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   1. INTRODUÇÃO   

O presente plano de atividades visa planear as atividades a desenvolver no ano de 2017 

pela Associação de Solidariedade Social S. Pedro – Sanfins, assumindo-se como um 

documento que define os objetivos, as formas de organização e de programação das 

atividades bem como a identificação dos recursos necessários à sua execução. No 

âmbito das nossas respostas sociais, cujo público-alvo é a população idosa, pretende-se 

a promoção de ações e atividades que contribuam para potenciar a sua autonomia, 

estimulando as suas capacidades e contribuindo para retardar os efeitos que se 

verificam devido à progressiva alteração fisiológica, cognitiva e psicossocial.   

Sendo a nossa missão “prestar assistência à comunidade local, principalmente, aos cidadãos 

na velhice e na invalidez, disponibilizando serviços que colmatam as suas necessidades e que lhes 

proporcionam uma melhor qualidade de vida”, pretendemos desenvolver, para além da 

prestação de cuidados básicos e do apoio nas atividades da vida diária, atividades lúdico 

recreativas e de caráter cultural, promotoras entre outros do treino cognitivo, motricidade 

grossa e fina, interação entre os pares e com o meio.  

O plano de atividades para o ano de 2017 prevê ainda ações destinadas aos 

colaboradores de modo a promover uma relação harmoniosa, bem como, formação 

contínua dos seus colaboradores.  

  

  
2. ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL  

2.1. SÍNTESE HISTÓRICA DA INSTITUIÇÃO  

A Associação de Solidariedade Social S. Pedro – Sanfins, é uma Instituição Particular de 

Solidariedade Social, com sede na Rua dos Namorados, n.º 12 em Sanfins. Foi fundada a 28 de 

Outubro de 1998, iniciou atividades em 01 de Janeiro de 1999 e foi reconhecida como Associação 

de Solidariedade Social em 19 de Julho de 1999.  

Esta Associação desenvolve a sua atividade na área da Ação Social direcionada para pessoas idosas 

com e sem alojamento, através das Valências de Serviço de Apoio Domiciliário e Estrutura 

Residencial para Pessoas Idosas.  

Estas valências foram criadas para dar resposta aos problemas sociais da localidade e freguesias 

limítrofes, nomeadamente o isolamento social e a falta de apoio familiar dos idosos.  
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Para além destas valências, a Associação de Solidariedade Social S. Pedro de Sanfins é uma 

instituição mediadora do Fundo Europeu de Auxílio aosCarenciados (FEAC), desenvolvido pela 

Segurança Social. Como instituição mediadora do programa compete à Associação fazer 

anualmente duas ou mais recolhas de produtos alimentares fornecidos pela Segurança Social e 

realizar a sua distribuição aos carenciados assinalados e previamente inscritos na plataforma do 

FEAC.  

2.2. VALÊNCIAS, UTENTES E ÁREA GEOGRÁFICA  

A Associação de Solidariedade Social S. Pedro de Sanfins (ASSSP), prioritariamente vocacionada 

para a intervenção junto da população idosa, presta apoio socialatravés de duas valências, 

comparticipadas pelo Instituto da Segurança Social: o Serviço de Apoio Domiciliário e a Estrutura 

Residencial para Pessoas Idosas.  

 

RESPOSTA SOCIAL  Nº UTENTES TOTAL  Nº DE UTENTES 
COMPARTICIPADOS  

Nº DE UTENTES SEM  

COMPARTICIPAÇÃO  

Estrutura Residencial 
para Pessoas Idosas  

36  PELO ISS 28  DO ISS 8  

Serviço de Apoio  

Domiciliário  

30  30  0  

  

 

Na valência de Serviço de Apoio Domiciliário (SAD), a instituição presta apoio a 30 utentes 

abrangendo pessoas dependentes fisicamente e carenciadas a nível socioeconómico. Recebem 

nos seus domicílios serviços de alimentação, higiene habitacional, tratamento de roupa, higiene 

pessoal, apoio psicossocial, entre outros. Esta valência permite a permanência dos idosos em 

suas casas, sendo facilitado, através do Apoio Domiciliário, a realização das suas atividades da 

vida quotidiana.  

Nesta valência prestamos ainda, serviços de enfermagem esporádicos, acompanhamento e 

transporte a consultas médicas ou outros serviços, aquisição de medicação, ajudas técnicas ou 

compras.  

O Serviço de Apoio Domiciliário serve as freguesias de Valpaços e Sanfins, Águas Revés e Crasto, 

Argeriz Santa Maria de Émeres.  

