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O Plano de Ação para 2022 é um documento previsional que comporta um conjunto de 
ideias e as correspondentes realizações que lhes dão forma. Constituí um guia referencial 
onde espelhamos os objetivos e ideias que julgamos mais consentâneas com a missão que 
nos propomos seguir, para um período ainda de incertezas derivadas da pandemia, mas 
que encaramos com muita confiança.  

 



1. INTRODUÇÃO: 
 
O Plano de Ação que apresentamos, estruturado e pensado para o ano 
de 2022, assenta os seus objetivos em ações e projetos pensados na 
necessidade de responder aos desafios que à Instituição são colocados 
diariamente, num período ainda de previsível crise derivado da pandemia 
que teve início em 2020 provocada pelo COVID-19 e agora pela 
expetativa da recuperação económica que todos almejamos para o ano 
de 2022. 
 

Continuar a assegurar a dinamização das respostas sociais 
desenvolvidas na associação e refletir, em conjunto, noutras respostas e 
mais investimentos de forma a fazer face às problemáticas atuais, sempre 
com a necessária preocupação em assegurar a sustentabilidade da sua 
situação financeira. 
 
Continuará a ser prioridade da instituição a manutenção das medidas de 
proteção no combate ao COVID-19. 

 
           Promover a formação dos profissionais de forma a disporem de mais   
           conhecimentos, necessários e importantes ao bom desenvolvimento da 
           dua atividade, nas ações do apoio social e humanitário. 
 

Na elaboração deste plano de ação foram tidos presentes 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, mais satisfação e melhor qualidade de vida. 
 
Com vista à melhoria da qualidade de vida dos utentes e funcionários, a 
aumentar a capacidade estrutural e do número de utentes nas várias 
valências, é necessário proceder à recuperação e reconversão das 
instalações e renovação dos equipamentos. Para a concretização dos 
objetivos traçados a instituição concorreu ao Programa PARES-3, na 
vertente de apoio para ERPI (Estrutura Residencial para Idosos, SAD 
(Serviço Apoio Domiciliário) e CD (Centro de Dia). 
Apresentou também candidatura ao PRR – Mobilidade Verde, para apoio 
à aquisição de duas viaturas totalmente elétricas, para o Serviço de Apoio 
Domiciliário. 
 
As atividades para 2022 foram definidas de acordo com as orientações 
estratégicas e a consolidação das ações que vêm sendo desenvolvidas 
ao longo dos últimos anos. Será ainda complementado com avaliações 
sistemáticas, de forma a serem corrigidos possíveis desvios, prevenindo-
se o aparecimento de possíveis obstáculos que provoquem dificuldades à 



sua execução e sobretudo explorando e aumentando as suas 
potencialidades. 

 

No sentido de reforçar os objetivos da instituição, continuar-se-á a 
privilegiar e a incentivar as parcerias, acordos e protocolos, quer com o 
Ministério do Emprego e da Segurança Social, quer com outras 
Instituições, Câmara Municipal, Junta de Freguesia, coletividades, 
Comissão Social de Freguesia, Instituições Particulares de Solidariedade 
Social, etc. 
 
A Casa de Repouso dos Motoristas de Portugal e Profissões Afins, 
Instituição que festeja neste ano de 2022 o seu septuagésimo segundo 
aniversário é já uma referência indissociável da boa intervenção social na 
freguesia e município de Loures. 
 
A Direção e todos os membros dos órgãos sociais, os sócios, utentes, 
famílias, equipa técnica, colaboradores, parceiros, população em geral 
querem o maior o sucesso desta prestimosa Instituição Social.  
 
O seu sucesso passa pela capacidade de adaptação às necessidades do 
seu “mercado” específico do setor da terceira idade, e pelo saber 
direcionar os seus recursos na aposta, consolidação e implementação de 
ações de melhoria continuada dos seus serviços sociais que presta. 
 
As Instituições, tal como as famílias, são grupos de pessoas que 
coordenam as suas atividades em busca de um fim comum. E isso, no 
decorrer dos nossos dias, traduz-se em atos de solidariedade, com vista à 
construção de uma sociedade melhor, e em última análise, com vista a 
um mundo melhor, 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, 
 
Este Plano de Ação para 2022, não pretende ser apenas 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. 
 
 

 

 
 



 

 

 

 

 

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. 

c) Aumentar o número de vagas de utentes em ERPI, SAD e CD, aproveitando-se 
o Programa Pares-3, para a revitalização das atuais instalações e criação de  
condições para o efeito. 

 

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. RESPOSTAS SOCIAIS EXISTENTES: 
 
3.1 ESTRUTURA RESIDENCIAL para PESSOAS IDOSAS (ERPI): 

 
Constitui uma resposta social organizada e desenvolvida em 
alojamento coletivo, com quartos duplos, de utilização temporária ou 
permanente, para pessoas idosas, proporcionando serviços 
permanentes adequados à satisfação de suas necessidades, 
contribuindo o mais possível para a estimulação de um processo de 
envelhecimento ativo, num ambiente seguro, e procurando manter e 
até incentivar a relação familiar e integração social. 
 
