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INTRODUÇÃO: 

O ano de 2020 ficou marcado como um ano de mudança para todos nós devido à pandemia de 
Covid-19 que atingiu Portugal e o mundo. 

Neste sentido, o Relatório de Actividades de Animação CRMPPA 2020 vem espelhar o impacto da 
grave crise neste sector em que atuamos, tendo todas as actividades de animação sido suspensas 
ao longo de vários meses, por força das regras de saneamento e higiene impostas pela Direção 
Geral de Saúde, por um lado, e por força de ausências mais ou menos prolongadas devido a 
assistência a filhos em períodos de confinamento obrigatório (entre Março e Junho de 2020) ou 
ainda por força da crise sanitária interna que vivemos com um surto de Covid-19 que atingiu os 
nossos utentes e funcionários no último trimestre do ano, incluindo a técnica de Animação durante 
o mês de Dezembro. 

Deste modo, e porque as contingências descritas assim o obrigaram, foram suspensas todas as 
visitas e passeios ao exterior, atividades tão importantes para os nossos utentes e para a dinâmica 
da Instituição no sector de animação e as restantes atividades ficaram condicionadas quer em 
número de utentes participantes, quer aos espaços e recursos disponíveis tendo no primeiro 
confinamento sido suspensas totalmente e posteriormente tendo sido adaptadas a esta nova 
realidade em que nos encontramos. 

Ainda assim, foi possível realizar uma saída ao exterior ainda no âmbito da participação da 
Instituição no Grupo de Trabalho Idosos da Comissão Social de Freguesias de Camarate Unhos e 
Apelação e Comissão Social de Freguesias de Sacavém e Prior Velho, que ocorreu em Fevereiro, 
antes da pandemia atingir Portugal com todo o seu impacto, bem como foram assinaladas as 
principais datas festivas do calendário anual, entre as quais a comemoração do 70º Aniversário da 
CRMPPA, a Sardinhada de Santo António, o Magusto Popular e a Festa de Natal, sempre com 
condicionalismos extremos e limitados aos recursos internos da Instituição. Foram também 
realizadas algumas atividades regulares no sector de animação, ainda que de forma limitada, nos 
meses em que tal foi possível pelos condicionantes mencionados anteriormente. 

I PARTE 

I – PASSEIOS, VISITAS E EVENTOS NO EXTERIOR DA INSTITUIÇÃO 

- Cinema nos Bombeiros Voluntários de Sacavém - Fevereiro 

No dia 12 de Fevereiro realizou-se a única saída da Instituição durante o ano de 2020 com uma ida 
ao Cinema nos Bombeiros Voluntários de Sacavém para ver o filme português “Os gatos 
não têm vertigens” com a atriz Maria do Céu Guerra. Nesta atividade, integrada na participação 
da CRMPPA no G. T. I. da C. S. de Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação e C. S. Freguesias 
de Sacavém e Prior Velho participaram um toral de 15 utentes de ERPI e CD. 

 

II  – EVENTOS NA CRMPPA     

- 70º Aniversário da CRMPPA – Fevereiro 

A 24 de Fevereiro de 2020 a CRMPPA festejou o seu 70º aniversário. Pela grandeza do número 
o evento foi muito especial e sentia-se na Instituição um espírito de alguma emoção. O dia começou 
com uma Missa celebrada pelo Sr. Páraco John da Paróquia de Camarate na Capela de Nossa 
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Senhora da Vitória, com a presença do Corpo Técnico e Administrativo, alguns utentes e ainda 
membros da Direção e Sócios que não quiseram deixar passar esta data em branco. O tradicional 
grande almoço convívio foi servido no refeitório decorado a preceito e com a presença da Direção, 
utentes de ERPI e CD, 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. Um evento para 
recordar uma vez que não só assinalou as sete décadas da Instituição como foi, sem o sabermos 
à data, o último grande evento na CRMPPA, após o qual as regras de convivência e distanciamento 
impostas pela situação pandémica alteraram toda a dinâmica e procedimentos na vida da 
Instituição. 

 

- Dia de Santo António: Sardinhada – Junho 

Realizou-se em Junho a sardinhada de Santo António na CRMPPA. Sem possibilidade de 

realização de baile popular, a data foi assinalada na ementa com a sardinha assada e o caldo verde 

a acompanhar. 