 

 

 



  
   

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO  
ANO 2017  

Pág. 5 / 27  

Concelho de Valpaços  

 

 
  

Relativamente à caracterização dos utentes do Serviço de Apoio Domiciliário, existem mais 

homens a frequentar esta resposta (63%) do que mulheres (37%), a faixa etária mais 

representada é dos 76 aos 85 anos (43%) e a maior parte dos utentes vivem sozinhos (54%) ou 

em agregado (46%), geralmente com o cônjuge.  

 

 
  

 

 

54 % 

46 % 

Utentes SAD 

Vivem sozinhos Vivem em agregado 
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37 % 

Sexo 
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Ao lado desta resposta social, a ASSSP criou uma valência complementar: A Estrutura Residencial 

para Pessoas Idosas. Se reconhecemos as vantagens do Serviço de Apoio Domiciliário, 

principalmente por possibilitar a manutenção do idoso por um maior período de tempo possível 

no seu contexto natural de vida, a nossa experiência também nos diz que num determinado 

momento da vida do indivíduo, o grau de dependência tende a aumentar, tornando difícil 

prosseguir o apoio através desta resposta social. Nessa altura torna-se relevante e necessária, a 

sua integração em ERPI.  

Iniciámos a valência de Estrutura Residencial para Pessoas Idosos em Janeiro de 2014, e 

prestamos serviços, neste momento, a 36 utentes alojados, dos quais 28 são abrangidos pelos 

acordos de cooperação com a Segurança Social, incluindo nesse número 7 vagas cativas para a 

Segurança Social. Estes utentes encontram-se em modo de internamento, usufruindo de 

diversos serviços que lhes garantem a satisfação de todas as suas necessidades:  

• Alojamento  

• Alimentação  

• Higiene pessoal e conforto  

• Cuidados médicos e de enfermagem   

• Tratamento de roupa  

• Acompanhamento a consultas ou outros serviços  

• Animação sociocultural e ocupação dos tempos livres.  

 

Relativamente à caracterização dos utentes que frequentam a ERPI observa-se que, de uma 

maneira geral, os utentes são maioritariamente do género feminino (61%), tem idade avançada 

(53% com 85 ou mais anos) e um grau de dependência moderado (39%).     

 

  

39 % 
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2.3. CARACTERIZAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS   

A equipa de recursos humanos da Associação de Solidariedade Social S. Pedro-Sanfins é 

constituída por:  

 Diretora técnica (Educadora Social)  

 Animadora Socio Cultural  

 Enfermeira  

 Gestora  

 Administrativo  

 Cozinheira  

 Ajudantes de Cozinha  

 Ajudantes de Ação Direta  

 Auxiliares de Serviços Gerais  

 Trabalhador auxiliar (agrícola)  

  

Relativamente aos recursos humanos da Instituição, o sexo feminino prevalece (91%) sobre o 

masculino (apenas dois elementos são de sexo masculino). Relativamente às habilitações 

escolares, quatro elementos possuem licenciatura, oito elementos têm o 12º ano de 

escolaridade, tendo os restantes colaboradores menos do que o 9 º ano de escolaridade. A faixa 

etária mais frequente de entre os colaboradores é a de 31 aos 40 anos (35%), sendo a menos 

frequente a de mais de 60 anos (4%).  

É de observar que a maioria dos colaboradores tem contratos de trabalho sem termo, havendo 

apenas 30% com contrato de trabalho a termo certo.  

36 % 

39 % 

25 % 

GRAU DE DEPENDÊNCIA 

LEVE MODERADA SEVERA 
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2.4. CARACTERIZAÇÃO DOS RECURSOS MATERIAIS   

A sede da Associação caracteriza-se por ser um edifício novo, construído de raiz tendo aberto 

ao público em Janeiro de 2014. As instalações são compostas por:  

• Quartos Duplos com Wc  

• Quartos Individuais com Wc  

• Cozinha  

• Lavandaria  

• Refeitório  

• Sala de Estar  

• Receção  

• Rouparia  

• Casa de Banho de Banhos Assistidos  

• Zona de Sujos  

• Copa  

• Sala de Pessoal  

• Gabinete Administrativo  

• Gabinetes Técnicos  

• Gabinete Médico/ de enfermagem  

• Gabinete de Direção  

• Auditório / Sala de reuniões  

• Sala Multimédia  

• Capela  

• Ginásio  

• Sala de massagens / fisioterapia  

• Salão de Cabeleireira / Barbearia  

• Wc de Serviço  

• Cave e despensas  

  

3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

Para o ano de 2017, foram traçados os seguintes objetivos estratégicos:  

• Promover a melhoria contínua da qualidade dos serviços prestados;  

• Apostar na organização e comunicação interna do trabalho, bem como no 

desenvolvimento das competências dos colaboradores;  
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• Melhorar a comunicação externa, bem como a divulgação da instituição;  

• Promover a sustentabilidade da instituição.   

