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Orçamento e Plano de Atividades 
2022 

AV. DE S. PEDRO, 10A   6300-025 ALDEIA VIÇOSA – GUARDA 
Tel.: 271 926 690 

 

Nos termos do artº 33º nº1 alínea b) dos estatutos vem a 

direção propor à Assembleia Geral que sejam aprovados o 

Orçamento e Plano de Atividades para o exercício de 2022. 

Pela Direção: 

Presidente: Sandra Cristina V. dos Santos Mendes 

Vice-Presidente: Daniel Filipe Vinhó dos Santos 

Tesoureiro: Sérgio Filipe Fonseca Pinto 

Secretário: Ilda de Jesus da Silva Pais Monsanto 
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1. Introdução  

 
A Associação de Melhoramentos de Aldeia Viçosa (AMAV) é uma Instituição Particular 

de Solidariedade Social (I.P.S.S.), fundada em 1991, com sede em Aldeia Viçosa, na Avenida 

de São Pedro, concelho e distrito da Guarda, com o número de contribuinte nº 502 552 921. É 

uma Instituição com acordos de cooperação celebrados com o Centro Distrital da Guarda do 

Instituto de Segurança Social. 

A nossa instituição tem como principal missão fazer com que todos os utentes, em todos 

os contextos e situações permaneçam felizes e vivos nessa felicidade, com isto é pretendido que 

os utentes vivam com o maior grau de funcionalidade e alegria possíveis e que assim, obtenham 

uma melhoria da qualidade de vida, dignificando o seu processo de envelhecimento. 

A AMAV é uma instituição de Solidariedade Social que se mantém permeável às 

características e influências da comunidade em que nos inserimos. 

O objetivo principal da planificação de atividades consiste na realização de um conjunto 

de ocupações diversificadas que visem o desenvolvimento do utente nas atividades, para que 

este possa sentir satisfação na sua realização, entusiasmando-se a participar e 

consciencializando-se que o seu contributo no desenvolvimento das atividades propostas é uma 

mais valia. É através deste trabalho que é possível desfazer a imagem pré-concebida de que os 

idosos são inúteis e inativos. 

A realização de atividades com e para os utentes visam proporcionar uma vida mais ativa 

e mais criativa, assim como melhorar as relações e a comunicação com os outros e para melhorar 

a participação na vida da comunidade desenvolvendo a sua autonomia pessoal. 

O ano de 2021 foi para todos um ano difícil. Com a continuidade da pandemia COVID19 

vimos a maior parte das atividades propostas no PADP de 2020 e 2021 canceladas. 

A AMAV elaborou um plano de contingência para a Doença por Coronavírus (Covid 19) 

onde se fornece informação sobre esta nova doença, sobre as medidas de prevenção e controlo 

da infeção, e sobre os procedimentos e medidas a adoptar perante a identificação de casos 

suspeitos e/ou confirmados na Instituição.  

Não deixaremos também, no decorrer do ano de 2022 de dar a necessária atenção a 

outras necessidades da instituição como sejam, as obras de requalificação do edifício, 

principalmente cozinha e sala de refeições, manter e atualizar a formação dos nossos 

colaboradores. 

Tal exigirá um grande esforço financeiro, o qual está já previsto e delineado, sendo certo 

que não deixaremos de, como até aqui, pautar a nossa atuação pelos critérios de equidade e 

rigor orçamental mantendo paralelamente uma linha de equilíbrio entre o investimento controlado 

e a melhoria do bem-estar e da qualidade de vida dos nossos utentes, que é em última análise 

o objetivo primordial a prosseguir. 

Conscientes das dificuldades que se avizinham, cremos, no entanto, estar preparados 

para os desafios vindouros.  
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Não pouparemos esforços para proporcionar aos nossos utentes as melhore condições 

de conforto e segurança. 

Contamos para isso com o rigor profissional de todos quantos conosco colaboram, pois 

só com uma equipa forte, unida e motivada poderemos atingir os objetivos a que nos propomos. 

Atualmente, tendo por suporte os dados relativos ao mês de outubro de 2021, a AMAV 

apoia um total de 35 idosos (25 utentes em ERPI e 10 em SAD) 

 Devido à média alta da idade (87 anos) dos nossos utentes e devido à incapacidade 

física da maioria deles, pretendemos criar um Plano de intervenção que se adapte a todos eles.  
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1. Objetivos Gerais 

 
A realização das atividades nas suas diferentes áreas, bem como os referentes a datas 

comemorativas, trazem benefícios para os utentes e para a comunidade institucional.  

Alguns dos objetivos que se pretende com as atividades são:  

➢ Proporcionar o desenvolvimento psíquico e físico do idoso através da 

participação nas atividades;  

➢ Promover a atividade física e mental;  

➢ Promover o convívio, a confraternização e solidariedade entre os idosos e os 

colaboradores;  

➢ Promover a instituição. 

É nosso objetivo que se mantenham reunidas todas as condições, para assegurar uma 

assistência de excelência e bem-estar a todos os nossos Utentes inseridos nas diferentes 

respostas sociais.  

Ao longo deste Plano de Atividades, iremos apresentar as ações a concretizar em todas 

as Respostas Sociais, as metas a atingir, a metodologia, o meio e as estratégias utilizadas. 

 

2. Capacidade das Instalações 

A capacidade todas da AMAV é de 25 utentes na valência ERPI e 10 utentes em valência 

SAD. 
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3. Caracterização dos Utentes por resposta social 

De seguida, por gráfico, caracterizamos os nossos utentes, por idade e níveis de 

dependência, que frequentam as nossas valências. Dados referentes a 31 de outubro de 2021 

 

Serviço de Apoio Domiciliário de 10 utentes 
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ERPI de 25 utentes 
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4. Plano Estratégico Promotor de motivação dos Recursos Humanos 

Em 2022 continuaremos com o objetivo de melhorar as competências e o desempenho 

dos colaboradores promovendo uma atualização das suas competências e a qualidade dos 

serviços prestados a todos os utentes. 

