743,42 8.039,30    101 782,72 

Outros Ativos fixos tangíveis 14 599,63 4.503,14    19 102,77 

Total 1 369 254,10 80.827,78 0,00 0,00 0,00 1 450 081,88 
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 2021 
Descrição Saldo inicial Aquisições / 

Dotações 
Abates Transferências Revalorizações Saldo final 

Custo 

Terrenos e recursos naturais 466 892,04     466 892,04 
Edifícios e outras construções 1 442 049,17 8.990,46    1 451 039,63 

Equipamento básico 635 402,59 4.578,11     639 980,70 

Equipamento de transporte 252 713,59 16.486,57 (23.328,79)   245 871,37 

Equipamento biológico       

Equipamento administrativo 107 791,07 1.264,42    109.055,49 

Outros Ativos fixos tangíveis 29 800,48 730,33    30 530,81 
Ativos Fixos Tangíveis em Curso 118.853,17 5.750,00    124 603,17 

Total 3 053 502,11 37.799,89 (23.328,79) 0,00 0,00 3 067 973,21 

Depreciações acumuladas 

Terrenos e recursos naturais 0,00     0,00 
Edifícios e outras construções 549 990,05 32.276,73    582 266,78 

Equipamento básico 597 410,62 18.417,76    615 828,38 

Equipamento de transporte 181 795,72 23.209,93 (23.328,79)   181 676,86 

Equipamento biológico 0,00     0,00 

Equipamento administrativo 101 782,72 4.847,78    106 630,50 

Outros Ativos fixos tangíveis 19 102,77 4.685,72    23 788,49 

Total 1 450 081,88 83.437,92 (23.328,79) 0,00 0,00 1 510 191,01 

 

Principais aquisições: 

 Viatura Peugeot Partner com recurso a crédito Leasing, no valor de 16.486,57€; 

 Obras no salão de estar do ERPI no valor de 8.990,46€; 

 Fogão a Gás para o CBEI, no valor de 4.118,08€ 

 A alienação refere-se a uma viatura de 1997, Renault Trafic 

 

Propriedades de Investimento 

No que concerne às “Propriedades de Investimento” os movimentos ocorridos, nos períodos 

de 2020 e 2021, foram os seguintes: 

 2020 

Descrição Saldo inicial Aquisições Alienações Transferências Variação do 
Justo Valor 

Saldo Final 

Custo       

Propriedades de Investimento 1.841.038,37     1.841.038,37 

Depreciações acumuladas       

Propriedades de Investimento 392.219,60 32.940,91    425.160,51 
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 2021 

Descrição Saldo inicial Aquisições Alienações Transferências Variação do 
Justo Valor 

Saldo Final 

Custo       

Propriedades de Investimento 1.841.038,37 34.671,72    1.875.710,09 

Depreciações acumuladas       

Propriedades de Investimento 425.160,51 34.095,48    459.255,99 

       

 

 O valor de 34.671,72€ refere-se a obras na Casa do Algarve. 

 

6 Ativos Intangíveis 

 

Outros Ativos Intangíveis 

A quantia escriturada bruta, as amortizações acumuladas, a reconciliação da quantia 

escriturada no início e no fim dos períodos de 2011 e de 2012, mostrando as adições, os 

abates e alienações, as amortizações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com 

o seguinte quadro: 

 2020 

Descrição Saldo inicial Aquisições / 
Dotações 

Abates Transferências Revalorizações Saldo final 

Custo 
Programas de Computador 11 583,28     11 583,28 

Total 11 583,28 0,00 0,00 0,00 0,00 11 583,28 

Depreciações acumuladas 
Programas de Computador 10.988,75 297,22    11.285,97 

Total 10.988,75 0,00 0,00 0,00 0,00 11.285,97 

 

 2021 

Descrição Saldo inicial Aquisições / 
Dotações 

Abates Transferências Revalorizações Saldo final 

Custo 

Programas de Computador 11 583,28     11 583,28 

Total 11 583,28 0,00 0,00 0,00 0,00 11 583,28 

Depreciações acumuladas 

Programas de Computador 11.285,97 297,31    11.583,28 

Total 11.285,97 297,31 0,00 0,00 0,00 11.583,28 
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7 Locações 

A Entidade detinha os seguintes ativos adquiridos com recurso à locação financeira: 