  

Corporizando os objetivos estratégicos, estabelecemos um conjunto de objetivos operacionais, 

repartidos em cinco eixos prioritários:  

Clientes e Serviços  

Sustentabilidade Económico-financeira  

Comunicação e Promoção  

Colaboradores  

Inovação  

  

4. CLIENTES E SERVIÇOS  

4.1. Certificação da Qualidade  

Visando a procura contínua da qualidade dos serviços que prestamos, pretendemos melhorar 

globalmente as condições de funcionamento e de organização da valência de Estrutura 

Residencial para Pessoas Idosas, obtendo a certificação da qualidade nesta resposta social, 

através da definição e implementação de procedimentos que contribuam para o aumento do 

grau de satisfação e de confiança dos utentes e respetivas famílias.  

  

4.2. Auscultação  

Pretendemos ainda auscultar, com o apoio dos diversos serviços, as necessidades e satisfação 

dos utentes das suas valências e dos seus familiares, realizando uma constante autoavaliação 

dos serviços prestados no sentido de identificar necessidades de melhoria, definir planos de 

ação e implementar ações corretivas e/ou preventivas.  

  

4.3. Alargamento de serviços  

Na tentativa de manter e melhorar a saúde dos nossos utentes e tendo em conta as suas reais 

necessidades, pretendemos contratar serviços na área da fisioterapia, possibilitando a 

prevenção de distúrbios motores, a manutenção da autonomia física e a reabilitação dos mais 

dependentes. O programa da fisioterapia terá como objetivo principal permitir o máximo de 

independência possível de cada idoso nas suas AVD’s, estimulando-os a nível motor e cognitivo. 

Estas duas vertentes são importantes para uma recuperação das dificuldades que o 

envelhecimento acarreta.  
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4.4. Animação sociocultural  

É nosso objetivo para o ano de 2017, continuar a assegurar um acompanhamento adequado às 

necessidades dos idosos, de forma a promover estratégias facilitadoras de um processo de 

envelhecimento ativo, através da estimulação cognitiva, física e social. Assim, queremos, através 

da animação sociocultural, proporcionar aos clientes uma ocupação sadia e adequada do seu 

tempo e atividades que estimulem capacidades e desenvolvam uma maior autonomia e 

integração social.   

Os utentes terão semanalmente propostas de atividades diversas, tais como:  

 Expressão corporal: aulas de movimento e ginástica, jogo de Boccia;   

 Momentos de dança;  

 Trabalhos manuais: desenho, pintura, tecelagem, tricot, etc.;  

 Expressão dramática: peças de teatro;   

 Atividades ao ar livre: jogos tradicionais;  

 Exploração do meio: visitas culturais, piqueniques, participação em atividades 

desenvolvidas para a população idosa, organizadas por outros equipamentos da Instituição 

ou Entidades externas;   

 Comemoração de datas festivas;  

 Momentos destinados à prática do yoga do riso;   

 Jogos de mesa: cartas, damas, dominó e outros;  

 Participação em sessões de informação e sensibilização sobre diferentes 

temáticas de interesse; 

 O polidesportivo da Associação será utilizado para a realização de atividades 

físicas e desporto, sendo o principal objetivo reduzir a passividade dos utentes, favorecendo 

um “envelhecimento saudável e ativo”.  

 

Serão ainda desenvolvidas algumas atividades de carácter periódico, que permitam novas 

aprendizagens, dando sentido a esta fase das suas vidas, de forma a proporcionar uma vida mais 

ativa com momentos lúdicos, criativos, comunicacionais entre os clientes.   

  

4.5. Intercâmbio Interinstitucional  

Sendo a Associação federada da FITI (Federação das Instituições de Terceira Idade), tem havido 

esforços comuns no sentido de se poder organizar intercâmbios entre instituições federadas. 

Queremos com isto, dar oportunidade a alguns utentes da ERPI que possam estar interessados 
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em usufruir de uma curta estadia na Misericórdia de Alverca, trocando experiências e vivências. 

Posteriormente, os utentes da mesma instituição poderão gozar de uns dias na nossa ERPI, num 

contexto geográfico e culturalmente diferente do habitual.  

  

5. SUSTENTABILIDADE  

Pretende-se promover a sustentabilidade da instituição, quer pela via da diversificação das 

fontes de financiamento, quer através da racionalização dos custos de funcionamento e 

otimização da utilização dos recursos disponíveis.  

  

5.1. Acordos com a Segurança Social   

Temos presentemente dois acordos celebrados com o Instituto da Solidariedade e Segurança 

Social, a saber: Estrutura Residencial para Idosos (acordo para 28 utentes), Serviço de Apoio 

Domiciliário (acordo para 30 Idosos). Estes acordos de cooperação (comparticipações) são 

fundamentais para o desenvolvimento e para a manutenção da Instituição, como tal, pretende-

se manter os acordos em vigor.  