Para a instituição é fundamental o bem-estar dos seus recursos humanos e para isso 

iremos promover atividades que potenciam a motivação profissional e o trabalho em equipa. 

Recursos Humanos / Institucionais 

Objetivos 

Gerais 

Potencializar a eficácia do 

desempenho e melhorar as 

competências técnico profissionais e 

comportamentais dos colaboradores 

Destinatários: 

Todos os colaboradores da 

Instituição 

Objetivos 

Tipo de sessão 

/Descrição da 

Atividade 

Execução 

Prevista 
Intervenientes 

Indicadores de 

avaliação 

Consolidar a 

Missão, Visão 

e Valores 

orientadores 

Reunião de equipa por 

sector para discussão 

de processos de 

trabalho e 

procedimentos 

internos 

Outra 

periodicidade 

Diretora 

Técnica / 

Equipa 

Técnica 

Resultados 

Obtidos na 

avaliação das 

colaboradoras 

Desenvolver 

as 

competências 

Técnicas e 

Profissionais 

Definição de funções e 

perfis profissionais das 

colaboradoras 

Outra 

periodicidade 

Diretora 

Técnica / 

Equipa 

Técnica 

Avaliação das 

trabalhadoras 

Elaboração e 

divulgação de 

informação sobre: 

- Segurança e Saúde 

no trabalho 

- Legislação BTE 

Outra 

periodicidade 

Diretora 

Técnica / 

Equipa 

Técnica 

Entrega de 

documentação e 

preenchimento 

declaração de 

conhecimento 

Reuniões de equipa 

por sector para 

discussão de 

processos de trabalho 

e procedimentos 

internos 

Outra 

periodicidade 

Diretora 

Técnica / 

Equipa 

Técnica 

Cumprimento da 

periodicidade das 

reuniões 

Elevar o nível 

de formação 

Sessões de 

informação e formação 

dos diferentes 

processos de trabalho 

Outra 

periodicidade 

Formador 

interno e 

externo 

Concretização 

efetiva de 

sessões de 
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geral das 

colaboradoras 

e competências 

profissionais 

Diretora 

Técnica / 

Equipa 

Técnica 

Equipas 

informação e 

formação 

 

5.  Plano Estratégico Global 

O plano de atividades e orçamento para o ano de 2022 foi elaborado com base no cenário 

pandémico atual e na definição de critérios e cenários económicos, tendo em conta a 

concretização dos objetivos constantes no Plano de Atividades.  

Nas Respostas Sociais dirigidas à população idosa, a AMAV propõe-se manter dentro 

das limitações a que estamos sujeitos, condições para a autonomia e prevenção de situações 

de dependência, prestando cuidados de ordem física e de apoio psicossocial com vista ao 

equilibro e bem-estar geral, contrariando assim os efeitos nefastos do envelhecimento. 

Graças à atuação e empenho das 20 colaboradoras que compõem o quadro de pessoal 

e equipa técnica podemos garantir a autonomia do Utente, promovendo uma melhoria na sua 

qualidade de vida e garantindo a sua plena integração no contexto Institucional. 

As diferentes atividades pretendem ir ao encontro dos gostos, interesses, saberes e 

necessidades especificas de cada Utente, paralelamente, pretende-se interver nas diferentes 

áreas: físicas e motoras; cognitivas e/ou mentais; socioculturais; expressão plástica; religiosas; 

quotidiano. Assim propomos a seguinte planificação de atividades socioculturais a desenvolver 

no ano de 2022. 
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5.1.  Plano Anual de Atividades da Direção Técnica 

Objetivo 

Orientador 

Elevar a qualidade dos serviços 

prestados e dos cuidados adequados 

à satisfação das necessidades de 

cada Utente 

Destinatários: 

Utentes / Trabalhadores 

Objetivos 

Gerais 

Objetivos 

Específicos 

Tipo de Sessão 

Descrição da 

Atividade 

Intervenientes 
Indicadores de 

avaliação 

Elevar o 

nível de 

eficácia das 

diferentes 

equipas 

• Consolidar a 

Missão, Visão 

e valores 

orientadores 

das 

colaboradoras • Cumprimento 

das atividades 

previstas para 

ao Recursos 

Humanos da 

AMAV 

• Equipa 

Técnica 

 

• Equipas 

• Resultados 

obtidos na 

avaliação dos 

colaboradores 

• Desenvolver as 

competências 

técnico 

profissionais 

das 

colaboradoras e 

a avaliar os 

problemas de 

desempenho 

Manter e/ou 

melhorar o 

estado geral 

de saúde e 

bem-estar 

de cada 

Utente 

• Ensinar 

estratégias aos 

Utentes para o 

melhor 

desempenho 

ocupacional nas 

atividades 

• Estratégias 

eficazes, 

adequadas às 

limitações de 

cada utente 

• Ensino de 

cuidados e 

sugestões para 

prevenção de 

quedas 

• Diretora 

Técnica  

• Equipas 

• Utentes sem 

problemas de 

saúde 
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Assegurar a 

manutenção 

das 

capacidades 

de escolha e 

decisão de 

cada utente 

• Facilitar o 

processo de 

integração 

institucional 

dos Utentes 

• Processo de 

admissão com 

acolhimento e 

acompanhamento 

personalizado do 

Utente e seus 

familiares na 

Instituição 

• Diretora 

Técnica  

• Equipas 

• Resultados 

obtidos na 

avaliação das 

colaboradoras 

• Família 

• Eventos e 

atividades 

socioculturais de 

promoção das 

relações 

Institucionais c/ 

Utentes e 

Famílias 

• Diretora 

Técnica  

• Equipas 

 