 2021 2020 

Descrição Custo de 
Aquisição 

Depreciações 
Acumuladas 

Quantia 
Escriturada 

Custo de 
Aquisição 

Depreciações 
Acumuladas 

Quantia 
Escriturada 

Terrenos e recursos naturais       

Edifícios e outras construções       

Equipamento básico       

Equipamento de transporte 38.227,73 14.992,22 23.235,51 21.741,16 5.435,29 16.305,87 

Equipamento biológico       

Equipamento administrativo       

Outros Ativos fixos tangíveis       

Total 38.277,73 14.992,22 23.235,51 21.741,16 5.435,29 16.305,87 

 

 Viatura Opel Vivaro AC-01-QH 

 Viatura Peugeot Partner AF-61-NR 

 

Os planos de reembolso da dívida, discriminam-se da seguinte forma: 

 2021 2020 
Descrição Capital Juros Total Capital Juros Total 

Até um ano 7.889,99 412,66 8.302,65 1.276,50 70,98 1.347,48 

De um a cinco anos 29.061,24 778,73 29.839,97 20.464,66 810,66 21.275,32 

Mais de cinco anos       

Total 36.951,23 1.191,39 38.142,62 21.741,16 881,64 22.622,80 

 

8 Custos de Empréstimos Obtidos 

Os encargos financeiros relacionados com empréstimos obtidos são usualmente reconhecidos 

como gastos à medida que são incorridos. 

 2021 2020 

Descrição Corrente Não Corrente Total Corrente Não Corrente Total 

Empréstimos Bancários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Locações Financeiras 8 979,97 20 081,27 29 061,24 5.027,25 15.437,41 20.464,66 

Descobertos Bancários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Contas caucionadas   0,00   0,00 

Outros Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 8 979,97 20 081,27 29 061,24 0,00 15 437,41 0,00 

 

9 Inventários 

Não se aplica. 
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10 Rédito 

Para os períodos de 2021 e 2020 foram reconhecidos os seguintes Réditos: 

Descrição 2021 2020 

Vendas 72,00 0,00 

Prestação de Serviços 

Quotas de utilizadores 639 464,99 620 545,54 

Quotas e joias 7 440,43 6 382,76 

Serviços Secundários 965.95 0,00 

Rendimentos de patrocinadores e colaborações 0,00 0,00 
Sub-Total 647.943,37 626.928,30 

Juros 81,20 214,50 

Dividendos 0,00 0,00 

Valorização – Fundos Compensação Trabalho 61,78 69,20 

Total 647 120,40 627 212,00 

 

11 Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes 

Não se aplica. 

 

12 Subsídios do Governo e apoios do Governo 

A 31 de dezembro de 2021 e 2020, a Entidade tinha os seguintes saldos nas rubricas de 

“Subsídios do Governo” e “Apoios do Governo”: 

 

Descrição 2021 2020 

Subsídios do Governo 

PIDDAC 293.745,93 301.905,53 

OBRAS C. INFANTIL 33.766,57 35.163,20 

Total 327.512,50 337.068,73 

 

O contrato referente ao PIDDAC, que serviu para apoiar a construção do edifício da Casa da 

Criança – CAT, iniciou-se em 2008, sendo o valor inicial 446.355,98€, terminando em 2058. 

O contrato referente às obras realizadas no Centro de Bem Estar Infantil, iniciou-se em 1998, 

sendo o valor inicial de 69.831,71€, terminando em 2043. 

 

13 Efeitos de alterações em taxas de câmbio 

Não se aplica. 

 

14 Imposto sobre o Rendimento 

Não se aplica. 
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15 Benefícios dos empregados 

 

O número médio de pessoas ao serviço da Entidade em 31/12/2021 foi de “109” e em 

31/12/2020 foi de “110”. 

Os gastos que a Entidade incorreu com os funcionários foram os seguintes: 

 

 

Descrição 2021 2020 

Remunerações aos Orgãos Sociais 0,00 0,00 

Remunerações ao pessoal 1 233 834,07 1 207 835,17 

Benefícios Pós-Emprego 0,00 0,00 

Indemnizações 1 625,00 0,00 

Encargos sobre as Remunerações 258 021,03 254 485,71 

Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças 
Profissionais 

17 046,46 15 423,69 

Gastos de Ação Social 0,00 0,00 

Outros Gastos com o Pessoal 11 512,68 11 498,27 

Total 1 522 039,24 1 489 242,84 

 

 

16 Divulgações exigidas por outros diplomas legais 

 

A Entidade não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do Decreto-Lei 

534/80, de 7 de novembro.   