  

5.2. Ocupação de vagas  

É nossa intenção manter o número de utentes por valência, até ao máximo das respetivas 

capacidades, aumentando para salvaguarda, o número de utentes em lista de espera. Para isso, 

propomos fazer um atendimento cuidado de potenciais utentes, informando sobre condições 

contratuais, serviços prestados e visita guiada às instalações, e redefinir estratégias de 

comunicação com o exterior, no sentido de atrair novos utentes.  

 

5.3. Candidaturas  

Tendo em conta que os recursos humanos são a despesa fixa mais elevada para a instituição, 

pretendemos continuar a elaborar candidaturas a diversos Programas do Instituto de Emprego 

e Formação Profissional, beneficiando das medidas de emprego e reduzindo, desta forma os 

custos inerentes à contratação de pessoal.  

Queremos ainda, alargar as fontes de financiamento da instituição, realizando candidaturas a 

programas de financiamento e/ou apelando à política de mecenato junto de entidades privadas, 

por forma a promover formas alternativas de financiamento.  
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5.4. Gestão de Aprovisionamento  

Sendo o nosso objetivo máximo a satisfação do cliente, entendemos que é possível fornecer 

níveis apropriados de serviço ao cliente, sem custos e níveis de stock exagerados.  

Pretendemos, sendo assim, implementar metodologias de gestão de aprovisionamentos, 

identificando e analisando os diferentes custos associados aos stocks e armazenamentos e 

utilizando estratégias de negociação com os fornecedores.   

  

6. COMUNICAÇÃO E PROMOÇÃO DA INSTITUIÇÃO   

Umas das prioridades fundamentais da instituição é a comunicação, seja interna ou externa. No 

próximo ano vamos trabalhar para reforçar ainda mais este aspeto, visto ser considerado como 

um pilar fundamental e de vital importância para alcançar com sucesso os nossos objetivos, 

junto dos nossos utentes, familiares, associados, organizações e comunidade em geral. 

Transmitir o trabalho e as atividades desenvolvidas ao longo do ano, torna-se indispensável para 

o reconhecimento externo.   

  

6.1. Redes sociais e Website  

Desta forma, é nossa intenção dinamizar o nosso Website, aprofundar a informação disponível 

sobre as várias valências e serviços da Instituição e diversificar o leque de funções disponíveis, e 

partilhar atualizações constantes na nossa página oficial na rede social “Facebook”, permitindo 

aos familiares dos utentes e à comunidade em geral manter-se informados, ter acesso a 

informação útil, a documentação e ter conhecimento de eventos promovidos pela  

Instituição.   

  

6.2. Publicidade e Divulgação  

Através da elaboração e divulgação de folhetos informativos para as diversas respostas sociais, 

queremos promover uma boa imagem da instituição, disponibilizar informação necessária e dar 

a conhecer os nossos serviços e instalações, ou seja projetar a instituição, garantindo maior 

visibilidade e reconhecimento da sua atuação junto da comunidade alargada.   

  

6.3. Parcerias  

O trabalho em parceria, colaboração e cooperação institucional é fundamental na 

conjuntura atual, por forma a rentabilizar os recursos existentes na comunidade em que 

trabalhamos.  
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Favorecer e dinamizar parcerias, novas ou já existentes, resultará no fortalecimento das 

respostas centradas no cliente, no âmbito da saúde, da ação social ou de outras áreas. Desta 

forma, procuraremos, em 2017, desenvolver parcerias para responder a solicitações constantes 

e aumentar a capacidade de resposta da Instituição.  

Deverá também, ser criada uma dinâmica de angariação de apoios financeiros que permita 

implementar novos projetos com menor recurso a autofinanciamento.  

  

7. COLABORADORES  

7.1 Formação Profissional  

Porque cada vez mais se exige às Instituições que procedam à qualificação dos seus recursos 

humanos com vista à prestação de serviços de qualidade, pretendemos em 2017, proceder à 

restruturação e dinamização das equipas de trabalho, definindo um plano anual de formação 

com base em ações de formação obrigatórias na área da saúde, primeiros socorros, segurança 

e higiene no trabalho e outras como gestão e organização do tempo e relações interpessoais, 

pelas necessidades reconhecidas internamente.  

 A concretização deste objetivo tem por base o princípio de que os encargos financeiros com a 

formação não constituem um custo, mas sim um investimento nas pessoas com proveitos para 

a instituição. Por outro lado, será beneficiada a formação contínua e interna, com baixos custos 

para a entidade, uma vez que não obriga a contratação de uma empresa de formação 

certificada.  