Para além do alojamento, a ERPI presta diariamente um conjunto de 
cuidados e serviços, designadamente: alimentação (em três variantes 
possíveis: normal, dieta e dieta líquida); higiene e conforto pessoal; 
cuidados de imagem; tratamento de roupas; higiene dos espaços; 
apoio no desempenho de atividades de vida diária; atividades de 
animação sociocultural, lúdico-recreativas e ocupacionais; cuidados 
de enfermagem e fisioterapia, acompanhamento médico e 
encaminhamento a outros cuidados de saúde. 
  
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): 
 
Constitui uma resposta social que pretende assegurar à pessoa idosa 
em situação de dependência a satisfação das necessidades básicas e 
específicas, através do fornecimento da alimentação; cuidados de 
higiene e conforto pessoal; higiene habitacional e tratamento de 



roupas. Este serviço é prestado no domicílio do utente contribuindo 
para a promoção e prevenção de situações de dependência ou seu 
agravamento, como também para evitar o seu isolamento, permitindo 
um melhor equilíbrio e bem-estar.  

Destinatários: 

a) Pessoas idosas residentes no limite geográfico da extinta 
freguesia de Camarate, preferencialmente isoladas e sem apoio 
familiar. 

Capacidade máxima:  30 Utentes. 

 

3.3 CENTRO DE DIA (CD): 
 
Esta reposta social funciona como um espaço de acolhimento, na qual 
são desenvolvidos diversos serviços, como: alimentação; cuidados de 
higiene e conforto pessoal; ocupação e convívio; ginástica de 
manutenção; alguns cuidados de enfermagem; e promoção do 
relacionamento social. O Centro de Dia procura prestar apoio de 
forma humanizada e personalizada, adequada às necessidades 
específicas de cada utente, bem como aos seus interesses de 
ocupação do tempo, tendo em conta a sua dignidade e condição 
física. 
 
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 da extinta freguesia de 
Camarate. 
 
Capacidade máxima:  12 Utentes. 

 

 

 

4. PLANO DE AÇÃO PARA O ANO 2022: 
 
O Plano de Ação apresentado pela Direção para 2022, preocupa-se com as 
áreas funcionais da Instituição, a melhoria de sua qualidade e a maior satisfação 
dos seus utentes, familiares e colaboradores; a procura da sua sustentabilidade 
e estabilidade financeira; as questões de segurança; e visa ainda a promoção de 
obtenção de novas parcerias públicas ou privadas.  

 



OBJECTIVOS 
ESTRATÉGICOS/ 

GERAIS 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS/ 

METAS 

AÇÕES A 
DESENVOLVER 

ENTIDADES A 
CONTATAR 

CRONO- 
GRAMA 

 
OE-1 

 
Aumento da 

capacidade das 
respostas de 

SAD e CD 
 

 
- Aumento para um total 
de 40 utentes no SAD. 
 
- Aumento para um total 
de 20 utentes no CD. 

 
- Dotar a Instituição de 
meios técnicos e 
profissionais para fazer 
face às necessidades. 
 
- Pedido de revisão de 
Acordos ao CDSS de 
Lisboa para aumento 
capacidade; 
 

 
- Centro Distrital 
de Segurança 
Social de Lisboa 

 
Ao longo de 
todo o ano 
de 2022. 

 
OE-2 

 
Garantir a 

sustentabilidade 
Financeira da 

Instituição. 
 
 
 

 
- Procurar garantir uma 
redução de custos em 
2% . 

 
- Ações de 
sensibilização junto 
dos(as) 
colaboradores(as) com 
boas práticas, 
abrangendo o setor 
energético, e ao 
desperdício alimentar. 

 
- CRMPPA 

 
Ao longo de 
todo a ano 
de 2022 

 
OE-3 

 
Melhorar 

continuamente 
a qualidade da 
prestação dos 

serviços 
prestados, 

assegurando a 
satisfação dos 

utentes 
 

 
- 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 
utentes, e seus 
familiares. 

 
-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 2022. 

 
OE-4 

 
Assegurar a 

Qualificação e 
capacitação 
contínua dos 

colaboradores. 
 
 
 
 
 
 

- 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; 
- Elaborar novo Plano 
de Formação e verificar 
o cumprimento do 
mesmo. 

- 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. 

- Instituto de 
Emprego e 
Formação 
Profissional, IP 
 
- Entrajuda. 
 
- CM de Loures. 
 

 
 
Ao longo de 
todo a ano 
de 2022. 

 
OE-5 

 
Aumentar o 

nível de 
Envolvimento e 
Motivação no 
Trabalho por 

parte de 
todos(as) os(as) 
Colaboradores. 
 

 
- Elaborar um Plano de 
prevenção de Stress no 
Trabalho; 
- Promover Ações de 
sensibilização sobre o 
funcionamento e 
objetivos da Instituição; 
- Promover a 
participação ativa de 
todos os trabalhadores 
na construção de seus 
objetivos pessoais 
profissionais. 
 

 
- Promover ações de 
confraternização e lazer; 
- Apresentação deste 
Plano por Sectores 
laborais a todos(as) 
os(as) 
colaboradores(as); 
- Ouvir as contribuições 
que os(as) 
colaboradores(as) 
possam querer dar. 

