CASA DE REPOUSO DOS MOTORISTAS DE PORTUGAL
E PROFISSÕES AFINS

PLANO DE AÇÃO PARA 2019

O Plano de Ação para 2019 é um documento previsional que comporta um conjunto de
ideias e as correspondentes realizações que lhes dão forma. Constituí um guia onde
espelhamos objetivos, ações e projetos que julgamos mais consentâneas com a missão
que nos propomos seguir.

1. INTRODUÇÃO:
O Plano de Ação anual assume-se como um documento de planeamento
que define objetivos, as formas de organização e de programação das
atividades, bem como à identificação dos recursos necessários à sua
execução.
É simultaneamente um Plano e um Processo. Plano, porque enquadra
objetivos estratégicos e revela ações estruturantes de forma a tornar
eficientes as intervenções. Processo, porque envolve Entidades Distritais,
Concelhias, outras IPSS’s, Coletividades, Parceiros, Famílias, Utentes, e
População em geral.
Na sua elaboração tivemos presente os objetivos da Instituição, os
destinatários da sua ação, e a equipa de profissionais que vão
desempenhar os serviços e as atividades que queremos levar a cabo.
Tem subjacente a intenção de, a partir dele, se viabilizarem intervenções
que se constituem como contributos determinantes para proporcionar aos
seus utentes, mais confiança satisfação e qualidade de vida.
As atividades para 2019 foram definidas de acordo com as orientações
estratégicas, não descurando a consolidação das ações que vem sendo
desenvolvidas em anos anteriores. Será ainda complementado com
avaliações trimestrais, de forma a ir corrigindo possíveis desvios, e ir
prevenindo possíveis dificuldades, e explorando e incentivando as suas
potencialidades.
Na execução desta tarefa, a Direção procurará primar pela inovação e
afirmação qualitativa do setor solidário e na cooperação com o Estado na
especificidade do serviço público que prestamos.
A Casa de Repouso dos Motoristas de Portugal e Profissões Afins,
Instituição quase septuagenária, é já uma referência indissociável da boa
intervenção social na freguesia e no município onde se encontra
localizada.
Queremos todos - Direção, sócios, utentes, famílias, equipa técnica,
colaboradores, parceiros, população em geral - o maior do sucesso desta
importante Instituição Social. E o seu sucesso passa pela sua capacidade
de adaptação às exigências e necessidades do seu “mercado” específico
o setor da terceira idade, e saber direcionar os seus recursos na aposta,
consolidação e implementação de ações de melhoria dos serviços sociais
prestados.
As Instituições, tal como as famílias, são grupos de pessoas que
coordenam as suas atividades em busca de um fim comum. E coordenar

atividades em busca de um fim comum, é no decorrer dos nossos dias,
um ato de solidariedade e de construção de uma sociedade melhor, em
última análise, um mundo também mais solidário e humanitário.
O nosso Plano de Ação, embora limitando-se à realidade concreta desta
Instituição que nos une a todos, é também uma forma de mostrar o nosso
empenho na construção de um mundo mais solidário que queremos legar
aos nossos descendentes.
Este Plano de Ação para 2019, bem mais do que um documento
meramente formal e muitas vezes ignorado, tem a ambição de ser um
manifesto aglutinador de vontades em busca de um bem comum, e um
convite à participação e envolvimento de todos - cidadãos, Entidades,
parceiros, associados, utentes, famílias e colaboradores - na edificação
da cooperação e da solidariedade através da Casa de Repouso dos
Motoristas de Portugal e Profissões Afins.

O Presidente da Direção

2.

MISSÃO, VISÃO E VALORES:

2.1 A NOSSA MISSÃO:
“A Casa dos Motoristas é a expressão organizada da cooperação e solidariedade entre
profissionais do mesmo ramo e profissões afins, a nível nacional, prosseguindo entre
outros os seguintes objetivos:

a) A proteção dos cidadãos na velhice e invalidez, designadamente acautelando a
respetiva autonomia, valorizando e dignificando a sua vida diária.
b) Desenvolver e alargar a base de apoio da solidariedade, sobretudo no que
respeita à sensibilização para as necessidades inerentes a esta fase etária,
tentando diminuir o isolamento em que por vezes se encontram em virtude de
múltiplos condicionalismos.
c) A mobilização da família e comunidade para a ação social desenvolvida.
d) O apoio à família.”
(Estatutos, Art.º 3.º)

2.2 A NOSSA VISÃO:
Honrando os compromissos assumidos no estabelecimento da sua Missão e
respeitando os valores, direitos e deveres, a Direção da CRMPPA estabelece como
principais vetores de Visão, a médio e a longo prazo, para a Instituição, os seguintes:
a) Ser uma Instituição reconhecida a nível do município de Loures e no Distrito de
Lisboa, como uma estrutura de referência nos cuidados de apoio geriátrico, que
se distinga pela elevada qualidade dos serviços prestados e melhorando
continuamente a prestação dos serviços.
b) Manter e consolidar a sustentabilidade operacional das atividades da Instituição.
Alargar a abrangência das suas atividades a outras que se enquadrem nas reais
necessidades da comunidade e consequentes aos propósitos da sua Missão.