  

7.2 Avaliação de Desempenho  

Por outro lado, pretendemos aplicar a partir do ano 2017, o sistema de avaliação de 

desempenho, usado como uma ferramenta de gestão que vise potenciar o desenvolvimento dos 

colaboradores.  

  

7.3. Motivação  

A instituição, através dos seus colaboradores desenvolve um trabalho de elevado investimento 

afetivo e pessoal, que se traduz também num elevado desgaste físico e emocional. Assim,para 

esta instituição é fundamental o bem-estar do seu grupo de trabalho e para isso, pretendemos 

promover atividades de lazer que potenciam a motivação profissional e o trabalho emequipa.  

Dentro destas atividades destacam-se:  

• Celebração da Páscoa (oferta de folar);  

• Jantar de Natal dos colaboradores.  
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8. INOVAÇÃO  

8.1 Novas tecnologias  

Marcados pela constante evolução dos meios informáticos, cada vez mais estamos 

condicionados às novas tecnologias. Afastados desse mundo virtual por não conseguirem 

acompanhar o ritmo, reconhecemos que são diversos os benefícios que a informática pode 

trazer na vida do idoso institucionalizado. Desta forma, pretendemos criar estratégias que visam 

a inclusão dos nossos utentes no mundo tecnológico. Para esse efeito, foi criado um espaço 

multimédia, com acesso informático que lhes dá oportunidade de se aproximarem e manterem 

o contacto com os seus familiares residentes, por exemplo, no estrangeiro, através do uso do 

“Skype” ou de outros programas informáticos.  

  

8.2 Comercialização do Azeite “Apostolorum”  

Estando inseridos numa região agrícola e dispondo de um olival, pretendemos desenvolver um 

novo projeto que consiste na criação de uma unidade para a comercialização de azeite 

proveniente das cooperativas da região. O mercado-alvo deste projeto irá focar-se nas 

Instituições semelhantes à nossa. Com esta unidade pretende-se permitir o escoamento do 

produto e investir os resultados na área da ação social. Desta forma, este projeto poderá 

contribuir para o aumento da produtividade da Região e para a sustentabilidade da Associação, 

sendo financeiramente sólido, e apresentando um baixo grau de risco económico.   
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8.3 Unidade de Turismo Rural Solidário  

Este projeto consiste no reaproveitamento e rentabilização do espaço antigamente utilizado 

como sede da instituição, antes da construção da Residência Sénior.  

As antigas instalações foram recuperadas, restauradas e equipadas para poderem alojar pessoas 

temporariamente, dispondo de uma cozinha equipada, salão, casa de banho, sanitários, 

escritório, dois quartos de casal e um quarto duplo.  

O projeto Unidade de Turismo Rural Solidário visa promover esse alojamento, junto dos 

dirigentes e confederados da Federação das Instituições de Terceira Idade de todo o país, que 

poderão usufruir do espaço, alugando-o para desfrutar de uns dias de férias num contexto 

totalmente rural.  
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9. QUADRO SÍNTESE - PLANO DE ATIVIDADES 2017  

EIXO  
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO  
OBJETIVOS 

OPERACIONAIS  INDICADORES  META  FONTE  ESTRATÉGIAS  RESPONSÁVEIS  

 

1.Obter a Certificação 
da Qualidade e  
respetiva renovação;   
  

1.1 Garantir a 
obtenção do  
Certificado da  
Qualidade pela Norma  
ISO 9001:2015 na 
Estrutura Residencial 
para Pessoas Idosas   

Resultado das 
Auditorias (obtenção 
do Certificado)   

Positivo  Relatório das 
Auditorias  

Obtenção de formação específica 
para dar continuidade ao trabalho  
da qualidade;   
Finalização da estrutura 
documental e implementação da 
mesma;   
Realização de Auditoria Interna;  
Realização da 1ª e 2ª fase de 
auditorias de concessão.  
  

Direção Equipa 
Técnica  

2.Aumentar o Grau de 
Satisfação dos clientes 
e familiares  

2.1 Obter um grau de 
satisfação nos clientes 
e familiares acima dos  
80%   

Resultado do  
Questionário de  
Avaliação do Grau de  
Satisfação   

80%  Questionários de  
Avaliação do Grau 

de Satisfação  

Manter um contato afinco com os 
clientes e familiares com vista a 
averiguar periodicamente o seu 
grau de satisfação, necessidades e 
expetativas, através de reuniões 
periódicas, de visitas domiciliárias e  
contatos telefónicos;  
Anualmente aplicar os 
questionários e tratar 
estatisticamente os mesmos.   
  