• Prestar apoio 

adequado a 

cada Utente 

• Sessões de apoio 

que identifiquem 

as necessidades, 

constrangimentos 

e aspirações de 

cada utente 

• Diretora 

Técnica  

• Equipas 

• Resultados 

obtidos na 

avaliação dos 

serviços da 

AMAV 

• Estimulação 

sensório-

motor a 

acamados 

• Atividades de 

estimulação e 

manutenção 

física 

• Diretora 

Técnica  

• Equipas 

• Número de 

participantes 

na atividade 

• Visitas 

domiciliárias 

aos Utentes 

de SAD 

• Visitas Inter 

Respostas 

Sociais 

• Diretora 

Técnica  

• Equipas 

• Grau de 

satisfação 

dos Utentes 

face à 

atividade 

Promover o 

bem-estar dos 

utentes 

• Oferta de 

prenda no dia 

do 

aniversário 

de cada 

Utente e 

festejo de 

aniversário 

• Comemoração 

dos aniversários 

5.2.  Atividades de Acompanhamento Social 
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Objetivo Ações a desenvolver Recursos 

Humanos 

Meta Prazo 

Acompanham

ento Técnico 

em 

colaboração 

com 

Entidades 

oficiais 

• Informar, orientar e 

encaminhar os Utentes para 

o acesso aos seus direitos e 

deveres; 

• Melhoria das condições de 

vida dos Utentes em 

situação de vulnerabilidade, 

através de uma ação 

participativa com vista à sua 

progressiva autonomia 

pessoal, social e económica; 

 

• Proceder aos 

encaminhamentos 

necessários para os serviços 

competentes de resposta às 

problemáticas 

• Diretora 

Técnica / 

Equipa 

Técnica 

• Prevenção 

ou 

reparação 

de 

problemas 

geradores 

ou gerados 

por 

situações 

de carência 

social ou 

económica 

Ao longo 

de todo o 

ano 

Intervenção 

Social 

Integrada 

com Utentes 

• Promover uma maior 

proximidade dos serviços 

aos Utentes, no seu 

processo de inclusão; 

reduzir o tempo de espera 

de resposta aos problemas 

identificados. Respeitar a 

individualidade de cada 

Utente dando uma resposta 

que não perturbe o regular 

funcionamento da 

Instituição. 

• Diretora 

Técnica / 

Equipa 

Técnica 

• Rentabilizar 

os recursos 

existentes 

e 

coordenar 

os 

diferentes 

atores 

sociais 

Ao longo 

de todo o 

ano 
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5.3.  Plano Estratégico Ação Social 

Objetivo Geral Objetivos Específicos Metas / Monitorização 

Melhorar o processo 

de Acolhimento Inicial 

• Conhecer a história social do utente; 

• Detectar aspetos relevantes na prestação 

de cuidados; 

• Personalizar cuidados minimizando o 

impacto da institucionalização; 

• Promover a integração 

Taxa de 

concretização: 

>=90% 

1º Mês 

Assegurar o 

cumprimento dos 

PDI’s 

• Elaborar os Planos de desenvolvimento 

individuais (PDI’s) com base nas 

expetativas, necessidades e 

potencialidades dos utentes; 

• Definir ações e objetivos concretizáveis: 

avaliar e rever os PDI’s 

Taxa de 

cumprimento 

dos PDI’s: 

>=90% 

ANUAL 

Fomentar a 

participação dos 

familiares nas 

atividades 

• Planear atividades de envolvimento ativo; 

• Convidar e sensibilizar os familiares para a 

participação em atividades. 

Taxa de 

participação 

>= 70% / ano 

Manter ocupação das 

valências 
• Manter o número máximo em cada valência 

100% das 

vagas 

ocupadas 

Assegurar o 

cumprimento do Plano 

de Atividades 

• Elaborar e aprovar o plano de atividades; 

• Determinar, sempre que se justifique ações 

para assegurar a realização das atividades. 

Taxa de 

cumprimento 

das 

atividades: 

>=75%/ano 

Cumprir o plano de 

formação 

• Identificar as necessidades de formação; 

• Elaborar o plano de formação; 

• Assegurar as organizações e realização 

das ações. 

Taxa de 

cumprimento 

do plano: 

>=70% 

Total quadro 

pessoal 

Realizar reuniões de 

equipas de trabalho e 

multidisciplinares 

• Identificar assuntos a abordar; 

• Convocar os intervenientes; 

• Realizar as reuniões; 

Nº de 

reuniões: 1 

mensal 

RGPD • Elaborar e implementar o RGPD 

Taxa de 

concretização: 

>=90 % 
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5.4.  Plano Estratégico Equipa de Saúde  

 
A equipa de saúde (médico e enfermeira) assegura os cuidados de saúde dos utentes, 

garantindo a melhoria e manutenção do seu bem-estar biopsicossocial. 

A monitorização cuidada do risco de quedes e prevenção de úlceras de pressão permitirá 

uma intervenção precoce, diminuindo a agudização das patologias, reduzindo o número de 

episódios de idas à urgência hospitalar/internamentos hospitalares o se traduzirá por ganhos 

efetivos. 

Uma vez que consideramos o serviço de fisioterapia fundamental para a manutenção 

das capacidades motoras dos utentes, iremos, através de técnico exterior, realizar sessões 

individuais com utentes mais dependentes. Aos utentes com maior nível de dependência são 

realizadas atividades, tendo em conta as suas limitações e assegurando o distanciamento social. 

Tendo em conta a pandemia que estamos a atravessar é umas das nossas prioridades evitar o 

contágio com o COVID 19 por parte dos nossos utentes e colaboradores, fazendo uma 

monitorização diária e adaptando as boas práticas já existentes.  