- Dia de São Martinho: Magusto – Novembro 

Tal como em Junho aconteceu com as comemorações de Santo António que limitaram o baile 
popular, também em Novembro o São Martinho ficou limitado a ementa correspondente. A 
Instituição viveu por esta altura uma das suas piores fases dos últimos anos com todo um piso 
dedicado a área covid com utentes infetados. Ainda assim, foi possível apreciar castanhas assadas 
e um delicioso lanche ajantarado.  

- Exposição e Venda de Natal - Dezembro  

Realizou-se no átrio da receção uma mini-venda de Natal durante apenas cinco dias, composta 
por alguns trabalhos realizados pelos utentes. Ao contrário de anos anteriores não se realizou a 
iniciativa Cabaz de Natal com a doação de bens alimentares pelos funcionários e venda de rifas a 
toda a comunidade para minimizar os riscos de contágios.  
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- Almoço de Natal na CRMPPA – Dezembro 

A última iniciativa do ano aconteceu com o Almoço de Natal e visita do “Pai Natal”! Ao contrário dos 
anos anteriores em que habitualmente acontece uma grande festa que congrega toda a 
comunidade da CRMPPA, este ano a data foi assinalada sem festa de Natal mas com uma visita 
matinal do “Pai Natal” para a habitual distribuição das prendinhas aos nossos utentes. Foi ainda 
servido o tradicional almoço de bacalhau e lanche com os peticos da época. Um Natal sem dúvida 
diferente. 

 

III – INICIATIVAS ESPORÁDICAS NA CRMPPA 

- Projeto 70 anos 70 testemunhos 

Em 2020, por ocasião das comemorações do 70º aniversário da CRMPPA, o Gabinete de Animação 
iniciou o projeto 70 Anos 70 Testemunhos. Este projeto consiste na recolha de testemunhos 
orais com base numa entrevista composta por algumas questões orientadoras e tem por objectivo 
recolher uma diversidade de pontos de vista através dos testemunhos de membros da Direção 
atual, antigos membros dos corpos diretivos, funcionários e ex-funcionários, utentes, sócios e 
outras pessoas que de alguma forma possam testemunhar um pouco das relações da CRMPPA 
com a comunidade interna e externa e da visão sobre a CRMPPA ao longo das últimas décadas. 
Inicialmente projetado para decorrer durante um ano e ser apresentado em 2021, o projeto passou 
a longa duração sem data prevista de conclusão. Em 2020 foram recolhidos um total de 19 
testemunhos e esta iniciativa mantem-se inscrita no Plano Anual de Actividades – área de 
Animação. No final do Projeto será apresentada à comunidade uma compilação dos testemunhos 
e feita a edição dos mesmos. 

As questões que compõem a matriz da entrevista são as seguintes:  

1. “Em que ano começou a sua ligação à Casa de Repouso dos Motoristas? 

2. Conte-me uma história ou evento que tenha vivido ou testemunhado e do qual nunca mais se esqueceu?  

3. Na sua perspetiva quais são as maiores qualidades desta casa? 

4. Se pudesse, o que é que mudaria? 

5. Quais são os seus votos e desejos para o futuro da Casa de Repouso dos Motoristas? 

6. Uma palavra que simbolize a sua ligação à Casa de Repouso dos Motoristas?” 

Iniciativa Alegria na Rua – Atuação musical – Setembro 

Realizou-se em Setembro uma iniciativa muito apreciada pelos utentes e funcionários da CRMMPA 

que consistiu numa atuação musical em carrinha de caixa aberta promovida pela Câmara 

Municipal de Loures. Esta iniciativa pretendeu de alguma forma colmatar a ausência do grande 

Passeio Sénior promovido por aquela instituição habitualmente em Setembro. Uma tarde animada, 

no pátio exterior da CRMPPA que muito alegrou os participantes.  
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IV – ATIVIDADES REGULARES: 

IV.I – Tardes criativas (oficinas de trabalhos manuais e de lãs e linhas)                                    

Ao longo do ano de 2020 os atelieres de trabalhos manuais ficaram bastante condicionados, no 
entanto, à medida que o nosso conhecimento sobre as medidas de proteção e distanciamento foi 
avançando, bem como a necessidade extrema manifestada pelos idosos de ocupação e momentos 
de lazer, foi possível desenvolver alguns atelieres de trabalhos manuais e de costura com lãs e 
linhas. Estas oficinas, inseridas no planeamento anual das atividades de animação são sempre 
uma fonte de divertimento, lazer, ocupação e estimulação cognitiva e motora para os nossos idosos.  