DT 
Animadora  

3. Diversificar as 
atividades e serviços 
prestados na ERPI  

3.1 Organização de 
serviços diferentes 
para os clientes da  
ERPI   

Nº de novos Serviços   2  PADP  
Contrato de  
Prestação de 

Serviços  

Mediante as necessidades 
levantadas pela FAD, planear 
serviços diferentes que possam ir 
ao encontro das necessidades dos 
clientes.  

Direcção  
DT  
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 4.Obter em média 
uma taxa de 
cumprimento positivo 
do plano de 
atividades 
sociocultural   

4.1 Obter uma taxa de 
assiduidade e 
cumprimento das 
atividades acima dos 
75% .  

Taxa de Cumprimento 
dos planos mensais  

75%  Relatório e  
Monitorização do 

PADP  

Mensalmente monitorizar as  
atividades;   
Reformular estratégias quando é 
analisado o não cumprimento dos 
objetivos;  
Privilegiar métodos e recursos 
adaptáveis à faixa etária e 
objetivos pretendidos.   
  

Animadora  
DT  

  

5.Promover um 
intercâmbio 
interinstitucional.  

5.1 Realizar um 
intercâmbio anual 
entre instituições 
federadas da FITI  

Nº de intercâmbios 
realizados  

1  Protocolo 
institucional  

Inquirir os utentes da ERPI para 
obtenção de feedback;  
Planificar com a Misericórdia de 
Alverca, o intercâmbio de utentes e  
tratar de toda a logística 
(transporte, acolhimento, etc.)  

Direção DT  

 

6.Garantir a 
manutenção dos 
acordos de 
cooperação com o ISS  

6.1 Manter as 
comparticipações da 
segurança social a 
100% para as 2 
valências  

Frequências mensais 
para SAD e ERPI  

100%  Listagens de 
frequência 

mensal  

Privilegiar o atendimento 
personalizado e oferecer serviços 
que vão de encontro às reais 
necessidades dos clientes; Reforçar 
as visitas domiciliárias bem como 
os contatos com outros potenciais 
clientes no terreno; Avaliar 
periodicamente a satisfação da 
qualidade dos clientes;  

Direção  
DT  

Animadora  
Enfermeiras  

  

7.Aumentar a taxa de 
procura nos serviços 
da instituição;   
  

7.1 Obter uma taxa de 
ocupação média em 
todas as respostas 
sociais, no mínimo, de  
90%;  

Taxa de ocupação   90%  Contratos de 
prestação de  

Serviços  
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8.Melhorar o 
processo da gestão de 
Aprovisionamentos   

8.1 Implementar uma 
metodologia de 
gestão de 
aprovisionamentos 
com vista a controlar 
melhor o Stock e 
gestão de 
fornecedores   

Nº de Não 
conformidades  N.º 
de Fornecedores  
Qualificados   

<5  
>8  

Boletim das Não  
Conformidades e  

Ações de  
Melhoria  
Lista de  

Fornecedores  
Qualificados  

Implementar o descrito no  
Procedimento de Gestão de 
Aprovisionamentos, definir 
impressos para a gestão de stock; 
melhorar a receção dos 
fornecedores; Rever a qualificação 
dos Fornecedores.   

DT  
Gestora  

Administrativo  

 

 

9.Melhorar os meios 
de comunicação 
externa da instituição  

9.1. Apostar na 
divulgação e 
informação 
institucional através 
do website e das redes 
sociais  

Nº de instrumentos 
comunicacionais 
criados   

<2  Website  
Página do  

Facebook da 
Instituição  

Dinamizar semanalmente a página 
de Facebook de modo a divulgar as 
atividades junto dos familiares,  
clientes e parceiros; Atualizar 
mensalmente a informação 
institucional transmitida 
através do website;  
  

DT  
Assessora de 

comunicação e  
Comercial  

  

10. Aumentar a rede 
de parcerias da  
Instituição  

10.1 Apostar no 
Marketing externo e 
interno com vista ao 
alargamento da rede 
de parceiros da 
instituição  

Nº de novos parceiros   10  Protocolos de 
parceria  Definir listagem de parceiros 

estratégicos por área; Enviar ofícios 
para averiguar viabilidade e 
oficializar parcerias através de 
protocolos.  

Direção  
DT  

Assessora de  
Comunicação e  

Comercial  
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11.Aumentar as 
qualificações e 
competências de 
todos os 
Colaboradores;   
  

11.1 Garantir a taxa 
de participação nas 
formações 
promovidas pela 
entidade no mínimo 
em 80%;   

Taxa de participação 
nas Formações   

80%  Registo de  
Formação  
Individual  

Realizar levantamento de 
necessidades de formação e 
elaborar Plano Anual de Formação;  
Informar, através do Plano Anual 
de Formação bem como circulares 
internas os alertas acerca das 
formações existentes, quer  
internamente, quer externamente;  
Avaliar o grau de satisfação dos 
colaboradores ao final de cada 
ação de formação.   