 
- CRMPPA. 

 
- Ao longo 
de todo o 
ano de 
2022. 



 
OE-6 

 
Promover o 

envolvimento 
das famílias 

 

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

- Comemoração de 
datas específicas que 
visem envolver a 
participação dos 
familiares junto dos 
utentes: Aniversário, 
Carnaval, Santos 
Populares, Dia do Sócio, 
Natal. 

 
- Gabinete de 
Serviço Social 
da CRMPPA; 
 
- Gabinete de 
Animação da 
CRMPPA. 

 
A realizar ao 
longo do 
todo o ano 
de 2022. 

 
OE-7 

 
Reforçar as 
capacidades 
profissionais, 
pessoais e 

autoestima dos 
colaboradores. 

 

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

 
- 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 2022. 

 
OE-8 

 
Implementação 
de Medidas de 
Autoproteção. 

 

 
- Conhecer os 
procedimentos de 
emergência ou planos 
de emergência internos. 
 
- Garantir uma estrutura 
mínima de resposta a 
emergências. 

 
- Formação em 
Segurança contra 
incêndios e realização 
de simulacro com 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 2022. 

 
OE-9 

 
Promover a 
Instituição 
através da 

divulgação dos 
serviços 

prestados 
 

 

 
- Manutenção 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. 
 

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

 
- CRMPPA 

 
- A partir do 
1.º trimestre 
de 2022. 

 
OE-10 

 
Reforçar e 
Estreitar as 
Parcerias. 

 
 
 

 
- Manter os contactos 
com os Parceiros 
Públicos; 
- Disponibilidade para 
novas Parcerias com 
outras IPSS (sociais, 
culturais, recreativas, 
desportivas, entre 
outras) 

 
- Continuar a envolver 
os parceiros em 
atividades próprias; 
- Participar em 
atividades promovidas 
pelos parceiros; 
- Formalizar contratos 
de parceria. 

 
- Outras 
Instituições ou 
Entidades, 
públicas, 
privadas ou do 
terceiro setor, 
Comissão Social 
de Freguesias 

 
- Ao longo 
de todo o 
ano de 
2022. 

 
OE-11 

 
Incentivar a 

obtenção de um 
parceiro 

comercial. 
 
 
 

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

 
- Maior exposição nas 
redes sociais, de forma 
a potenciar a imagem da 
Instituição; 
- Convite a empresas na 
área do automóvel, a 
conhecerem a 
Instituição. 
 
- Criação do “Dia (ou 
“Semana”) do Parceiro” 
institucional. 
 

 
- Área 
empresarial 
ligada ao setor 
automóvel, 
transportes e 
outros. 

 
Ao longo de 
todo o ano 
de 2022. 

 
OE-12 

 
- Início de obras de 
requalificação das 

 
- Iniciar algumas obras 
nas instalações, 

 
 
- Entidades 

 
 
 



 
Requalificação 
e aumento das 

instalações 
 
 

 
 

instalações; 
 
- Potenciar contatos 
com vista ao aumento 
das instalações 
 

nomeadamente, 
telhados e pinturas; 
 
- Diligenciar no sentido 
da aquisição de espaços 
que possibilitem 
aumentar as instalações 
e consequentemente a 
oferta de mais serviços.  

privadas; 
 
- Entidades 
Públicas. IEFP, 
CMLoures, 
Junta Freguesia, 
CLAS 

 
Ao longo do 
ano 2022. 

 

 

 

 

5. CONCLUSÃO: 
 
Este Plano de Ação insere-se numa perspetiva de reforço e continuidade 
do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido por esta Direção, que 
continua a visar 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. 
 
É nossa intenção aumentar o número de vagas para utentes em ERPI, 
SAD e CD, por forma a poder dar resposta aos muitos pedidos que nos 
chegam diariamente e para os quais não existe vaga. 
 
É nossa ambição em afirmar a Casa de Repouso dos Motoristas de 
Portugal e Profissões Afins cada vez mais como uma referência no 
modo como presta os seus serviços e se disponibiliza para apoiar a 
comunidade envolvente. 
 
Este Plano que agora apresentamos não será estanque, e estará 
certamente sujeito a alterações com incorporação de novas propostas, 
pois a realidade é sempre dinâmica e a Direção procura implementar 
diariamente uma gestão proativa, contando sempre com o 
profissionalismo, dedicação e sentido de responsabilidade de todos(as) 
nossos(as) colaboradores(as), com a participação interessada dos 
utentes e seus familiares, a disponibilidade gratuita de nossos Corpos 
Sociais, bem como parceiros institucionais, comerciais ou outros, para 
que juntos, consigamos fazer mais e melhor pelas pessoas idosas desta 
nossa comunidade. 
 