Dando cumprimento ao estabelecido no Decreto-Lei 411/91, de 17 de outubro, informa-se que 

a situação da Entidade perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos 

legalmente estipulados. 

 

Os honorários faturados pelo Revisor Oficial de Contas, para 2020, foram de 4.206,60€ (IVA 

incluído). 

 

17 Outras Informações 

De forma a uma melhor compreensão das restantes demonstrações financeiras, são 

divulgadas as seguintes informações. 
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17.1 Investimentos Financeiros 

 

Nos períodos de 2021 e 2020, a Entidade detinha os seguintes “Investimentos Financeiros”: 

 

Descrição 2021 2020 

Investimentos em subsidiárias 0,00 0,00 

Método de Equivalência Patrimonial 0,00 0,00 

Outros Métodos 0,00 0,00 

Investimentos em associadas 0,00 0,00 

Método de Equivalência Patrimonial 0,00 0,00 

Outros Métodos 0,00 0,00 

Investimentos em entidades conjuntamente controladas 0,00 0,00 

Método de Equivalência Patrimonial 0,00 0,00 

Outros Métodos 0,00 0,00 

Investimentos noutras empresas 0,00 0,00 

Outros investimentos financeiros 61 066,81 58 433,99 

Perdas por Imparidade Acumuladas -508,50 -508,50 

Total 60 558,31 57 925,49 

 

 

17.2 Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros 

A 31 de dezembro de 2021 e 2020, apresentava os seguintes saldos: 

 

Descrição 2021 2020 

Ativo 

Patrocinadores 0,00 0,00 

Quotas 6 632,01 2 843,00 

Outras operações 0,00 0,00 

Total 6 632,01 2 843,00 

Passivo 

Resultados disponíveis 0,00 0,00 

Outras operações 126,00 36,00 

Total 126,00 36,00 

 

 

Nos períodos de 2021 e 2020 foram registadas as seguintes “Perdas por Imparidade”: 

 

Descrição 2021 2020 

Irmandade 2.530,00  

 0,00  

Total 2.530,00  
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17.3 Clientes e Utentes 

Para os períodos de 2021 e 2020 a rubrica “Clientes” encontra-se desagregada da seguinte for: 

Descrição 2021 2020 

Ativo   

Clientes e Utentes c/c 

Clientes 1 724,53 212,03 

Utentes 30 574,12 71 510,39 

Adiantamentos de Clientes e Utentes 

Clientes 25,44 243,25 

Utentes   

Clientes e Utentes em Mora 

Clientes   

Utentes 40.830,39  

Total 73 154,48 71 965,67 

Passivo   

Clientes e Utentes c/c   

Clientes   

Utentes 234,81 1.946,10 

Total 234,81 1.946,10 

 

Nos períodos de 2021 e 2020 foram registadas as seguintes “Perdas por Imparidade”: 

Descrição 2021 2020 

Clientes   

Utentes 0,00 1.043,79 

Total 0,00 1.043,79 

 

17.4 Outras contas a receber 

A rubrica “Outras contas a receber” tinha, em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a seguinte 

decomposição: 

Descrição 2021 2020 

Remunerações a pagar ao pessoal 0,00 112,98 

Adiantamentos ao pessoal 0,00 0,00 

Adiantamentos a Fornecedores de Investimentos 0,00 0,00 

Devedores por acréscimos de rendimentos 0,00 0,00 

Outras operações 0,00 0,00 

Outros Devedores  34.088,78 33.871,86 

Perdas por Imparidade 0,00 0,00 

Total 34.088,78 33.984,84 
 

O valor que em 2020 está refletido em Outros Devedores, tem uma quantia de 12.191,52€, caução dada pela 

Instituição a favor do Tribunal de Trabalho de Águeda, motivada por um processo movido por uma ex-funcionária, 

MARIA AUGUSTA SOUSA SILVA SANTIAGO, referente a um acidente de trabalho e que no seguro de acidentes de 

trabalho não estava contemplada a parte do subsídio de alimentação. 