DT  
  

11.2 Obter uma taxa 
de cumprimento do 
Plano de Formação no 
mínimo 80%   

Taxa de cumprimento 
do Plano de Formação   

80%  Registo da 
execução da 

formação  

Semestralmente avaliar o Plano 
Anual de Formação.   
Tratar da logística para a execução 
da formação.   
Verificar as necessidades pontuais e 
realização das mesmas.  
Monitorizar e avaliar o Plano de  

Direção  
DT  

  

 

      Formação.    

12.Implementar o 
Sistema de Avaliação 
do Desempenho.   

12.1 Implementar o  
Sistema de Avaliação 
de Desempenho a 
todos os 
colaboradores   

% de colaboradores 
com obtenção de  
Muito Bom   

25%  Matriz de 
Competências  

Definir a metodologia de Avaliação 
de Desempenho e divulgação da 
mesma; Realização de ação de 
sensibilização para a importância 
da AD na melhoria do desempenho 
organizacional.   
Aplicação do definido em 
Regulamento.   
Divulgação dos Resultados. 
Definição de ações de melhoria 
face aos resultados recebidos.   

Direção DT  
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13.Aumentar o 
espírito de equipa e a 
motivação dos 
colaboradores   

13.1 Organizar, no 
mínimo, 2 atividades 
de dinâmica 
organizacional   

Nº de Atividades 
organizadas   

2  Planeamento e  
Avaliação da  

Atividade  
Comemorativa  

Fazer o levantamento de sugestões 
para atividades grupais com vista a 
ser trabalhado a motivação, a 
gestão emocional, relação 
interpessoal e espírito de grupo; 
Planear as atividades e tratar da 
logística para a sua realização.   

  
Direção DT  

 

14. Criar um espaço 
multimédia na 
instituição e 
promover a aquisição 
de competências 
informáticas, pelos 
utentes  

14.1 Incentivar os 
utentes a realizar 
atividades 
socioculturais no 
âmbito da informática  

Nº de participantes nas 
sessões de informação  

50%  Relatório e  
Monitorização do 

PADP  

Realizar atividades no âmbito da 
informática, em pequenos grupos, 
e ensinar os utentes a utilizar os 
meios ao seu dispor para poder 
contactar os familiares, via Skype  

Animadora  

14.2 Incentivar ao 
contacto, via “Skype” 
dos utentes com os 
seus familiares  

Nº de contactos 
realizados pelos 
familiares / utentes  

5/ Mês  Registo de 
contactos  

Informar os familiares da 
possibilidade de utilizarem o Skype 
para contactar os utentes da ERPI; 
Definir horários de contacto e criar 
registos.  

DT 
Animadora  

15. Criar uma unidade 
do Azeite  
“Apostolorum”  

15.1 Promover e 
comercializar o azeite 
“Apostolorum”  

Nº de contactos /  
visitas realizadas  
  

50/  Mês  
  
  

Registos de 
contactos e de 

diligências;  

Realizar contactos telefónicos e 
agendar visitas com instituições 
sociais para promover o azeite e a  

Direção  
Assessora de  

Comunicação e  



  
    

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO  
ANO 2017  

Pág. 22 / 27  

   Nº de emails enviados;  
  
Nº de vendas efetivas  
  

   
Relatórios 

comerciais;  
  

Faturas emitidas.  

marca;  
Enviar informação sobre a marca e 
os produtos a comercializar via 
email às instituições sociais;  
  
Publicar informação nas redes 
sociais e no site institucional,  
referente ao azeite “Apostolorum”;  
  
Participar em feiras de produtos 
regionais;  
  
Organizar eventos de apresentação 
do produto e da marca;  
  

Comercial  
  

  

16. Promover a  
Unidade de Turismo  
Rural Solidário  
  

16.1 Rentabilizar as 
antigas instalações da 
Instituição e garantir a 
ocupação esporádica 
da Unidade  

Nº de contactos  
realizados  
  
Nº de estadias / 
visitantes  

1/ mês  Registos de 
contactos e  
diligências;  

  
Agendamentos 

realizados;  
  

Faturas emitidas.  

Divulgar através da FITI, redes 
sociais e site institucional, a  
Unidade de Turismo Rural;  
  
Tratar de toda a logística para 
poder agendar estadias e acolher 
visitantes.  