 
Camarate, 27 de novembro de 2021 
 
A DIREÇÃO 



Casa de Repouso dos Motoristas de Portugal e Profissões Afins 
Fundada em 24 de Fevereiro de 1950 

 
 

Gabinete de Serviço Social/ Plano de Atividades 2021-Área de Animação Sociocultural / Novembro 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

Plano de Atividades 2022 
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ERPI - CD - SAD 
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Gabinete de Serviço Social/ Plano de Atividades 2021-Área de Animação Sociocultural / Novembro 2021 
 

 

O ano de 2022, à semelhança do ano transato permanece um ano de reinvenção de metodologias e estratégias a implementar junto dos utentes da CRMPPA e ainda em 
contexto de Pandemia. 

As Equipas Técnicas e todos os funcionários das Instituições Sociais continuam a exercer as suas funções com inúmeras adaptações em função da crise sanitária que persiste 
mundialmente desde 2019 e de combate ao Vírus Sars-Cov2. 

Os grupos alvos visados neste Plano de Atividades Socioculturais 2022 (doravante designado por P.A.S.2022) é dirigido fundamentalmente aos utentes residentes em ERPI, bem 
como aos utentes da valência de Centro de dia, que retomaram a frequência nas instalações da CRMPPA a 01 de julho 2021. Ficam de fora os utentes da valência de SAD, com 
quem a ligação no âmbito da Animação sempre foi escassa devido a constrangimentos vários e resumindo-se a iniciativas pontuais. 

O P.A.S.2022 apresenta-se semelhante ao anterior, continuando a não estarem previstas algumas das ações com maior impacto positivo na comunidade da Instituição, 
nomeadamente passeios regulares ao exterior, visitas a equipamentos culturais como museus, teatros espetáculos, etc. 

Após o regresso das reuniões, por ora através de videoconferência, do Grupo de Trabalho de Idosos da Comissão Social de Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação, estão 
previstas ações de intercambio à distância que promovam o espírito de solidariedade e partilha interinstitucional e que proporcionem, assim que a Pandemia o permitir, o 
reencontro entre todos. 

Ficam ainda sem previsão de realização/presença de dois grandes passeios anuais promovidos pela Câmara Municipal de Loures, o Passeio Sénior, habitualmente em setembro, 
e pela Junta de Freguesia de Camarate, Unhos e Apelação, o Almoço/Convívio Sénior habitualmente realizado em julho, decisão a ser conjugada com a evolução da situação da 
Saúde Pública. 

Não obstante, a área de Animação Sócio Cultural continuará a desenvolver atividades nas áreas de lazer, recreativas e culturais em função dos utentes de ERPI e CD, 
imprescindíveis à estimulação das capacidades físicas, sociais e intelectuais dos nossos idosos e fundamentais para sua autoestima e qualidade de vida enquanto 
institucionalizados. 

São definidas no P.A.S.2022 as metas a atingir, as metodologias, os objetivos e estratégias a implementar, bem como os meios a utilizar, todos eles parte integrante deste 
instrumento orientador e facilitador da avaliação. As atividades propostas irão de encontro às necessidades e expetativas manifestadas pelos nossos utentes, tanto quanto 
possível e exequível no âmbito de recursos materiais, financeiros e humanos disponíveis.  

Todas as atividades contempladas no P.A.S.2022 serão assentes nas restrições impostas quanto ao limite de utilizadores de espaços fechados, distanciamento físico entre 
utentes, manipulação de controlada de materiais e restantes recomendações da DGS e contexto de pandemia. 
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O P.A.S. 2022 continuará a dar cumprimento às metas fundamentais que orientam a prática ao nível da Animação Sociocultural dirigida a idosos institucionalizados 
orientando-se pelos seguintes valores fundamentais: Cooperação; Tolerância; Solidariedade; Humanismo; Ética; Igualdade; Respeito; Dedicação; Confiança; Responsabilidade; 
Qualidade do Serviço e Dignidade. 

Metas fundamentais: 

x Promover o envelhecimento ativo 
x Gerar oportunidades de realização pessoal tendo em conta a heterogeneidade dos utentes 
x Gerar ocupação do tempo livre e motivar os utentes a participar obtendo satisfação pessoal 
x Contribuir para a melhoria das relações e comunicação entre todos 
x Contribuir para o retardar da perda de capacidades e autonomia pessoal 
x Proporcionar maior qualidade de vida, sentimento de utilidade, prevenção das incapacidades e estimulação física, intelectual e emocional aos idosos 
x Criar plataformas de relacionamento com a comunidade envolvente, nomeadamente através das plataformas digitais 
x Suprimir o distanciamento entre os utentes e as famílias através de contactos regulares via telefone/chamadas de vídeo. 

 
Recursos Humanos envolvidos: Tec. Sup. de Animação Sociocultural – Planeamento, produção, desenvolvimento, acompanhamento e avaliação das atividades de 
animação; Direção e Direção Técnica/Gab. Social – Supervisão; Serviços Administrativos/ Sector Auxiliar/ Cozinha/ Ação Direta / Enfermagem / Aux. Enfermagem / 
Terapeuta – coordenação com estes sectores em virtude das necessidades; Outros colaboradores sempre que se justifique. 