 

IV.II – Mente Sã (estimulação cognitiva) 
No âmbito do Plano Anual de Atividades realizaram-se algumas oficinas de estimulação cognitiva 
sob o lema Mente Sã. Estes atelieres têm por base fichas de estimulação cognitiva desenvolvidas 
pela Técnica de Animação e promovem atividades em que são propostos exercícios de raciocínio 
lógico, cálculo mental, coordenação óculo-manual, estimulação visual, jogos de associação, jogos 
de oposição, entre outros. Tal como as atividades de artes plásticas foi necessário adaptar os 
grupos em número de participantes e respeitando as regras de distanciamento e de manipulação 
de materiais. Foram ainda desenvolvidas algumas atividades de grupo neste âmbito, sob o lema 
Mente Sã – Temas e Debates.  

 

 
 
IV.III - JOGOS DE MESA: 
Atividade realizada periodicamente com o apoio e organização da Animadora, nomeadamente 
através da dinamização de grupos para o jogo do dominó e para o jogo do bingo (bingo mensal e 
dominó e outros jogos de mesa semanalmente nos meses em que tal foi possível). Por outro lado, 
os jogos de mesa continuam a ser uma atividade assumida de forma autónoma pelos nossos 
utentes. 

IV. IV – Ginástica de manutenção com as Terapeutas: 
Ao longo do ano de 2020 manteve-se a atividade de ginástica de manutenção sob orientação da 
Terapeuta Ana (ou das Terapeutas Mafalda e Catarina em sua substituição). Tal como as restantes 
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atividades, a ginástica de manutenção sofreu períodos de interrupção e posteriormente foi 
adaptada no sentido da exequibilidade regular. 

V. – Ações de Informação e Sensibilização - Julho 

Realizou-se durante o mês de Julho a ação de informação e sensibilização sobre a temática da 
Covid-19. Estas sessões (duas) serviram para esclarecimento de dúvidas e anseios e para 
sensibilizar os nossos utentes para a tomada de consciência das novas regras de etiqueta 
respiratória, higiene das mãos e distanciamento social impostos. 

Paralelamente, realizou-se também uma ação de formação breve com todos os funcionários da 
CRMPPA sobre a mesma temática. Realizada no Gabinete de Animação em pequenos grupos, 
conforme sectores e disponibilidades, foi utilizada uma apresentação de PWP realizada pela Enfª 
Inês Estevão e alguns conteúdos desenvolvidos pelo Gab. de Animação com base nas orientações 
da DGS.  

VI.- Missa 

A celebração mensal na CRMPPA, iniciativa que colmata a dificuldade de deslocação ao exterior 
de grande parte dos utentes, habitualmente realizada no refeitório da Instituição ou na Capela de 
Nª Sra. da Vitória realizou-se em 2020 apenas nos meses entre Janeiro e Março.  

 

Marta Borges 

Gab. Tec. de Animação Sociocultural CRMPPA 

6 de Abril de 2021 
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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 2020 
 
 
 

1. INTRODUÇÃO 

 
O ano de 2020 foi marcado essencialmente pela Pandemia, provocada pelo 

Coronavírus que de forma abrupta entrou nas nossa vidas e que em muito fez 

alterar o sistema de funcionamento da nossa instituição. 

Desde a forma de relacionamento e funcionamento entre todos, utentes, 

funcionários, famílias e órgãos sociais e fornecedores, todo o processo teve de ser 

alterado, tendo sempre presente e não descurando o cumprimento do Plano de 

Ação aprovado pelos senhores associados em Assembleia Geral, para o ano de 

2020. 

O combate à pandemia tornou-se uma prioridade e para o sucesso do mesmo, 

todos os intervenientes foram fundamentais, os funcionários da instituição foram 

imprescindíveis e inexcedíveis, contou-se com a colaboração e compreensão dos 

utentes, a compreensão e colaboração dos familiares dos utentes, a Segurança 

Social, a Câmara Municipal de Loures, a Junta de Freguesia e os Bombeiros 

Voluntários de Camarate, todos, foram os guerreiros no combate à pandemia. 