 

Plano de Atividades da Equipa de Saúde 

Objetivo Geral Objetivos Específicos Atividades Recursos 

Melhorar o 

processo de 

Acolhimento 

Inicial 

• Conhecer a história social do 

utente; 

• Detectar aspetos relevantes na 

prestação de cuidados; 

• Detectar precocemente problemas 

de saúde; 

• Personalizar cuidados minimizando 

o impacto da institucionalização; 

• Promover a integração 

• Avaliação inicial; 

• Integração do 

utente na 

instituição; 

• Observação física 

e psicossocial do 

utente. 

• Enfermeira 

• Colaboradores 

• Médico 

• Material de 

suporte à 

atividade 

Manter o 

Processo 

Individual e do 

utente 

atualizado 

• Assegurar periodicidade nos 

registos no processo individual de 

cada utente 

• Realização 

periódica de 

registos 

• Enfermeira 

• Material de 

suporte à 

atividade 
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Assegurar a 

satisfação as 

Necessidades 

Humanas 

Básicas dos 

utentes 

• Avaliar estado clínico do utente; 

• Estabelecer e aplicar um plano de 

cuidados; 

• Incentivar e / ou motivar 

autonomia do utente; 

• Englobar família na promoção da 

autonomia; 

• Potenciar a autonomia do utente. 

• Promoção da 

autonomia das 

AVD’s 

• Avaliação do 

potencial do utente 

para a realização 

das AVD’s 

• Promoção de 

ensinos ao cuidador 

/ família; 

• Estimulação da 

participação do 

utente e/ou 

cuidador no plano 

de cuidados 

• Enfermeira 

• Colaboradores 

• Equipa 

técnica 

• Material de 

suporte à 

atividade 

Gerir a dieta 

dos utentes 

• Adequar a dieta do utente ao seu 

estado clínico; 

• Manter / melhorar o estado de 

nutrição dos utentes 

• Monitorizar a dieta 

oferecida ao utente; 

• Avaliar a 

capacidade de 

deglutição do 

utente; 

• Enfermeira 

• Colaboradores 

• Equipa 

técnica 

• Material de 

suporte à 

atividade 

Promover a 

autonomia dos 

utentes 

• Minimizar o tempo de 

permanência do utente no leito; 

• Treinar a execução de AVD e 

supervisionar a marcha e 

transferências; 

• Prevenir a Síndrome de 

Imobilização; 

• Prevenir, retardar ou compensar o 

aumento de dependência. 

• Avaliação das 

capacidades do 

utente; 

• Estimulação do 

utente para 

realização da AVD; 

• Motivação diária do 

utente; 

• Promoção do 

levante diário; 

• Promoção de 

períodos de 

marcha. 

• Enfermeira 

• Colaboradores 

• Equipa 

técnica 

• Material de 

suporte à 

atividade 

Evitar erros 

durante a 

Assistência 

medicamentosa 

• Adequar a requisição de stock de 

material 

• Reunir com familiares em que o 

utente ainda não esteja incluído no 

sistema PIM de medicação; 

• Assegurar as adequadas 

condições de acondicionamento 

da medicação. 

• Garantir uma correta 

administração da medicação da 

prescrição; 

• Monitorizar os prazos de validade 

da medicação 

• Controlar prazos de 

validade; 

• Gerir/repor o stock 

de medicamento 

dos utentes; 

• Monitorizar a 

terapêutica; 

• Preparação da 

medicação; 

• Avaliar a 

atualização da 

tabela terapêutica 

dos utentes. 

• Enfermeira 

• Colaboradores 

• Equipa 

técnica 

• Tabelas 

terapêuticas 

• Livro de 

ocorrências 

Melhorar os 

cuidados 

• Auxiliar na recuperação; 

• Manter as funções vitais; 

• Acompanhamento e 

encaminhamento 

• Enfermeira 

• Médico 
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prestados nos 

primeiros 

socorros 

• Proteger a vítima. personalizado após 

urgência; 

• Detectar perigos 

reais e potenciais; 

• Prestar os primeiros 

socorros. 

• Colaboradores 

• Equipa 

técnica 

• Linha de 

emergência 

médica 

Prestar 

Cuidados de 

Saúde e 

prevenir estado 

de doença 

• Detectar precocemente problemas 

de saúde; 

• Controlar a evolução de 

problemas existentes; 

• Estabelecer uma relação de ajuda 

com o utente; 

• Melhor a qualidade de vida dos 

utentes; 

• Prevenir agudizações e idas ao 

serviço de urgência; 

• Prevenir o aparecimento de 

feridas; 

• Promover a adaptação aos 

processos de vida; 

• Promover a intervenção de outros 

técnicos de saúde; 

• Promover a recuperação do 

estado de saúde dos utentes; 

• Promover a autonomia e hábitos 

de vida saudáveis. 

• Acompanhamento 

personalizado a 

cada utente; 

• Atualização e 

acompanhamento 

do plano de 

cuidados de cada 

utente; 

• Avaliação de sinais 

vitais; 

• Encaminhar e 

orientar para os 

recursos 

adequados; 

• Execução de 

procedimentos 

técnicos de 

enfermagem; 

• Observação física e 

psicossocial do 

utente; 

• Sinalização de 

situações a outros 

membros da equipa 

e familiares; 

• Vigilância do estado 

geral do utente 

• Enfermeira 

• Colaboradores 

• Equipa 

técnica 

• Processo 

individual do 

utente 

• Auxiliares de 

marcha 
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Assegurar 

proteção eficaz 

contra agente 

infecioso 

COVID 19 e 

seus sintomas 

• Assegurar a utilização de EPI’s 

• Garantir o cumprimento do 

distanciamento social e das 

medidas de etiqueta respiratória por 

parte dos utentes e colaboradores; 

• Assegurar a existência de stock de 

EPI’s; 

• Monitorizar diariamente a existência 

de sintomas e a temperatura 

corporal das colaboradoras e dos 

utentes; 

• Incentivar à lavagem frequente das 

mãos por parte das colaboradoras e 

utentes; 

• Promover a higiene ambiental, 

como a limpeza e desinfeção dos 

espaços; 

• Articulação com a linha SNS 24 e 

linha COVID lares em caso de 

surto. 

