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RELATÓRIO DO CONSELHO DIRECTIVO 
 

 

Cumprindo com o determinado no art. 40.º, alínea b) e para os 

fins estabelecidos no art. 36.º, alínea b) dos Estatutos, vem a 

Direção apresentar aos Senhores Associados o Relatório e 

Contas da Gerência, referente ao ano de 2019. 
 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 
Com o objetivo de cumprir o Plano de Ação aprovado pelo senhores associados em 

Assembleia Geral, para o ano de 2019, tendo presente o escopo para a qual a Casa 

de Repouso dos Motoristas de Portugal e Profissões Afins foi constituída no ano de 

1950, com a necessária adaptação às exigências naturais de desenvolvimento que 

ao longo dos anos se foram verificando e que levaram à criação de novas valências, 

à remodelação do LAR e à construção das novas instalações, há cerca de doze 

anos, e para dar cumprimento à rigorosa legislação em vigor para o sector, no ano 

de dois mil e dezanove, cumpriu-se com as recomendações emanadas das visitas 

técnicas promovidas pelos Técnicos da Segurança Social, a quem deixamos o 

nosso agradecimento, e na implementação de outras medidas que entendemos 

necessárias, com vista a melhorar o funcionamento da instituição, em todos os 

sectores e a todos os níveis. 

Manteve-se a criteriosa e rápida ocupação das vagas de utentes, nas várias 

valências, permitindo manter a arrecadação das receitas previstas no orçamento, 

tendo a situação financeira da instituição estabilizado, permitindo alcançar o valor 

médio recomendado pela Segurança Social. 

Com a estabilização das receitas e como expectável, não tendo sido possível 

diminuir em muito as despesas e pela necessidade imperiosa de fazer 

investimentos em reparações e substituição de equipamentos bem como a 

contratação de colaboradores para reforçar o quadro de pessoal e assim poder 

aumentar os níveis de qualidade dos serviços prestados aos utentes, foi possível 

equilibrar os compromissos para com fornecedores e funcionários.   

A melhoria das condições de trabalho dos funcionários e no bom relacionamento 

entre todos, foi possível aumentar a qualidade de vida dos Utentes. 
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Para se ter uma ideia do que foi feito, para além da gestão normal, enunciaremos 

de seguida algumas das medidas que foram implementadas: 

- Após muitas insistências e contactos de vários anos com diversas entidades, 

conseguiu-se, enfim, a ligação do gás natural às instalações da Casa de Repouso 

que permitirá ao longo do tempo, uma grande redução das despesas em energia. 

Para o efeito, para além do investimento natural com o ramal e adaptação das 

instalações ao gás natural, efectuou-se um forte investimento na cozinha com a 

aquisição de novos equipamentos adequados ao novo combustível, um fogão e um 

forno, ambos industriais e mistos, eléctricos e adaptados a gás natural. 

- Relacionado com a energia, e também com vista à redução da fatura, por ter um 

peso financeiro excessivo na Casa de Repouso, investiu-se forte na aquisição de 

painéis solares para o aproveitamento da energia solar. A instalação ligada à rede 

eléctrica permitirá diminuir os valores do consumo atuais e a possibilidade de venda 

do excesso à EDP; 

- Investiu-se num sistema de videovigilância novo, dado o anterior estar absoleto, 

permitindo melhores condições de segurança para todos e melhores condições de 

trabalho aos funcionários portaria; 

- Foram adquiridas duas viaturas usadas para substituir uma já velhinha que sofreu 

acidente e ficou irremediavelmente perdida e outra por não ter condições de 

segurança e pelo elevado valor de reparação não se justificava a sua reparação; 

- Procedeu-se também à renegociação de novo pacote de telecomunicações com 

a Operadora NOS, com vantagens operativas e financeiras para a Casa de 

Repouso; 

- As actualizações dos Regulamentos e regras para os serviços de ERPI, Centro de 

Dia e Apoio Domiciliário permitiram adequar à realidade o funcionamento das 

valências existentes na instituição e o aceleramento no recrutamento de novos 

utentes, vieram permitir ocupar as vagas em curto prazo, bem como permitiram 

estabelecer uma relação de confiança e transparência entre Utentes, Familiares e 

a Instituição; 

- Manteve-se a entrega aos utentes e familiares do “Guia do Acolhimento” para a 

integração dos novos utentes; 

- Manteve-se a divulgação do Código de Conduta por forma a estabelecer os 

procedimentos de funcionamento e de relação entre todos; 
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- Instituiu-se e alargou-se a todos os utentes a utilização de dispensadores 

individuais descartáveis, permitindo uma eficiente administração da medicação 

ministrada aos utentes; 

- Reforçou-se o quadro de pessoal de forma a manter o equilíbrio na relação entre 

o número de funcionários e o número de utentes; 

- Informatização integral da instituição e aquisição de uma segunda máquina 

multifunções para os serviços de secretaria; 

- Promoveu-se ao jantar de Reis com todos os membros dos Órgãos Sociais;; 

- Promoveu-se ao 69º aniversário da Casa de Repouso, com almoço; 

- Promoveram-se muitas e variadas atividades com os utentes da Casa de 

Repouso, em parceria com a Câmara Municipal de Loures, a Junta de Freguesia e 

outras instituições, tendo-se dado cumprimento ao previsto no plano de ação pelo 

setor cultural. 