2.3 OS NOSSOS VALORES:
Os valores fundamentais pelos quais o Lar da CRMPPA assenta a sua atividade são os
seguintes:
a) Solidariedade - Acolher com carácter solidário todos os que recorrem aos
nossos serviços, partilhando o que temos de melhor com os outros,
respondendo à suas especificidades;
b) Respeito - Respeitar a condição e características individuais de todos os que
apoiamos e daqueles que connosco colaboram, respeitando a sua dignidade
humana (independência, individualidade e privacidade do utente);
c) Confiança – Criar um ambiente de confiança mútua, entre a Instituição e os
que nos apoiam, inspirando-nos na generosidade, partilha e respeito;

d) Igualdade / Tolerância – Promover a igualdade de tratamento,
independentemente dos diferentes valores, crenças e filosofias de vida de
cada utente ou colaborador, não fazendo sobre eles juízos de valor.
e) Excelência – Respeitar os compromissos que assumimos, proporcionando
um serviço de excelência, sendo este um desafio diário de todos os nossos
colaboradores.

3.

SERVIÇOS PRESTADOS:

3.1 ESTRUTURA RESIDENCIAL para PESSOAS IDOSAS (ERPI):
Destinatários:
a) Associados da CRMPPA;
b) Candidatos apresentados pelo Instituto da Segurança Social, IP;
c) Não-sócios em regime de vaga não-comparticipada.

Capacidade máxima: 69 camas.
a) Protocolo de Cooperação com a Segurança Social: 59 camas.
b) Vagas em regime não-comparticipado:
10 camas.

3.2 SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO (SAD):
Destinatários:
a) Indivíduos ou famílias, que se encontrem no seu domicílio*,
quando, por motivo de doença, deficiência ou outro impedimento,
não possam assegurar, temporária ou permanentemente, a
satisfação das suas necessidades básicas e/ou as atividades
instrumentais de vida diária, nem disponham de apoio familiar para
o efeito.
*Entende-se dentro dos limites geográficos da antiga Freguesia de Camarate,
antes da concretização da União de Freguesias de Camarate, Unhos e
Apelação.

Capacidade máxima: 30 Utentes.

3.3 CENTRO DE DIA (CD):
Destinatários:
a) Indivíduos que se encontrem em situação de solidão e isolamento,
e que não disponham de apoio familiar permanente, e que sejam
preferencialmente residentes na área de Camarate.

Capacidade máxima: 12 Utentes.

4.

PLANO DE AÇÃO PARA O ANO 2019:

O Plano de Ação apresentado pela Direção para 2019, preocupa-se com as
áreas funcionais da Instituição, a melhoria de sua qualidade e a maior satisfação
dos seus utentes, familiares e colaboradores; as questões de segurança; abarca
ainda as áreas de informação e divulgação proporcionadas pelas novas
tecnologias e visa ainda a promoção de obtenção de parcerias na área funcional
do setor automóvel e outras.

OBJECTIVOS
ESTRATÉGICOS/
GERAIS

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS/
METAS

OE-1

- Aumento para
utentes no SAD;

45

Aumento da
capacidade das
respostas de SAD
e CD

- Aumento para
utentes no CD.

25

OE-2
Melhorar
continuamente
a qualidade da
prestação dos

- Procura contínua da
qualidade dos serviços
prestados, quer por via
da melhoria global das
condições de
funcionamento, quer
através de processos de
avaliação junto dos

AÇÕES A
DESENVOLVER

ENTIDADES A
CONTATAR

CRONOGRAMA

Dotar a Instituição de
meios Legais para poder
fazer face aos muitos
pedidos de SAD e CD:
- Pedido de revisão de
Acordos ao CDSS de
Lisboa para aumento
capacidade;
- Extensão do apoio a
novas
situações
da
comunidade.

- Centro Distrital
de Segurança
Social de Lisboa

Primeiro
trimestre de
2019.

-Maior envolvimento e
sensibilização dos
utentes das respostas
de ERPI, SAD e CD na
participação das
atividades promovidas
ao longo do ano pela
CRMPPA;

- CRMPPA

Ao longo de
todo o ano
de 2019.

serviços
prestados,
assegurando a
satisfação dos
utentes

OE-3
Assegurar a
Qualificação e
capacitação
contínua dos
colaboradores.

OE-4
Promover o
envolvimento
das famílias

OE-5
Reforçar as
capacidades
profissionais,
pessoais e
autoestima dos
colaboradores.

OE-6
Implementação
de Medidas de
Autoproteção.

OE-7
Promover a
Instituição
através da
divulgação dos
serviços
prestados

utentes, e seus
familiares.

-Maior divulgação e
Intensificação da prática
do Código de Ética.

- Assegurar a
identificação das
necessidades de
formação e promover a
realização das ações no
sentido de melhorar os
níveis de desempenho
dos colaboradores;
- Incentivar a formação,
aumento de
competências,
experiência e
habilidades, técnicas e
grau de compromisso
com o trabalho
desenvolvido;
- Reforçar a cultura
organizacional
garantindo a coerência
na intervenção.