• Assegurar a ventilação adequada 

dos espaços; 

• Assegurar isolamento social 

sempre que ocorra sintomatologia 

COVID19 ou casos confirmados 

Covid19. 

• Realização de 

ensinos acerca da 

utilização correta 

de EPI’s; 

• Monitorização 

diária dos utentes 

e colaboradoras; 

• Realização 

periódica de 

registos; 

• Vigilância do 

estado geral do 

utente e 

colaboradoras 

• Enfermeira 

• Equipa 

Técnica 

• Colaboradoras 

• Linha SNS24 

• Linha SNS 24 

Lares 

• Registos 

diários 

• Laboratório 

para realização 

de testes 

Covid 19 

Prevenir 

úlceras de 

pressão 

• Garantir a funcionalidade e 

adequação dos equipamentos; 

• Garantir levante diário, sempre que 

o estado clínico o permita; 

• Minimizar o tempo de permanência 

do utente no leito; 

• Posicionar utente de acordo com as 

suas necessidades. 

• Alternância de 

decúbitos; 

• Aplicação de 

material anti-

escara, sempre 

que necessário; 

• Hidratação e 

alimentação 

adequada; 

• Aplicação de 

medidas de 

prevenção de 

úlceras de 

Pressão; 

• Avaliação do 

estado do utente. 

• Colaboradoras; 

• Enfermeira 

• Equipa 

Técnica 

• Material de 

suporte à 

atividade 
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Promover o 

envolvimento 

familiar 

• Entrevistar a família e utente na 

admissão; 

• Promover a integração familiar na 

tomada de decisões; 

• Promover o envolvimento familiar 

no acompanhamento do utente; 

• Integrar o utente e família na 

instituição; 

• Respeitar a cultura e religião do 

utente e família; 

• Adequar estratégias de discurso ao 

estado do utente. 

• Promoção do 

acompanhamento 

da família ao 

utente nas 

consultas 

externas; 

• Utilização de 

estratégias 

facilitadoras de 

comunicação 

quando o utente é 

afásico ou 

disártrico. 

• Colaboradoras 

• Enfermeira 

• Equipa 

Técnica 

• Material de 

apoio à 

atividade 

Plano de Atividades sujeito a alterações consoante as necessidades dos 

utentes 
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5.5.  Plano Estratégico Animação Sócio Cultural 

 
A animação tem como objetivo uma melhor qualidade de vida aos utentes com atividades que visam proporcionar o relacionamento interpessoal, a valorização da pessoa 

idosa, colmatar a solidão, o desenvolvimento da motricidade fina, da precisão manual e da coordenação psicomotora. 

 

Área Atividade Objetivos Gerais 
Recurso Resp. Social 

Calendarização Destinatários 
Humanos Materiais Financeiros ERPI SAD 

IN
T

E
L

E
T

U
A

L
 

Estimulação 

 

• Estimular o raciocínio;  

• Desenvolver a atenção e concentração;  

• Proporcionar a partilha de experiências;  

• Relembrar hábitos, costumes e vivências;  

• Incutir o respeito pelas diferentes opiniões;  

• Estimular a capacidade argumentativa.  

 

Animador 

DT 

Mesa; 

Cadeiras; 

Lápis; 

Borracha; 

Folhas; 

Computador; 

Tablet. 

15€ X  Todos os meses 

Clientes com 

capacidades e interesse 

em participar. 

 

Estimulação 

Cognitiva 

 

 

• Estimular as funções mentais/cognitivas 

(orientação, retenção, atenção e cálculo, 

memória, evocação, linguagem e visão 

espacial);  

• Promover a capacidade de 

comunicação/interação;  

• Estimular o treino de grafismo (escrita);  

• Fomentar a orientação espaço temporal;  

• Promover as relações entre pares;  

 

Animador 

DT 

Lápis; 

Borracha; 

Folhas; 

Mesas; 

Cadeiras; 

Imagens diversas; 

Tablet; 

(etc.) 

15€ X  Todos os meses 

Clientes com 

capacidades e interesse / 

motivação em participar. 
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Área Atividade Objetivos Gerais 
Recurso Resp. Social 

Calendarização Destinatários 
Humanos Materiais Financeiros ERPI SAD 

S
O

C
IA

L
 E

 E
S

P
IR

IT
U

A
L

 

Momento de 

Oração / 

Celebração 

Religiosa 

• Valorizar os hábitos e vivências; 

• Promover a valorização pessoal e 

espiritual; 

• Expressar a fé. 

 

Pároco 

Animador 

DT 

AAD 

ASG 

Sistema de som;  

Máquina 

Fotográfica;  

Cadeirões;  

Utensílios 

religiosos.  

Sem custos 

adicionais 
X X Todos os meses 

Clientes com crença 

religiosa, independentes e 

clientes com dependência 

ligeira a moderada. 

Apoio Social 

 

• Promover a Autoestima do idoso 

estimulando o seu envolvimento no dia-a-

dia da Instituição; 

• Cooperar com as famílias na vivência e 

bem-estar dos clientes, fortalecendo e 

perseverando os laços familiares. 

 

Animador 

DT 

Computador;  

Tablet;  

Folhas;  

Lápis.  

Sem custos 

adicionais 
X  Todos os meses 

Clientes independentes e 

clientes com dependência 

ligeira a moderada. 

L
Ú

D
IC

O
R

E
C

R
E

A
T

IV
A

 

Passeios 

• Proporcionar a interação social; 

• Promover hábitos, costumes e vivências. 

 

Animador 

DT 

AAD 

ASG 

Carrinhas;  

Lanches;  

Máquina 

fotográfica;  

75€ X X 
Abril, Junho, 

Agosto 

Clientes independentes e 

clientes com dependência 

ligeira a moderada. 