Outro valor relevante é o valor a receber de adiantamentos feitos pela Misericórdia por conta de Utentes, 

denominado Movimentos de Cofre no valor de 11.864,04€. 
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17.5 Diferimentos 

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a rubrica “Diferimentos” englobava os seguintes saldos: 

Descrição 2021 2020 

Gastos a Reconhecer 

Seguros a liquidar 8.246,53 7.898,03 

Diferimentos inventários 6.160,28 6.998,95 

Serviços especializados 128,12 957,57 

Total 14.534,93 15.854,55 

Rendimentos a Reconhecer 

   

Total 0,00 0,00 

 

17.6 Outros Ativos Financeiros 

Não se aplica. 

 

17.7 Caixa e Depósitos Bancários 

A rubrica de “Caixa e Depósitos Bancários”, a 31 de dezembro de 2021 e 2020, encontrava-se 

com os seguintes saldo: 

Descrição 2021 2020 

Caixa 1.600,00 1.612,00 

Depósitos à ordem 332.024,14 545.785,72 

Depósitos a prazo 0,00  

Outros   

Total 333.624,14 547.397,72 

 

17.8 Fundos Patrimoniais 

Nos “Fundos Patrimoniais” ocorreram as seguintes variações: 

Descrição Saldo Inicial Aumentos Diminuições Saldo Final 

Fundos 342.951,67 0,00 0,00 342.951,67 

Excedentes técnicos 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reservas 0,00 0,00 0,00 0,00 

Resultados transitados 58.686,26 0,00 -107.489,80 -48.803,54 

Excedentes de revalorização 0,00 0,00 0,00 0,00 

Outras variações nos fundos patrimoniais 3.054.894,37 0,00 -111.930,79 2.942.963,58 

Total 3.456.532,30 0,00 -219.420,59 3.237.111,71 

 

17.9 Fornecedores 

O saldo da rubrica de “Fornecedores” é discriminado da seguinte forma: 

Descrição 2021 2020 

Passivo   

Fornecedores c/c 80.814,97 77.897,60 

Fornecedores faturas em receção e conferência 0,00 0,00 

Total 80.814,97 77.897,60 

Ativo   

Adiantamento a fornecedores 0,00 184,63 

Total 0,00 184,63 
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17.10 Estado e Outros Entes Públicos 

A rubrica de “Estado e outros Entes Públicos” está dividida da seguinte forma: 

Descrição 2021 2020 

Ativo 
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Coletivas (IRC) 0,00 0,00 

Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) 2.346,17 3.245,86 

Outros Impostos e Taxas 0,00 0,00 

Total 2.346,17 3.245,86 

Passivo   
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Coletivas (IRC) 0,00 0,00 

Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) 1.410,95 4.383,39 
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Singulares (IRS) 11.133,53 8.901,13 

Segurança Social 55.267,34 53.455,18 

Outros Impostos e Taxas 388,19 355,13 

Total 68.200,01 67.094,83 

 

17.11 Outras Contas a Pagar 

A rubrica “Outras contas a pagar” desdobra-se da seguinte forma: 

Descrição 2021 2020 

 Não Corrente Corrente Não Corrente Corrente 

Pessoal     

Remunerações a pagar  2.597,12  1.783,14 

Cauções 0,00  0,00  

Outras operações  0,00  0,00 

Perdas por imparidade acumuladas  0,00  0,00 

Fornecedores de Investimentos  0,00  0,00 

Credores por acréscimo de gastos  185.846,42  187.237,83 

Outros credores  61.891,22  47.494,50 

Total 0,00 250.334,76 0,00 236.515,47 

 

17.12 Outros Passivos Financeiros 

Não se aplica. 

 

17.13 Subsídios, doações e legados à exploração 

A Entidade reconheceu, nos períodos de 2021 e 2020, os seguintes subsídio, doações, 

heranças e legados: 

Descrição 2021 2020 

Subsídios do Estado e outros entes públicos   
 ISS, IP -  Centro Distrital 1.005.832,80 1.010.092,80 
 I.E.F.P. 8.909,75 12.497,19 
 Autarquias/Outras Entidades 9.459,77 15.464,82 
 POAPMC-Prog Operacional Apoio Pessoas Mais Carenciadas 11.351,37 7.795,93 

Subsídios de outras entidades 3.043,75 2.746,60 

Doações e heranças 97.857,05 98.765,55 

Legados 0,00 0,00 

Total 1.136.454,49 1.147.362,89 
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17.14 Fornecimentos e serviços externos 