 

O Relatório de Atividades e de Contas que hoje colocamos à Vossa apreciação, 

reflete sucintamente o trabalho desenvolvido e que, em nosso entendimento, teve 

como finalidade aumentar a qualidade de vida dos nossos utentes em ERPI, Centro 

de Dia e Apoio Domiciliário, dar melhores condições aos nossos trabalhadores e 

com os investimentos realizados promover à modernização, à imagem, segurança 

e à racionalização e melhoria dos recursos financeiros da Casa de Repouso dos 

Motoristas de Portugal e Profissões Afins. 

 

Caros associados,  

A Casa de Repouso dos Motoristas de Portugal e Profissões Afins, pelo dinamismo 

conseguido, está no caminho da modernidade, do progresso e da prosperidade 

expectáveis por todos. 

Ficamos ao dispor de todos, para os esclarecimentos que considerarem oportuno 

colocar. 

Por último queremos agradecer a valiosa colaboração das Entidades, Empresas 

e/ou Pessoas Singulares que a seguir mencionamos: 

 

Ao Senhor Ministro da Solidariedade, Emprego e Segurança Social; 
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Ao Centro Distrital da Segurança Social de Lisboa, a todos os Técnicos que têm 

cooperado com esta instituição; 

 

À Câmara Municipal de Loures; 

 

À Junta de Freguesia da União de Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação; 

 

Ao Banco Alimentar Contra a Fome de Lisboa; 

 

Ao Banco dos Bens Doados; 

 

À Entreajuda; 

 

À Paróquia de Camarate pela constante participação na componente religiosa e 

atenção dada aos nossos utentes; 

 

À Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Camarate; 

 

Ao Grupo Desportivo Águias de Camarate; 

 

À Antral; 

 

À Federação do Táxi; 

 

Às Cooperativas de Táxis: Autocoope; Teletáxis e Retális; 

 

A todas as demais empresas e pessoas singulares, o nosso vivo reconhecimento, 

por todas as ajudas que nos prestaram, quer em valores monetários, quer em 

géneros ou outras atenções; 

 

Ao pessoal do quadro, e colaboradores, o nosso agradecimento pelo 

profissionalismo demonstrado no exercício das suas funções e pela dedicação que 

dispensaram aos utentes e que em muito contribuíram para o prestígio da nossa 

Instituição; 
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O agradecimento muito especial aos Senhores Residentes, pela forma positiva 

como têm apoiado incondicionalmente as decisões tomadas pela Direção da 

Instituição. 

  

Por fim, convidamos a Magna Assembleia, num gesto de reconhecida e pública 

homenagem, a um minuto de silêncio em memória de todos os nossos associados, 

residentes e beneméritos falecidos. 

 

A terminar, colocamos o presente Relatório, e as Contas de Gerência, referentes 

ao ano cívico de 2019, à consideração e consequente aprovação desta Magna 

Assembleia. 

 

      A Direção 
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INTRODUÇÃO: 

O Relatório de Atividades Socioculturais 2019 descreve de forma sucinta as atividades desenvolvidas na 
área da Animação Sociocultural ao longo do ano de 2019.  

Durante o ano de 2019 as atividades de Animação Sociocultural foram essencialmente desenvolvidas com 
o apoio do Gabinete Social, uma vez que a Técnica de Animação esteve ausente do serviço durante quase 
todo o ano devido a baixa médica por gravidez de risco e posterior período de licença de maternidade. 

Não obstante, a CRMPPA desenvolveu algumas atividades culturais e sociais significativas, na medida do 
possível, nomeadamente passeios culturais emblemáticos, festas anuais e alguns eventos esporádicos 
realizados na Instituição.  

Procurou-se, desta forma, ter em conta o carácter terapêutico da AES na 3ª idade mas também dar 
importância à manutenção das faculdades dos nossos utentes, colaborando na comemoração de efemérides 
fundamentais para a organização mental no espaço e no tempo. 