Direção  
DT  

Assessora de  
Comunicação e  

Comercial  
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10. ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2017  

O orçamento previsional é feito para estabelecer objectivos de vendas, custos, margens e lucros, 

assim como munir a empresa de recursos necessários para os atingir. Só desta forma é que é 

possível comparar os resultados obtidos mensalmente com os valores orçamentados e verificar 

assim as diferenças para implementar medidas rectificativas atempadamente e sempre que 

necessário. A projecção da actividade da Associação de Solidariedade Social São Pedro, traduzida 

nosseus custos e proveitos, encontra-se expressa no Orçamento Previsional apresentado para o 

ano de 2017. O orçamento foi aprovado pela Direcção da Associação.  

 

ORÇAMENTO  

 GASTOS E PERDAS (CONTA 6)  

Os gastos e perdas orçamentados para conjunto dos serviços e respostas sociais que compõem 

esta Instituição, para o ano de 2017, ascendem a 710.323.54 € (Setecentos e dez mil trezentos e 

vinte e três euros e cinquenta e quatro cêntimos).  

CONTAS DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - GASTOS 2017 SNC - ESNL 

CONTA GASTOS VALORES EM EUROS 

61 Custo merc. Vendidas e matérias primas consumidas 
  

612 Matérias-primas, subsidiáreas e de consumo 108994,35 
 

61-612 OUTROS 100000,00 208994,35 

62 Fornecimentos e Serviços Externos 
  

621 Subcontractos 
  

622 Serviços Especializados 43959,20 
 

623 Materiais 20273,67 
 

624 Energia e Fluidos 61961,38 
 

625 Deslocações, estadias e Transportes 8308,50 
 

626 Serviços Diversos 25182,90 
 

62-621/6 OUTROS 
 

159685,65 

63 Gastos com o Pessoal 
  

631 Remunerações dos órgãos Sociais 
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632 Remunerações do Pessoal 193423,31 
 

635 Contribuições Segurança Social 42341,00 
 

636 Seguros acid. Trabalho e doenças profissionais 3752,96 
 

63-(631/2+635/6) OUTROS 17070,00 256587,27 

68 Outros Gastos e Perdas 
  

681 Impostos 1916,74 
 

68-681 OUTROS 3131,06 5047,80 

64 Gastos de depreciaçãoe de amortizações 
  

641 Propriedades de Investimento 
  

642 Activos Fixos Tangiveis 54970,00 
 

643 Activos Intangiveis 
  

64-641/3 OUTROS 
 

54970,00 

69 Gastos e Perdas de Financiamento 
  

691 Juros Suportados 25038,47 
 

69-691 OUTROS 
 

25038,47 

    

 
(A) 

 
710323,54 

RESULTADO LÍQUIDO PREVISIONAL 36861,76 

   

 PROVEITOS E GANHOS (CONTA 7)  

CONTAS DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - RENDIMENTOS 2017 SNC - ESNL 

CONTA RENDIMENTOS VALORES EM EUROS 

71 Vendas 
 

120000,00 

72 Prestações de Serviços 
  

721 Quotas dos utilizadores 343525,26 
 

722 Quotizações e Jóias 1500,00 
 

72-721/2 OUTROS 
 

345025,26 

75 Subsídios, doações e legados à exploração 
  

7511 ISS,IP - Centro Distrital 213101,64 
 

752 Subsídios de outras entidades 
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753 Doações e heranças 
  

75-(7511+752/3) OUTROS 6555,00 219656,64 

78 Outros Rendimentos e Ganhos 
  

781 Rendimentos Suplementares 9656,00 
 

78-781 Outros 52817,44 62473,44 

79 Juros, dividendos e outros rendimentos similares 
  

791 Juros Obtidos 29,96 
 

79-791 OUTROS 
 

29,96 

    

 
(B) 

 
747185,30 

    

  

Os Proveitos e Ganhos orçamentados pela instituição são de 747.185.30€ (Setecentos e quarenta 

e sete mil cento e oitenta e cinco euros e trinta cêntimos).   

Desta forma propomo-nos a atingir um Resultado Liquido do Exercício no valor de 36861.76 € 

(trinta e seis mil oitocentos e sessenta e um euros e setenta e seis cêntimos).  
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11. CONCLUSÃO  

Para o ano de 2017, queremos consolidar o existente (património, serviços, valências) 

aumentando a qualidade e a eficácia, com melhor relação entre as receitas e despesas, sem ter 

como objetivo a redução do número de trabalhadores. É importante rentabilizar os 

equipamentos e recursos humanos existentes, sem desperdícios e garantindo a ocupação a 

100%.  

As necessidades sociais das pessoas devem ser encaradas como desafios a que se deve 

responder, mesmo que novos problemas exijam diferentes soluções.  

Vamos, para isso, continuar a trabalhar no sentido de corresponder às necessidades e 

expetativas dos utentes, dos colaboradores e da comunidade em geral, elevando de forma 

contínua os nossos padrões de qualidade.  
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