E
X

P
R

E
S

S
Õ

E
S

 

Expressão 

Plástica 

 

• Estimular a motricidade fina; 

• Treinar a concentração e a atenção; 

• Desenvolver a criatividade; 

• Promover o contato com diferentes 

materiais e técnicas; 

• Promover o espírito do grupo 

Animador 

DT 

Materiais de 

desgaste (tintas; 

colas; papel; 

tesouras; x-ato; 

cartão; colas; 

pincéis)  

150€ X  Todos os meses 
Clientes com 

dependência ligeira e 

interesse.  

Atividade 

Musical 

• Estimular a atenção; 

• Promover a interação; 
Animador 

DT 

Computador 

TV 

Sem custos 

adicionais X X Todos os meses 

Clientes independentes e 

clientes com dependência 

ligeira a moderada;  
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Área Atividade Objetivos Gerais 
Recurso Resp. Social 

Calendarização Destinatários 
Humanos Materiais Financeiros ERPI SAD 

M
O

T
O

R
A

 F
IS

IC
A

 

Atividade 

física 

 

• Evitar o sedentarismo 

• Fomentar a proatividade; 

• Desenvolver hábitos de exercício físico; 

• Incluir o espírito de competitividade 

 

Animador 

DT 

AAD 

ASG 

Cadeiras; 

Fitas; 

Balões; 

Bolas; 

Garrafas 

70€ X X Todos os meses 

Clientes independentes e 

clientes com dependência 

ligeira, que tenham 

interesse em participar  

Treinos de 

Marcha 

 

 

• Reduzir as dores musculares e aumento da 

sensação de prazer e bem-estar 

• Controlar diabetes tipo 2; 

• Melhorar Capacidade cardíaca e 

cardiopulmonar e preservar autonomia 

• Melhorar equilíbrio, para evitar e reduzir 

risco de quedas 

Animador 

DT 

Enfermeira 

Auxiliares de 

marcha (quando 

necessário)  

.  

Sem custos 

adicionais 
X  Todos os meses 

Clientes com capacidade 

para realização de marcha 

com apoio uni/ bilateral 

ou supervisão  

Treino de 

transferência/ 

Treino da 

posição de pé  

• Prevenir úlceras de pressão; 

• Melhorar tónus muscular; 

• Prevenir deformidades e contraturas; 

• Fomentar colaboração nas transferências 

 

Enfermeira 

AAD 

ASG 

Auxiliares de 

transferência 

(quando 

necessário) 

50€  

(quando 

necessário 

adaptação/ 

aquisição de 

utensílios)  

X  Todos os meses 

Clientes com potencial 

para colaborarem durante 

as transferências  

 

T
re

in
o

 d
e 

A
V

D
’

s 

Alimentação 

• Manter e incentivar funcionalidade e 

autonomia;  

• Adaptar/adquirir utensílios para aumentar 

o desempenho na tarefa;  

• Maximizar competências motoras (treino 

de motricidade; incentivar o movimento 

ativo; treino de coordenação oculo 

manual);  

Enfermeira 

AAD 

ASG 

Utensílios de 

cozinha; 

Refeições 

50€  

(quando 

necessário 

adaptação/ 

aquisição de 

utensílios)  

X  Todos os meses 

Clientes com dificuldades 

na alimentação/que 

necessitem de incentivo e 

orientação.  

Vestir / 

Despir 

Material de 

AVD’s 
X X Todos os meses 

Clientes com dificuldades 

no vestir/despir que 

necessitem de incentivo e 

orientação.  
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Área Atividade Objetivos Gerais 
Recurso Resp. Social 

Calendarização Destinatários 
Humanos Materiais Financeiros ERPI SAD 

C
O

M
E

M
O

R
A

T
IV

A
S

 

Comemoração 

de 

Aniversários 

• Promover momentos de bem-estar e 

convívio; 

• Preservar a identidade de dos clientes; 

• Desenvolver a autoestima; 

Animador 

DT 

AAD 

ASG 

Máquina 

fotográfica; 

Bolo de 

aniversário 

5€ / Utente X  Todos os meses Todos os clientes  

Treinos de 

Marcha 

 

 

• Reduzir as dores musculares e aumento 

da sensação de prazer e bem-estar 

• Controlar diabetes tipo 2; 

• Melhorar Capacidade cardíaca e 

cardiopulmonar e preservar autonomia 

• Melhorar equilíbrio, para evitar e reduzir 

risco de quedas 

Animador 

DT 

Enfermeira 

Auxiliares de 

marcha (quando 

necessário)  

.  

Sem custos 

adicionais 
X  Todos os meses 

Clientes com capacidade 

para realização de 

marcha com apoio uni/ 

bilateral ou supervisão  

Treino de 

transferência/ 

Treino da 

posição de pé  

• Prevenir úlceras de pressão; 

• Melhorar tónus muscular; 

• Prevenir deformidades e contraturas; 

• Fomentar colaboração nas transferências 

 

Enfermeira 

AAD 

ASG 

Auxiliares de 

transferência 

(quando 

necessário) 

50€  

(quando 

necessário 

adaptação/ 

aquisição de 

utensílios)  

X  Todos os meses 

Clientes com potencial 

para colaborarem durante 

as transferências  
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5.6. Cronograma das Atividades Comemorativas 
 

Descrição 

Atividade 
Ação Objetivos Gerais 

Recursos Resp. Social 
Calendarização Destinatários 

M
o

n
it
o

ri
z
a
ç
ã

o
 

Humanos Materiais Financeiros ERPI SAD 

Dia de Reis 

• Comemorar o 

Dia de Reis; 

• Cantar as 

janeiras. 