Recursos físicos/equipamentos: Todo o complexo de infraestruturas da CRMPPA, em particular salas de convívio, refeitório, pátio exterior e interior 

Avaliação: O P.A.S.2022 será aplicado ao longo de todo o ano e a avaliação das atividades acontecerá de forma contínua e sistemática, através de dois instrumentos de 
registo: 

Ficha de Controlo Mensal das Atividades de Animação – registo das atividades desenvolvidas com indicadores do número e identificação dos participantes; indica 
também a aplicação ou não do Questionário de Avaliação das Atividades de Animação;  

Questionário de Avaliação das Atividades de Animação – avaliação qualitativa das atividades aplicado aos utentes, tanto quanto possível, ao longo do ano no maior 
número de ações ou naquelas que se justifique; Indicadores relativos ao grau de satisfação dos utentes após a participação nas atividades, medidos numa escala crescente 
de 1 a 3. Os utentes têm deste modo oportunidade de indicar a sua satisfação quanto aos seguintes indicadores: quanto ao tipo de atividade, quanto ao local onde foi 
desenvolvida, quanto à satisfação das expectativas face ao esperado, quanto à duração da ação, quanto às condições materiais e equipamentos utilizados e quanto à 
eficácia da divulgação. 

O P. A. S. 2022 tem um carácter anual de janeiro a dezembro de 2022 e poderá ser alterado por motivos imprevistos e sempre que se justifique. 
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ÁREA DE INTERVENÇÃO: ATIVIDADES LÚDICAS, RECREATIVAS E SOCIAIS 
CALENDA- 
RIZAÇÃO 

ATIVIDADES ESTRATÉGIAS/ATIVIDADES E OBJETIVOS RECURSOS 
Humanos, Materiais e Financeiros 

AVALIAÇÃO (*1) 
Metas e Indicadores 

 
Semanal 

 
ATELIER DE JOGOS 

LÚDICOS 
(5ªf) 

Organizar pequenos grupos, disponibilizar e 
orientar diferentes jogos de tabuleiro; 
Proporcionar momentos de lazer; 
Prevenir o envelhecimento cognitivo e intelectual; 
Trabalhar a memória, atenção, concentração, 
raciocínio lógico, coordenação motora; 
Estimular a coesão de grupo e inter-ajuda (em 
pequenos grupos e no sentido comunitário); 

R. Humanos: Tec. Animação 
R. Materiais: damas, dominó, cartas, jogos de 
tabuleiro, bowling, malha, alvo, cesto, entre 
outros; Jogo do Bingo; Mesas e cadeiras; 
R. Financeiros: Sem custos adicionais 

Indicadores: 
Nº de participantes; Grau de 
satisfação das expectativas; 
Metas: 15 utentes/sessão 

 
Mensal 

 
LANCHE DOS 

ANIVERSÁRIOS DO 
MÊS 

 
Festejo dos aniversários de cada utente no final de 
cada mês de forma a potenciar a sua autoestima e 
bem-estar e o sentido comunitário; 

R. Humanos: Tec. Animação, Enc. Sector Auxiliar e 
Cozinha 
R. Materiais: Lanche especial (bolo ou outro); 
Materiais de desgaste para decoração; Mesas e 
cadeiras; R. Financeiros: 10€/mês 

Indicadores: 
Nº de participantes; 
Metas: Aumentar o nº de 
participantes mensalmente 

 
 

Fevereiro 

 
FESTA DE 

CARNAVAL (Março) 

Realizar um mini desfile e mostra de máscaras; 
Celebrar datas importantes do calendário religioso 
(Entrudo); 
Estimular o convívio, momentos de lazer e espírito 
de grupo; 
Promover a interação e a comunicação; 

R. Humanos: Tec. Animação (Preparação); 
funcionárias do Sector Auxiliar e do Sector de 
Acção Directa; R. Materiais: Aparelhagem de som, 
materiais de desgaste para decoração do 
refeitório, mesas e cadeiras; 
R. Financeiros: Sem custos adicionais 

Indicadores: 
Nº de participantes; Grau de 
satisfação das expectativas; 
Metas: 35 utentes 

 
COMEMORAÇÃO 

DO 72º 
ANIVERSÁRIO DA 

CRMPPA 
(24Fev.) 

 
Organizar momentos de animação lúdica para 
animar a festa do 71º aniversário da CRMPPA; 
Comemorar junto de toda a comunidade a 
continuidade da Instituição. 

R. Humanos: Tec. Animação, Dir. Tec./Gab. Social 
e funcionárias do Sector Auxiliar e de Acção 
Directa; outros a definir; R. Materiais: 
Aparelhagem de som, materiais de desgaste para 
decoração do refeitório, mesas e cadeiras; 
R. Financeiros: Sem custos adicionais 

Indicadores: 
Nº de participantes; Grau de 
satisfação das expectativas; 
Metas: Todos os utentes e 
funcionários 
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Abril 

 
CELEBRAÇÕES DA 

PÁSCOA 
(18 a 25 de Abril) 

Realizar uma oficina de cozinha extraordinária para 
confecção de folares para partilha no lanche de 
Páscoa e para envio aos utentes do CD e SAD; 
Partilhar tradições e costumes afetos a esta data 
festiva, hábitos e costumes; 
Assinalar datas do calendário religioso; 

R. Humanos: Tec. Animação, Enc. Setor Auxiliar 
R. Materiais: A definir e coordenar com a Enc. 
Setor Auxiliar (farinha, açúcar, óleo, ovos, canela, 
erva doce, limão, outros); Utensílios de cozinha; 
Materiais de desgaste para decoração do 
refeitório; Mesas e cadeiras; R. Financeiros: 20€ 

Indicadores: 
Nº de participantes; Grau de 
satisfação das expectativas; 
Metas: Of. Coz.-Máx. 6 
utentes; 
Lanche - Todos os utentes; 

 COMEMORAÇÕES 
DO DIA DA 
LIBERDADE (23Abr.) 