De um modo geral, em linha com o trabalho anteriormente desenvolvido pelo Gabinete de Animação, as 
atividades desenvolvidas pela Instituição em prol dos seus utentes visam, na sua essência, promover o 
envelhecimento ativo; gerar oportunidades de realização e satisfação pessoal de cada utente na sua 
individualidade; procurar a ocupação do tempo livre e motivar a participação obtendo ganhos na maior 
autoestima e realização individual de cada utente; contribuir para a melhoria das relações e comunicação 
interpessoal entre todos; contribuir para o retardamento da perca das capacidades de autonomia individual, 
estimulando a capacidade física, intelectual, emocional de cada participante; e bastante importante, criar 
laços de aproximação dos familiares, enquanto agentes fundamentais na estruturação emotiva e de 
personalidade de cada utente, envolvendo-os na participação de festas e outros eventos, quer do foro 
individual do utente, quer de toda a comunidade de utentes. 

I Parte 

I – Passeios, visitas e eventos no exterior da Instituição 

 - Almoço/Convívio Sénior - Julho  

Pelo terceiro ano consecutivo, a CRMPPA participou no Almoço/Convívio Sénior promovido pela 
Junta de Freguesia de Camarate, Unhos e Apelação. Foram cerca de 20 utentes, entre utentes de 
ERPI e CD que puderam disfrutar de um belo passeio pela zona de Salvaterra de Magos. O passeio 
teve início com a visita à aldeia de Escaroupim, nas margens do rio Tejo, onde foi possível apreciar 
o espaço museológico local e ainda uma aldeia típica Avieira (aldeia histórica construída por grupos 

de pescadores nómadas da zona de Vieira de Leiria). O almoço decorreu em restaurante local onde foi 
possível degustar produtos da região e com a presença do Sr. Presidente da Junta de Freguesia de 
Camarate, Unhos e Apelação, Renato Alves, também Presidente da Direção da nossa Casa. Um belo 
passeio e uM dia em cheio.    
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- Passeio Sénior – Setembro  

O grande Passeio Sénior anual, promovido pela Câmara Municipal de Loures, decorreu este ano à 
cidade de Setúbal. A CRMPPA participou com um enorme grupo de utentes, tanto das valências de 
ERPI como de Centro de Dia. O período da manhã ficou reservado para conhecer um pouco da cidade 
com passagem pelo grande mercado tradicional de Setúbal. Depois do almoço, houve ainda tempo 
para o bailarico, antes do regresso a Camarate no final da tarde. 

 

         

       

- Magusto da Rede Social 

Foi em Novembro, após alguns meses de interregno da participação da CRMPPA nas atividades 
promovidas pelo Grupo Trabalho Idosos da Comissão Social de Freguesias de Camarate 
Unhos e Apelação e Comissão Social de Freguesias de Sacavém e Prior Velho, que os 
nossos utentes retomaram as atividades inter-instituições com a participação no Magusto 
da Rede Social. Oportunidade para rever velhos amigos e conhecidos e provar a castanha 

assada numa animada tarde de convívio e algumas surpresas! 

- Ida ao Circo – Dezembro 

No início de Dezembro os nossos utentes puderam disfrutar de ida ao circo no Coliseu dos 
Recreios. Para além do espetáculo maravilhoso, muito apreciado por todos, oportunidade 
também para um breve passeio pelo centro da cidade de Lisboa e a magnífica zona do 

Coliseu dos Recreios.  

 

II  – Festas e eventos na CRMPPA 

- Concerto de Cavaquinhos – Fevereiro  

Foi em Fevereiro, alguns dias antes da comemoração de mais um aniversário da CRMPPA, que recebemos 
o Grupo de Cavaquinhos da Universidade Sénior de Loures no âmbito do projeto Animar com Mimo 
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da Câmara Municipal de Loures. Este projeto permitiu, ao longo do ano anterior, levar o Coro da CRMPPA 
a atuar em diversas instituições (pelo menos 12) e a receber algumas atuações de outros grupos na nossa 
Casa. Desta feita foi possível receber na CRMPPA este animado grupo de séniores para uma tarde de 
música na Instituição dando assim oportunidade a um maior número de idosos de assistirem a este animado 
evento.  

-                         

 

- Almoço Convívio 69º aniversário da CRMPPA – Fevereiro 

A 24 de Fevereiro a CRMPPA festejou o seu 69º aniversário. O tradicional grande almoço convívio foi 
servido no refeitório com a presença da Direção, utentes, colaboradores, funcionários e amigos desta grande 
Casa. Após o almoço houve oportunidade para algumas palavras do Sr. Presidente da Direção e de alguns 
dos convidados de honra seguindo-se a atuação do aclamado cantor Luís Maradona e baile.  

       

       

- Baile de Santo António – Junho 

Em Junho já é tradição a sardinhada e baile de Santo António na CRMPPA. Com o refeitório decorado 

com bandeirolas populares houve oportunidade para utentes e funcionários lançarem as quadras ao Santo 

casamenteiro acompanhando um pezinho de dança.  

“Ó meu rico Santo António, 
és um santo popular,  
na tua festa não falta  
sardinha para assar.” 