• Relembrar o dia 

de reis e a sua 

história;  

• Incentivar 

relações 

intergeracionais; 

• Partilha de 

conhecimentos, 

cantigas e 

histórias 

 

Animador 

DT 

AAD 

ASG 

Carrinha; 

Máquina 

Fotográfica 

20€ X X 06 janeiro 

clientes com maior 

autonomia e 

interesse  

 

R  

A  

S  

NR  

Monitorização: 
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Comemorativas 

/ Festividades 

Descrição 

Atividade 
Objetivos Gerais 

Recursos Resp. Social 

 

Destinatários 

M
o

n
it
o

ri
z
a
ç
ã

o
 

Humanos Materiais  ERPI SAD 

Carnaval 

Convite à 

comunidade, 

familiares  

Decoração dos 

espaços da 

instituição 

 

- Estimular o convívio e 

momentos de lazer; 

- Desenvolver o espírito de 

grupo; 

- Promover a interação e a 

comunicação; 

- Proporcionar momentos de 

bem-estar; 

- Promover a interação com a 

comunidade local 

Animador 

DT 

AAD 

ASG 

Cadeiras; 

Máquina 

Fotográfica; 

Sistema de Som; 

Enfeites 

 

X X 1 março 

clientes com 

maior 

autonomia e 

interesse  

 

R  

A  

S  

NR  

Monitorização: 

Dia da Mulher 

Promover um 

dia especial a 

todas as 

utentes 

 

- Elaboração de uma lembrança 

para oferecer a cada uma das 

mulheres incluindo a todas as 

colaboradoras 

Animador 

DT 

AAD 

ASG 

Cadeiras; 

Máquina 

Fotográfica; 

Material diverso 

 

X X 8 abril 

clientes com 

maior 

autonomia e 

interesse  

 

R  

A  

S  

NR  

Monitorização:  
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Comemorativas 

/ Festividades 

Descrição 

Atividade 
Objetivos Gerais Recursos Resp. Social 

 

Destinatários 

M
o

n
it
o

ri
z
a

ç
ã

o
 

Dia do Pai 

Lanche 

convívio para 

comemorar o 

dia 

 

Promover a aproximação com a 

família; 

Valorização do papel do utente 

na família 

Animador 

DT 

AAD 

ASG 

Cadeiras; 

Máquina 

Fotográfica; 

Sistema de Som; 

Enfeites 

 

X X 19 março 

clientes com 

maior 

autonomia e 

interesse  

 

R  

A  

S  

NR  

Monitorização: 

Páscoa 

Decoração dos 

espaços da 

instituição 

 

- Desenvolver o espírito de 

grupo; 

- Promover a interação e a 

comunicação; 

- Proporcionar momentos de 

bem-estar; 

Animador 

DT 

AAD 

ASG 

Cadeiras; 

Máquina 

Fotográfica; 

Sistema de Som; 

Enfeites 

 

X X 17 abril 

clientes com 

maior 

autonomia e 

interesse  

 

R  

Monitorização: 
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Comemorativas 

/ Festividades 

Descrição 

Atividade 
Objetivos Gerais 

Recursos Resp. Social 

 

Destinatários 

M
o

n
it
o

ri
z
a
ç
ã

o
 

Humanos Materiais  ERPI SAD 

Santos 

Populares 

Sardinhada 

convívio no 

espaço 

exterior da 

instituição; 

 

Música 

Ambiente 

 

- Reviver emoções passadas; 

- Estimular o convívio e 

momentos de lazer 

 

Animador 

DT 

AAD 

ASG 

Máquina 

Fotográfica; 

Sistema de Som; 

Enfeites 

 

X X 26 junho 

Todos os 

clientes 

 

R  

A  

S  

NR  

Monitorização: 

Dia dos avós 

Convite aos 

netos, família 

e comunidade; 

 

Encontro 

intergeracional 

(a designar) 

 

Lanche 

Convivio 

 

- Aumentar a autoestima; 

 

- Promover momentos de bem-

estar e de partilha; 

 

- Promover a interação 

 

Animador 

DT 

AAD 

ASG 

Máquina 

Fotográfica; 

Sistema de Som; 

 

X X 25 julho 

Todos os 

clientes 

 

R  

A  

S  

NR  

Monitorização: 
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Comemorativas 

/ Festividades 

Descrição 

Atividade 
Objetivos Gerais 

Recursos Resp. Social 

 

Destinatários 

M
o

n
it
o

ri
z
a
ç
ã

o
 

Humanos Materiais  ERPI SAD 

Dia 

Internacional 

dos Idosos 

Realização de 

uma visita (a 

designar)  

 

- Fomentar a autoestima; 

- Promover a cultura; 

- Estimular o contato com a 

natureza; 

 

Animador 

DT 

AAD 

ASG 

Máquina; 

Fotográfica; 

Carrinha 

 

X X 1 outubro 

Todos os 

clientes 

 

R  

A  

S  

NR  

Monitorização: 

Magusto 

Baile de S. 

Martinho 

seguido de 

lanche 

convívio 

 

- Reviver emoções passadas; 

- Estimular o convívio e 

momentos de lazer 

 

Animador 

DT 

AAD 

ASG 

Máquina; 

Fotográfica; 

Caruma; 

Castanhas; 

Jeropiga 

 

X X 11 novembro 

clientes com 

potencialidades 

e interesse, 

familiares; 

comunidade;  

Colaboradores 

 

R  

A  

S  

NR  

Monitorização: 

 

26 



 

 Programa de Ação e Orçamento 2021 
e 

Plano de Atividades de Desenvolvimento Pessoal (PADP) 
 

 

  

Associação de Melhoramentos de Aldeia Viçosa – Av. De S. Pedro – 10ª - 6300-025 Aldeia Viçosa   
NIF: 502 552 921 – IPSS – D.R. nº 71 de 25-03-1994 – III Série – Reg. Na DGAS em 15-11-93, nº 3/94, livro nº5, folha 169 das Associações de Solidariedade Social 