A valência do Centro de Dia passou a Apoio Domiciliário, de acordo com as regras 

da Segurança Social, o que veio trazer mais dificuldade na prestação dos serviços 

prestados, tanto em ERPI como no SAD. Contou-se sempre com o profissionalismo 

e generosidade dos funcionários que levaram por diante todas as tarefas e 

alterações introduzidas, tendo-se conseguido manter a excelente qualidade de 

serviço prestado a todos os utentes. 

Conseguiu-se manter a excelente qualidade de serviço aos utentes e ao mesmo 

tempo travar o alastramento do vírus dentro das instalações do LAR e mesmo na 

casa dos utentes do SAD, sempre na esperança de que muito em breve se 

descobriria a tão desejada vacina que ao tão desejado alívio. 
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Apesar do período pandémico que se viveu em 2020 e que ainda prevalece, a Casa 

de Repouso dos Motoristas de Portugal e Profissões Afins, manteve a ambição do 

cumprimento do Plano de Ação, exceto no que concerne às restrições emanadas 

pela DGS, nomeadamente, convívio entre utentes, familiares e funcionários, 

promoção de festividades em grupo e presenciais, de entre outros. 

Tentou-se viver com normalidade uma anormalidade grave e, para este caso 

concreto, parabenizamos os técnicos e funcionários que tiveram sempre um 

relacionamento próximo e ativo com todos os utentes, promovendo tudo para que 

nada faltasse aos nossos utentes. 

A Direção, em sintonia com os restantes Órgãos Sociais da Instituição, apesar dos 

elevados e inesperados custos para fazer face à pandemia, não deixou de continuar 

a investir e a amortizar o défice existente, tendo efetuado investimentos em 

reparações e substituição de equipamentos bem como a contratação de 

colaboradores para reforçar o quadro de pessoal, manter os níveis de qualidade 

dos serviços prestados aos utentes, e manter o equilíbrio nos compromissos para 

com fornecedores e funcionários.   

Realça-se que a Casa de Repouso dos Motoristas de Portugal e Profissões Afins 

apresentou no mês de dezembro, proposta ao PARES-3, para apoio a obras e 

aquisição de equipamentos. 

Para tal contratou equipa de arquitetos  e uma empresa especializada para o efeito. 

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. 

Realçamos o fato do mandato de quatro anos dos atuais membros dos órgãos 

sociais estar a terminar, e por sua vez, este relatório ser o último a apresentar, pelo 

que importa fazer um breve resumo do que hoje deixamos: 
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- Uma Casa que há cinco anos atrás tinha um défice financeiro na ordem de € 

1.200.000,00, repartido por dividas à Banca, à Segurança Social a Fornecedores e 

a Funcionários; 

- Uma Casa que há cinco anos atrás tinha problemas conjunturais graves de 

funcionamento muito complexos, de difícil resolução; 

- Uma Casa que há cinco anos atrás tinha problemas graves que a impedia de poder 

recorrer a linhas de financiamento para a promoção de investimento; 

- Uma Casa onde há cinco anos atrás imperava o desânimo, desconfiava do futuro 

e se desesperava por um futuro bem melhor! 

Fica: 

- Uma Casa com um défice financeiro à Banca de € 247.000,00. 

 

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. 

Por fim, dizer que foi com muito gosto, com muito trabalho sério que servimos esta 

instituição nos últimos quatro anos, ficando com a consciência de que fizemos o 

que estava ao nosso alcance. 

Desejamos ainda aos novos membros dos órgãos sociais que forem eleitos, votos 

de um bom mandato. 

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: 

 

À Senhora Ministra da Solidariedade, Emprego e Segurança Social; 

 

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; 
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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; 

 

O agradecimento muito especial aos Senhores Residentes, pela forma positiva 

como têm apoiado incondicionalmente as decisões tomadas pela Direção da 

Instituição. 
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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 civil de 2020, à consideração e consequente aprovação desta Magna 

Assembleia 

 

      A Direção 







 

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 vinte, 

apresentadas pela Direção. 

Pelo que propõe: 

1º - Seja aprovado o Relatório e Contas de 2020; 

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, 18 de Março de 2021                                    

                                  O Conselho Fiscal 

 

  