Assinalar com declamação de poesia e pequena 
exposição documental esta importante efeméride 
nacional; 
Estimular a memória e a partilha de experiências; 
Estimular o espírito crítico; 

R. Humanos: Tec. Animação 
R. Materiais: Materiais de desgaste 
R. Financeiros: Sem custos adicionais 

Indicadores: 
Nº de participantes; Grau de 
satisfação das expectativas; 
Metas: 25 utentes 

 
Junho 

 
ARRAIAL POPULAR 
STO. ANTÓNIO 
(13Jun) 

Animar a sardinhada e arraial popular; 
Partilhar tradições e costumes desta época festiva; 
Manter a decoração alusiva à época durante todo o 
mês de Junho; 
Realizar mini banca de rifas; 
Proporcionar momentos de diversão, animação e 
boa disposição entre todos os envolvidos; 

R. Humanos: Tec. Animação e funcionárias do 
Sector Auxiliar e do Sector de Acção Directa; 
R. Materiais: Aparelhagem de som, materiais de 
desgaste para decoração, mesas e cadeiras; 
objetos para realização da banca de rifas; papel 
para rifas 
R. Financeiros: Sem custos adicionais 

Indicadores: 
Nº de participantes; Grau de 
satisfação das expectativas; 
Metas: Todos os utentes 
(excepto acamados) 

 
Outubro 

 
DIA 
INTERNACIONAL 
DO IDOSO (1Out.) 

Celebrar a efeméride alusiva à faixa etária dos 
nossos utentes promovendo e valorizando os 
direitos dos idosos; 
Estimular a auto-estima; 
Convidar um grupo musical a atuar na Instituição; 
Celebrar a vida; Promover o espirito comunitário 

R. Humanos: Tec. Animação 
R. Materiais: Materiais de desgaste para 
decoração do refeitório, mesas e cadeiras; Lanche 
especial a coordenar com a Enc. Setor Auxiliar 
R. Financeiros: 10€ (Lanche) 

Indicadores: Nº de 
participantes; Grau de 
satisfação das expectativas; 
Metas: Todos os utentes 
(excepto acamados) 

 
Novembro 

 
MAGUSTO DE SÃO 
MARTINHO 
(11Nov.) 

Animar o Magusto de São Martinho; 
Partilhar tradições e costumes afetos a esta data 
festiva; 
Respeitar as tradições e assinalar datas do 
calendário religioso; 
Decorar a Instituição; 
Promover a orientação temporal; 

R. Humanos: Tec. Animação e funcionárias do 
Sector Auxiliar e do Sector de Acção Directa; 
R. Materiais: Materiais de desgaste para 
decoração do refeitório, aparelhagem de som 
R. Financeiros: Sem custos adicionais 

Indicadores: Nº de 
participantes; Grau de 
satisfação das expectativas; 
Metas: Todos os utentes 
(excepto acamados) 
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Dezembro 

 
FESTA DE NATAL 
(data a confirmar) 

Proporcionar um convívio de Natal e fomentar o 
espírito de cooperação/solidariedade entre toda a 
comunidade; 
Preparar momentos de animação a apresentar 
pelos idosos e pelos funcionários; Oferta de 
presentes; Realizar exposição e venda de trabalhos 
realizados; Convidar um grupo musical a atuar na 
CRMPPA. 

R. Humanos: Todos os funcionários 
R. Materiais: Materiais de desgaste para 
decoração do refeitório, aparelhagem de som; 
R. Financeiros: Entre 50€ e 100€ para as prendas 
de Natal 

Indicadores: Nº de 
participantes; Grau de 
satisfação das expectativas; 
Metas: Todos os utentes 

 
 

ÁREA DE INTERVENÇÃO: ATIVIDADES COGNITIVAS E DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL 
CALENDA- 
RIZAÇÃO 

ATIVIDADES ESTRATÉGIAS/ATIVIDADES E OBJETIVOS RECURSOS 
Humanos, Materiais e Financeiros 

AVALIAÇÃO (*1) 
Metas e Indicadores 

 
Semanal 

 
TARDE DE VISITAS 
(2ªf) 

Visitar e acompanhar, tanto quanto possível, 
utentes muito dependentes e/ou acamados através 
de visitas aos seus quartos e/ou salas onde se 
encontram recolhidos, prestando apoio moral, 
psicológico e social, motivando-os e acarinhando-os 
Avaliar o estado emocional, cognitivo, autoconceito 
e perceção da qualidade de vida; 