A repartição dos “Fornecimentos e serviços externos” nos períodos findos em 31 de dezembro 

de 2021 e de 2020, foi a seguinte: 

Descrição 2021 2020 

Subcontratos 183.823,42 185.641,25 

Serviços especializados 82.770,70 83.605,44 

Materiais 16.230,72 12.614,71 

Energia e fluidos 96.937,26 89.224,71 

Deslocações, estadas e transportes 793,55 749,35 

Serviços diversos  127.441,19 97.727,86 

Total 507.996,84 469.563,32 

 

17.15 Outros rendimentos 

A rubrica de “Outros rendimentos” encontra-se dividida da seguinte forma: 

Descrição 2021 2020 

Rendimentos Suplementares 98.555,51 84.379,08 

Descontos de pronto pagamento obtidos 51,54 0,00 

Recuperação de dívidas a receber 0,00 0,00 

Ganhos em inventários 0,00 0,00 

Rendimentos nos restantes ativos financeiros 0,00 0,00 

Rendimentos em investimentos não financeiros 59.568,60 55.711,83 

Outros rendimentos 66.110,28 68.078,06 

Total 224.285,93 208.168,97 

 

17.16 Outros gastos 

A rubrica de “Outros gastos” encontra-se dividida da seguinte forma: 

Descrição 2021 2020 

Impostos 209,38 209,21 

Descontos de pronto pagamento concedidos 0,00 0,00 

Incobráveis 0,00 573,39 

Outros Gastos 3.042,31 1.258,88 

Total 3.251,69 2.041,48 

 

17.17 Resultados Financeiros 

Nos períodos de 2021 e 2020 foram reconhecidos os seguintes gastos e rendimentos 

relacionados com juros e similares: 

Descrição 2021 2020 

Juros e gastos similares suportados 

Juros suportados 412,66 70,98 

Outros gastos e perdas de financiamento 356,31 5,55 

Total 768,97 76,53 

Juros e rendimentos similares obtidos 

Juros obtidos 81,20 214,50 

Dividendos obtidos 0,00 0,00 

Outros Rendimentos similares 61,78 69,20 

Total 142,98 283,70 

Resultados Financeiros -625,99 207,17 
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17.18 Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 

Descrição 2021 2020 

Mercadorias   

Matérias-primas / Géneros Alimentares 20.548,32 11.153,52 

Matérias-primas / Medicamentos, Artigos Saúde 569,38 3.046,27 

Total 21.117,70 14.199,79 

 

 

17.19 Acontecimentos após data de Balanço 

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas 

Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2021.   

Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se registaram 

outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas.   

 

 

 

SANGALHOS, 17 de fevereiro de 2021 

 

 O Contabilista Certificado A Mesa Administrativa 

 

 _______________________________  _______________________________  



Gil Sousa Monteiro 

Revisor Oficial de Contas 

Inscrição n.º 1547 

 

 

 

 

  

Rua Roberto Ivens, 1304, 6.1, 4450-251 Matosinhos            

 

  

 

CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS 

 

RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

Opinião 

Auditei as demonstrações financeiras anexas de Misericórdia da Freguesia de Sangalhos (a Entidade), que compreendem o 

balanço em 31 de dezembro de 2021 (que evidencia um total de 3.499.175 euros e um total dos Fundos Patrimoniais de 

3.070.403 euros, incluindo um resultado líquido negativo de 166.708 euros), a demonstração dos resultados por naturezas, a 

demonstração dos fluxos de caixa relativas ao período findo naquela data e as notas anexas às demonstrações financeiras que 

incluem um resumo das políticas contabilísticas significativas. 

Em minha opinião, as demonstrações financeiras anexas estão preparadas, em todos os aspetos materiais, de acordo com a 

Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do Setor Não Lucrativo adotada em Portugal através do Sistema de 

Normalização Contabilística. 

Bases para a opinião 

A minha auditoria foi efetuada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISA) e demais normas e orientações 

técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. As minhas responsabilidades nos termos dessas normas estão 

descritas na secção “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras” abaixo. Sou independente da 

Entidade nos termos da lei e cumpro os demais requisitos éticos nos termos do código de ética da Ordem dos Revisores Oficiais 

de Contas. 

Estou convicto que a prova de auditoria que obtive é suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a minha opinião. 