- Sugerir/inquiridor ao
nível das Entidades
promotoras de formação
profissional, temáticas
direcionadas à equipa
de trabalho, de acordo
com necessidades
identificadas;
- Assegurar a eficácia
das ações corretivas e
preventivas associadas
a situações anómalas.

- Promoção de
atividades que envolvam
mais regularmente os
familiares dos utentes de
ERPI.

- Manutenção e
vigilância das condições
físicas do trabalhador.
- Reconhecimento do
papel do trabalhador em
meio institucional.

- Comemoração de
datas específicas que
visem envolver a
participação dos
familiares juntos dos
utentes: Carnaval,
Santos Populares, Dia
do Sócio, Natal e outras

- Instituto de
Emprego e
Formação
Profissional, IP

A partir do
1.º trimestre
de 2019.

- Entrajuda.
- Outras
Entidades

- Gabinete de
Serviço Social
da CRMPPA;

A realizar ao
longo do
todo o ano
de 2019.

- Gabinete de
Animação da
CRMPPA.

- Controlo das
funcionalidades
capacitivas dos
colaboradores através
de monitorização de
consultas médicas de
Medicina do trabalho.

- Sagies,
Medicina no
Trabalho.

Ao longo de
todo o ano
de 2019.

- Formação em
Segurança contra
incêndios e realização
de simulacro a todos os
funcionários e
colaboradores da
Instituição, e treino de
todos os ocupantes.

- Associação
Humanitária de
Bombeiros
Voluntários de
Camarate.

- Segundo e
terceiro
trimestres
de 2019.

- Utilização das redes
sociais como estratégia
de informação e
divulgação online.

- CRMPPA

- A partir do
1.º trimestre
de 2019.

- Criação de novas
dinâmicas.
- Conhecer os
procedimentos de
emergência ou planos de
emergência internos.
- Garantir uma estrutura
mínima de resposta a
emergências.
- Modernização do site
na Internet da Instituição.
- Participação
Institucional em
Feiras/Certames/
Eventos dirigidos a
Instituição ligadas à
terceira idade.
- Criação de um folheto
informativo em papel
para distribuição na
freguesia.

- Procurar-se-á assumir
a página na internet,
como o elemento central
e basilar de toda a
comunicação da
Instituição, com
informação relevante
para sócios, utentes,
familiares,
colaboradores e público
em geral.

OE-8
Incentivar a
obtenção de um
parceiro
comercial.

OE-9

- Através da
potencialidade da “Lei do
Mecenato”, procurar
junto de operadores
comerciais ligados ao
setor automóvel e outros
parceria com vista a
satisfação mútua de
interesses.
- Fomentar a importância
junto das empresas da
sua responsabilidade
social.
- Apostar na renovação
da frota automóvel

- Promover a trabalhos
de requalificação das
instalações

- Área
empresarial
ligada ao setor
automóvel,
transportes e
outras

A partir do
2.º trimestre.

- Criação do “Dia (ou
“Semana”) do Parceiro”
institucional.
- Adquirir uma viatura
para ao ERPI;

Renovação
frota automóvel

Instalações

- Maior exposição nas
redes sociais, de forma
a potenciar a imagem da
Instituição;
- Convite a empresas na
área do automóvel, e
outras a conhecerem a
Instituição.

- Adquirir uma viatura
para o SAD.

- Realização de
trabalhos na cobertura
do edifício do LAR;

- CM Loures,
através do
Regulamento
Apoio às IPSS e
Outras
entidades
públicas e
privadas;

Fundos próprios

- A partir do
2º trimestre

- A partir do
1º trimestre

- Realização de
trabalhos de construção
civil do átrio da antiga
enfermaria

OE-10
Financiamentos

- Diligenciar junto do
CDSSL a recuperação
das verbas não pagas
referentes à
comparticipação na
construção do edifício
LAR;
- Renegociar com o
Banco Millennium a taxa
de juro do 3º empréstimo
contraído para a
construção do LAR

5.

- Solicitar reunião com o
CDSSL;

- Centro Distrital
da Segurança
Social de
Lisboa;
- A partir do
1º trimestre

- Solicitar a redução do
valor da taxa de juro

- Banco
Millennium, BCP

CONCLUSÃO:

Este Plano de Ação insere-se numa perspetiva de continuidade do
trabalho que tem vindo a ser desenvolvido por esta Direção, que visa em
primeiro lugar, a melhoria contínua dos serviços prestados. Os projetos
ou ações que provaram a sua aplicabilidade, funcionalidade e eficácia nos
anos anteriores, são de manter, sendo que alguns integram hoje,
quotidianamente a prática habitual.
Julgamos que a previsão apresentada agora em Plano, não será
estanque, e estará certamente sujeita a alterações, incorporações de
novas propostas, pois a realidade é dinâmica e a Direção procura
implementar diariamente uma gestão proativa.
Camarate, 30 de novembro de 2018
A DIREÇÃO