R. Humanos: Tec. Animação 
R. Materiais: A definir quando necessário 
R. Financeiros: Sem custos adicionais 

Indicadores: 
Nº de participantes; 
Metas: 8 a 10 
utentes/semana 

 
Semanal 

 
ATELIER MENTE SÃ 
(3ªf) 

Aplicar Fichas de Estimulação Cognitiva 
desenvolvidas pelo Gabinete de Animação e/ou 
jogos didáticos; 
Prevenir o envelhecimento cognitivo e intelectual; 
Estimular a memória, atenção, concentração, 
raciocínio lógico, coordenação motora; 
Contribuir para a avaliação da manutenção ou 
degradação das capacidades cognitivas; 

R. Humanos: Tec. Animação 
R. Materiais: Fichas de Estimulação Cognitiva; 
Jogos didáticos; Lápis e canetas; Mesas e cadeiras; 
R. Financeiros: Sem custos adicionais 

Indicadores: 
Nº de participantes; Grau de 
satisfação das expectativas; 
Metas: 12 a 15 
utentes/sessão 



Casa de Repouso dos Motoristas de Portugal e Profissões Afins 
Fundada em 24 de Fevereiro de 1950 

 
 

Gabinete de Serviço Social/ Plano de Atividades 2021-Área de Animação Sociocultural / Novembro 2021 
 

 
Semanal 

 
ATELIER DE 
TRABALHOS 

MANUAIS 
(4ªf) 

Realizar actividades plásticas e criativas de pintura, 
ilustração, colagem, modelagem, decoração de 
caixas, molduras, gesso, trabalhos com material 
reciclado, em tecido, lã, madeiras, entre outros; 
Estimular a utilização das capacidades motoras ao 
nível da motricidade fina e das capacidades 
intelectuais; 
Proporcionar experiências ao nível emocional e 
cognitivo pela consecução dos objectivos; 
Produzir objectos manufacturados pelos utentes 
tendo em vista a sua venda com o objectivo de 
angariar fundos para o Fundo de Maneio do 
Gabinete de Animação; 
Gerar   produtos    para    decoração    temática    da 
Instituição ou para utilização nas festas. 

R. Humanos: Tec. Animação 
R. Materiais: Folhas de papel, cartolinas, papel de 
seda, papel crepe, papel de lustro, papel de 
embrulho, recortes de jornais e revistas, lápis de 
cor, canetas, aguarelas, tintas guache, tinta 
acrílica, tesouras, colas, réguas, materiais em 
feltro e EVA, garrafas, rolos de cartão, caixas de 
ovos, motivos decorativos, contas, areia, pistola 
de cola quente, madeiras, lixas, esferovite, sacos 
de plástico, balões, cordas, fios, fitas de tecido, 
pinceis, moldes de silicone, moldes de metal, 
telas, conchas, botões, caixas, cartão, linhas, 
agulhas, lãs, entre outros materiais de desgaste; 
Mesas e cadeiras; 
R. Financeiros: Materiais para o desenvolvimento 

Indicadores: 
Nº de participantes; Grau de 
satisfação das expectativas; 
Metas: 15 a 20 
utentes/sessão 

  Temáticas para decoração da Instituição: Jan./ 
Inverno; Fev./ Carnaval + Aniversário CRMPPA; 
Mar./Primavera; Abr./ Páscoa; Jun./ Santos 
Populares; Jul.Ago./ Verão; Set./ Outono e 
Vindimas; Out./ Outono; Nov. – São Martinho; Dez. 
- Natal 

das atividades de artes plásticas a adquirir ao 
longo do ano conforme necessidades com os 
fundos disponíveis no Fundo de Maneio do 
Gabinete de Animação (salvo raras excepções) 

 

 
Mensal 

 
ATELIER MENTE SÃ: 
TEMAS E DEBATES 

(3ªf 1x/mês) 

Promover acções de informação, sensibilização e 
conversas sobre diferentes temáticas, efemérides 
ou temas de saúde; 
Realizar com os utentes painéis informativos que 
compilem a informação/tema trabalhado; Estimular 
o sentido crítico e a aprendizagem continuada; 
Utilização das capacidades cognitivas e motoras 
(corte, colagem, composição visual) 

R. Humanos: Tec. Animação 
R. Materiais:; Mesas e cadeiras; Recolhas de 
informação sobre as diferentes temáticas 
impressa, cartolinas, tesouras, colas e outros 
materiais de desgaste, PC, TV, equipamento de 
som 
R. Financeiros: Sem custos adicionais 

Indicadores: 
Nº de participantes; Grau de 
satisfação das expectativas; 
Metas: 20 utentes/sessão; 
Tentar aumentar o nº de 
participantes mensalmente 
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Mensal 

 
OFICINA DE 
COZINHA – 

ANIVERSÁRIOS 
DO MÊS 

Realizar mensalmente um atelier de cozinha para 
confeção do lanche da comemoração dos 
aniversários do mês; proporcionar contato com 
diferentes ingredientes; trabalhar noções de 
quantidades e medidas; estimular a memória 