Ênfase 

Chamo a atenção para o divulgado no Relatório de Gestão em relação aos potenciais impactos dos acontecimentos recentes 

relacionados com a pandemia causada pelo Covid 19 sobre a atividade operacional futura da Entidade. 

A minha opinião não é modificada em relação a esta matéria. 

Responsabilidades do órgão de gestão e do órgão de fiscalização pelas demonstrações financeiras 

O órgão de gestão é responsável pela: 

- preparação de demonstrações financeiras de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do 

Setor Não Lucrativo adotada em Portugal através do Sistema de Normalização; 

- elaboração do relatório de gestão nos termos legais e regulamentares aplicáveis; 

- criação e manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a preparação de demonstrações 

financeiras isentas de distorção material devida a fraude ou erro; 

- adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias; e 

- avaliação da capacidade da Entidade de se manter em continuidade, divulgando, quando aplicável, as matérias que 

possam suscitar dúvidas significativas sobre a continuidade das atividades. 

O órgão de fiscalização é responsável pela supervisão do processo de preparação e divulgação da informação financeira da 

Entidade. 
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Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras 

A minha responsabilidade consiste em obter segurança razoável sobre se as demonstrações financeiras como um todo estão 

isentas de distorções materiais devido a fraude ou erro, e emitir um relatório onde conste a minha opinião. Segurança razoável é 

um nível elevado de segurança, mas não é uma garantia de que uma auditoria executada de acordo com as ISA detetará sempre 

uma distorção material quando exista. As distorções podem ter origem em fraude ou erro e são consideradas materiais se, 

isoladas ou conjuntamente, se possa razoavelmente esperar que influenciem decisões económicas dos utilizadores tomadas com 

base nessas demonstrações financeiras. 

Como parte de uma auditoria de acordo com as ISA, faço julgamentos profissionais e mantenho ceticismo profissional durante a 

auditoria e também: 

- identifico e avalio os riscos de distorção material das demonstrações financeiras, devido a fraude ou a erro, concebo e 

executo procedimentos de auditoria que respondam a esses riscos, e obtenho prova de auditoria que seja suficiente e 

apropriada para proporcionar uma base para a minha opinião. O risco de não detetar uma distorção material devido a 

fraude é maior do que o risco de não detetar uma distorção material devido a erro, dado que a fraude pode envolver 

conluio, falsificação, omissões intencionais, falsas declarações ou sobreposição ao controlo interno; 

- obtenho uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o objetivo de conceber procedimentos de 

auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia do controlo 

interno da Entidade; 

- avalio a adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidade das estimativas contabilísticas e respetivas 

divulgações feitas pelo órgão de gestão de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do 

Setor Não Lucrativo adotada em Portugal através do Sistema de Normalização; 

- concluí sobre a apropriação do uso, pelo órgão de gestão, do pressuposto da continuidade e, com base na prova de 

auditoria obtida, se existe qualquer incerteza material relacionada com acontecimentos ou condições que possam 

suscitar dúvidas significativas sobre a capacidade da Entidade para dar continuidade às suas atividades. Se concluir que 

existe uma incerteza material, devo chamar a atenção no meu relatório para as divulgações relacionadas incluídas nas 

demonstrações financeiras ou, caso essas divulgações não sejam adequadas, modificar a minha opinião. As minhas 

conclusões são baseadas na prova de auditoria obtida até à data do meu relatório. Porém, acontecimentos ou condições 

futuras podem levar a que a Entidade descontinue as suas atividades; 

- avalio a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações financeiras, incluindo as divulgações, nos termos 

da Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do Setor Não Lucrativo adotada em Portugal através do 

Sistema de Normalização; e 

- comunico com os encarregados da governação, entre outros assuntos, o âmbito e o calendário planeado da auditoria, e 

as conclusões significativas da auditoria incluindo qualquer deficiência significativa de controlo interno identificado 

durante a auditoria. 

A minha responsabilidade inclui ainda a verificação da concordância da informação constante do relatório de atividades com as 

demonstrações financeiras. 

RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES 

Sobre o relatório de atividades 

Em minha opinião, o relatório de atividades foi preparado de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis em vigor e a 

informação nele constante é coerente com as demonstrações financeiras auditadas, não tendo sido identificadas incorreções 

materiais. 

 

  

Porto, 22 de Março de 2022 

 

 

___________________________________________ 

Gil de Sousa Monteiro 
(Insc. n.º 1547) 

 