- Magusto – Novembro 

O tradicional magusto realizou-se como é hábito no Dia de São Martinho. O refeitório encheu-se de 

castanhas assadas e de um delicioso lanche ajantarado que combinaram com a decoração. Mais uma 
oportunidade para o convívio entre utentes e funcionários que animaram a festa até ao final da tarde. 
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- Exposição e Venda de Natal/ Cabaz de Natal - Dezembro  

Realizou-se no átrio da receção uma mini-venda de Natal composta por uma quermesse e alguns 
trabalhos em lã e linha feitos por utentes. Foi ainda posta em prática durante o mês de Dezembro a 
iniciativa Cabaz de Natal com a doação de bens alimentares pelos funcionários e venda de rifas a toda 
a comunidade. O Cabaz de Natal foi sorteado, como habitualmente, durante a Festa de Natal.  

- Festa de Natal na CRMPPA – Dezembro 

A última festa do ano aconteceu no dia 20 de Dezembro quando toda a comunidade da CRMPPA participou 
na nossa Festa de Natal. O refeitório foi decorado a preceito, a ementa foi repleta de doces tradicionais e 
as várias atuações, tanto de utentes como de funcionários, animaram a tarde dos nossos utentes que 
puderam desta forma saborear de algum modo o espírito natalício que esta quadra impõe. Este ano tivemos 
também a presença do Grupo de Cantares da Charneca do Lumiar, que abrilhantou a Festa! Como não 
podia faltar recebemos a tradicional visita do Pai Natal, assumido por uma das nossas colaboradoras que a 
todos distribuiu pequenas lembranças e sorrisos.  

III – Iniciativas esporádicas na CRMPPA 

- Café da Memória 

Ao longo do ano de 2019 foi desenvolvida a iniciativa Café da Memória, num total de quatro sessões. 
Estas sessões consistiram em visitas virtuais, com base na projeção de fotografias e pequenos filmes 
documentários e debate sobre as diferentes temáticas e “cidades visitadas”, as quais foram 
consideradas de interesse para os nossos utentes. Se a primeira sessão foi dedicada à “História da Carris”, 
um tema tão querido e familiar para grande parte dos nossos utentes, nas sessões seguintes foi possível 
realizar um “Passeio Turístico (virtual) pela Cidade de Lisboa”, um “Passeio (virtual) pela Cidade do 
Mónaco” e ainda um “Passeio (virtual) pela Ilha da Madeira”. Estas iniciativas mantiveram sempre uma 
boa adesão por parte dos utentes, com uma boa taxa de participação tanto entre utentes de ERPI como 

de Centro de Dia. Um pequeno grupo de utentes mais autónomos intelectualmente conseguiu mesmo 
aproveitar as sessões para autênticos debates sobre as temáticas em discussão bem como para partilha de 
memórias. 

IV – Atividades regulares: 

IV.I - JOGOS DE MESA: 
Atividade assumida de forma autónoma pelos nossos utentes, os jogos de mesa continuaram a fazer parte 
da rotina diária na Instituição. Com alguns grupos de parceiros cimentados e com a formação de novos 
pares, trios e quadrilhas formados espontaneamente para os jogos de dominó ou de cartas, os nossos 
utentes mantêm algum do seu tempo ocupado e as capacidades cognitivas em funcionamento através 
destas atividades.  

IV. II– GINÁSTICA DE MANUTENÇÃO COM A TERAPEUTA ANA: 
 
Ao longo do ano de 2019 manteve-se a atividade física regular com a presença da fisioterapeuta Ana e as 
suas aulas bissemanais de Ginástica de Manutenção, atividade física para idosos.  

 

Camarate, Julho de 2020 

Marta Borges 

Gab. Tec. de Animação Sociocultural CRMPPA 







 

PARECER DO CONSELHO FISCAL 

 

Prezados Consócios 

Os membros do Conselho Fiscal acompanharam com frequência 

as reuniões de direção, verificaram os documentos 

contabilísticos da instituição e acompanharam de perto a 

sua vida diária. 

Assim para cumprimento do estipulado no artigo 49º dos 

Estatutos, vem o Conselho Fiscal emitir Parecer Favorável 

sobre o Relatório e as Contas do ano de dois mil e 

dezanove, apresentadas pela Direção. 

Pelo que propõe: 

1º - Seja aprovado o Relatório e Contas de 2019; 

2º - Que seja aprovado um voto de louvor à Direção e a 

todos os colaboradores que prestaram os mais diversos 

serviços em prol da instituição; 

3º - Que seja prestado um voto de pesar, por todos os 

associados, e residentes falecidos, acompanhado de um 

minuto de silêncio. 

Camarate, 20 de Setembro de 2020                                    

                                  O Conselho Fiscal 
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