R. Humanos: Tec. Animação, Enc. Setor Auxiliar 
R. Materiais: A definir e coordenar com a Enc. 
Setor Auxiliar (farinha, açúcar, óleo, ovos, frutas, 
outros); Utensílios de cozinha; Mesas e cadeiras; 
R. Financeiros: 10€/mês 

Indicadores: 
Nº de participantes; Grau de 
satisfação das expectativas; 
Metas: 2 a 4 utentes /sessão 

 
A definir 

 
ATELIER SURPRESA 

Realizar, esporadicamente, mas sempre que 
possível, actividades que introduzam alguma 
novidade na rotina. Poderão ser incluídas nestas 
sessões surpresa sessões de cinema, dinâmicas de 
grupo, preparação de apresentações de 
teatro/dança/cantares/poesia para festas na 
Instituição, ou ainda apresentações de grupos 
musicais, de teatro ou poesia convidados, caso a 
situação de saúde pública o permita. 

R. Humanos: Tec. Animação, outros a definir; 
R. Materiais: A definir 
R. Financeiros: Sem custos adicionais 

Indicadores: 
Nº de participantes; Grau de 
satisfação das expectativas; 
Metas: Realizar 1 sessão 
surpresa mensalmente; 

 

ÁREA DE INTERVENÇÃO: ANGARIAÇÃO DE FUNDOS 
CALENDA- 
RIZAÇÃO 

ATIVIDADES ESTRATÉGIAS/ATIVIDADES E OBJETIVOS RECURSOS 
Humanos, Materiais e Financeiros 

AVALIAÇÃO 
Metas e Indicadores 

 
Todo o ano 

 
Mini-venda de 
Animação (De 2º 
a 6ºf) 

Preparar e gerir durante todo o ano uma mini- 
banca/vitrina de Trabalhos de Animação 
realizados pelos utentes tendo em vista a 
angariação de fundos para o desenvolvimento das 
atividades. Contrariar os constrangimentos 
decorrentes da ausência de visitas regulares de 
pessoas exteriores à comunidade da Instituição; 
Envolver os utentes na gestão da banca/produção 
de trabalhos; 

R. Humanos: Tec. Animação; 
R. Materiais: A definir conforme produção no 
Atelier de Artes Plásticas 
R. Financeiros: Sem custos adicionais 

 
 
 
 

Metas: Atingir no final do 
ano de 2021 um produto 
financeiro superior ao 
conseguido em anos 
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Junho e Dezembro 

 
Banquinha 
Popular/ 
Banquinha de 
Natal 

Preparar e gerir banca popular com 
quermesse/venda de rifas (mantendo a Mini- 
venda de Animação); 
Proporcionar aos utentes momentos de diversão 
e contacto com as tradições culturais; 

R. Humanos: Tec. Animação; 
R. Materiais: Objectos variados e traquitanas 
disponíveis no Gab. De Animação; Mesa, papel 
para rifas; 
R. Financeiros: Sem custos adicionais 

anteriores de modo a 
permitir a aquisição de 
novos jogos, equipamentos e 
materiais para usufruto dos 
utentes nas actividades de 
animação 

 
Dezembro 

 
Iniciativa Cabaz 
de Natal 

Recolher ao longo do mês de Dezembro produtos 
alimentares doados pelos funcionários; 
Vender rifas para o sorteio do Cabaz de Natal; 
Preparar o Cabaz e realizar o seu sorteio durante 
a Festa de Natal. 

R. Humanos: Tec. Animação; 
R. Materiais: Caixas de cartão, papel de 
embrulho; outros produtos alimentares doados 
pelos funcionários; livros de rifas 
R. Financeiros: 2€ (livros de rifas) 

OUTROS RECURSOS 
FINANCEIROS 

Como em anos anteriores o Gabinete de Animação necessitará de fazer uso de impressões a preto e banco e a cores para o desenvolvimento das suas 
atividades. 
Poderá ainda ser necessário recorrer a outros fundos da Instituição para a aquisição esporádica de materiais. 

 
 

*1Instrumentos de avaliação: Registo de todas as atividades realizadas em Mapa de Controlo Mensal de Atividades de Animação; Preenchimento de Questionário de 
Avaliação das Actividades Socioculturais a realizar aos utentes quando aplicável; Registos fotográficos/vídeo; Conversas com os utentes sobre a satisfação das 
expectativas; Reuniões periódicas com o Gab. Social. 

        “ Na juventude deve-se acumular o saber.  

Na velhice, fazer-se uso dele.” 

Jean-Jacques Rosseau
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PARECER   DO   CONSELHO   FISCAL 

 
 
 

 
 
 
Prezados Consócios 
 
 
 
Ao abrigo do Artº 49, alínea D, dos Estatutos vem o Conselho Fiscal 
apresentar aos Senhores Associados o seu parecer favorável sobre o 
Orçamento e Plano de Ação para o ano de 2022. 
 
 
Informamos assim, que estamos de acordo com a Direção no que 
respeita às verbas apresentadas no Orçamento e Plano de Ação, assim 
como as atividades transcritas no mesmo Plano. 
 
 
 
 
Camarate, 23 de Novembro de 2021 
 
 
 
 
 
                                                     O CONSELHO FISCAL 
 
                                             