Comemorativas 

/ Festividades 

Descrição 

Atividade 
Objetivos Gerais 

Recursos Resp. Social 
Calendarização Destinatários 

M
o

n
it
o

ri
z
a
ç
ã

o
 

Humanos Materiais Financeiros ERPI SAD 

Natal 

Celebração 

Natal 

Decoração do 

espaço da 

instituição 

- Desenvolver a autoestima; 

- Fomentar a cultura; Animador 

DT 

AAD 

ASG 

Máquina; 

Fotográfica; 

Material Diverso 

90€ 

X X 

11 dezembro 

Todos os 

clientes 

 

R  

A  

Jantar de Natal 

- Promover a participação das 

famílias e comunidade; 

- Estimular o convívio e 

momentos de lazer; 

- Relembrar hábitos, costumes e 

vivências 

Maquina 

Fotografica; 

Jantar 

250 € 18 dezembro 

S  

NR  

Total do Plano Proposto: 1.550€ 

Monitorização: 

Avaliação: 

 

Taxa de execução de atividades planeadas vs concretizadas _________% 

Divulgação - Afixação mensal do plano de atividades, distribuição de convites e cartaz alusivo com forma aplicável. 

Elaborado: Equipa Técnica        Aprovado: Pela Direção 
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6. Orçamento Previsional para o Exercício de 2022 

 
Face à atual situação da pandemia de COVID 19, sentida em Portugal nestes últimos dois 

anos e que afetou diretamente a Instituição e consequentemente as suas contas, a AMAV para 

o ano de 2022, toma por base os valores de 2021 sabendo que também estes não correspondem 

ao normal funcionamento da Instituição, quer ao nível dos gastos quer ao nível dos rendimentos, 

tendo como base a visão, a missão, os valores e os princípios apresentados em 2021. 

Vivemos hoje um tempo de incertezas.   As projeções feitas nestes últimos anos basearam-

se num histórico bastante controlado, mas que se tornou num complexo exercício em que todos 

os cenários foram equacionados. A pandemia do Covid19 é antes de mais um desafio 

humanitário global, que exige novas soluções para ultrapassar os desafios colocados, de forma 

a garantir a sustentabilidade da nossa Instituição e a segurança dos nossos utentes, 

colaboradores e parceiros. 

O presente plano apresenta as seguintes linhas estratégicas orientadoras da Instituição para 

concretizar os seus objetivos em 2022 propondo o seguinte orçamento de investimentos. 

 

6.1. Quadro de investimentos do Orçamento 2022 

 

Imobilizações Corpóreas Quantificação Valor 

Orçamental 

Aquisição de Armários para Quartos 10 1.000 € 

Candeeiros de suspenção para quartos 25 300 € 

Camas Articuladas Eletricas 6 1.860 € 

Sobrecolchão em Espuma Viscoelástica – 

Viscoflex  

6 900 € 

Manutenção Equipamentos N/A 2.000 € 

Remodelação da Cozinha N/A 7.500 € 

Atividades de Animação N/A 1.550 € 

TOTAL 15.110 € 
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7. Reflexão Final 
 

 

O Plano de Atividades de Desenvolvimento Pessoal 2022 visa uma melhoria na 

organização e realização das atividades socioculturais. O presente PADP teve como objetivo a 

planificação estratégica da intervenção a desenvolver durante o ano 2022, tendo em 

consideração a avaliação dos resultados obtidos e correspondentes ao ano transato.  

Contudo, tentou-se promover a inovação e as novas descobertas. A planificação destas 

atividades socioculturais, prendeu-se com a necessidade de ocupar o utente. Mas as escolhas 

do utente foram tidas em conta, porque deste modo ele já se sente envolvido e entusiasmado 

para participar. Relembramos que as atividades programadas para o dia-a-dia dos utentes, quer 

na área lúdico-recreativa, quer na física/motora ou na cognitiva/formativa, foram ao encontro da 

idade, do grau de dependência e das capacidades dos utentes. Pelo que reforçamos a ideia de 

que a prática contínua destas atividades, proporcionam também momentos de aprendizagem e 

lazer. 

Reforça-se mais uma vez que este documento foi constituído numa base previsional e 

assim deverá ser entendido, ainda mais atendendo ao atual contexto pandémico que vivemos 

derivado do novo corona vírus. Trata-se de um projeto de intenções que poderá sobre alterações 

de acordo com os condicionamentos conjunturais, económicos e políticos. Urge honrarmos a 

nossa génese, reforçando o nosso papel de defensores da Terceira Idade, assegurando o seu 

acompanhamento regular, para que os danos colaterais do contexto não se alastrem e agravem 

a saúde dos nossos utentes.  

Assim, a Direção apresenta à Assembleia Geral o Plano de Atividades e Orçamento para 

o ano de 2021. 

 

Aprovado em reunião de Direção em 20 de novembro de 2021 

 

O Órgão de Administração 

 

Cargo Nome Assinatura 

Presidente Sandra Cristina Vinhó dos Santos Mendes  

Vice-Presidente Daniel Filipe Vinhó dos Santos  

Tesoureiro Sérgio Filipe da Fonseca Pinto  

Secretário Ilda de Jesus da Silva Pais Monsanto  
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Orçamento e Plano de Atividades para o exercício de 2022 da Associação de 

Melhoramentos de Aldeia Viçosa, aprovado em reunião de Conselho Fiscal em 22 de novembro 

de 2021 

 

 

O Órgão de Fiscalização 

 

 

Cargo Nome Assinatura 

Presidente Fernando Bernardo Prata  

Vogal António Manuel dos Santos  

Vogal Julien Domingos  

 

 

Aprovado em reunião de Assembleia Geral em _____ de novembro de 2021 

 

A Mesa da Assembleia Geral 

Cargo Nome Assinatura 

Presidente José Carlos Monsanto  

1º Secretário Mário da Fonseca Monteiro  

2º Secretário Nuno Miguel Ferreira Gomes  
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ANEXO 1  

 

ORÇAMENTO  
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