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RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 

Exercício de 2020 

 

 

 

Introdução 

 

 

Este relatório apresenta os resultados da Instituição do ano de 2020 por referência ao Programa de 

Ação aprovado em reunião de Assembleia- Geral Ordinária de 24 de Novembro de 2019. 

Este relatório sintetiza toda a atividade do Centro nesse período, estando dividido em duas partes, 

gestão financeira e o funcionamento das respostas sociais. 

Nele revê-se o impacto que está a ter a situação actual pandémica e a necessidade que a 

Instituição teve de adaptar-se e readaptar-se. 
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I- Gestão Directiva 

De acordo com o Programa de Ação para o ano de 2020, a gestão da instituição operacionalizou- se 

em cinco objectivos, que são os seguintes: 

 Sustentabilidade da instituição; 

 Potenciar a qualidade dos serviços prestados; 

 Fomentar a componente cultural da instituição; 

 Prestar serviços à comunidade local; 

 Realizar a reorganização interna da instituição; 

 

- Sustentabilidade da instituição 

 

No ano de 2020 dado a situação atual pandémica, a questão financeira foi amplamente atingida 

pelos vários constrangimentos que existiram. 

 Houve um aumento de despesas decorrente da aquisição de equipamentos de protecção individual, o 

encerramento da resposta de Centro de Dia (de 16 de Março a 21 de Agosto), a diminuição efectiva do 

número de Utentes na resposta de Centro de Dia e um aumento de receitas com a celebração em Outubro 

de 2020 do Acordo de Cooperação com o Instituto de Segurança Social de Aveiro na resposta de Serviço 

de Apoio Domiciliário para 28 Utentes.  

Em dezembro a capacidade máxima na resposta de Serviço de Apoio Domiciliário foi atingida (30 

Utentes), tendo sido solicitado o alargamento do acordo para esta resposta, o qual ainda aguarda decisão. 

O objectivo de alargar para a capacidade máxima os dois Acordos de Cooperação foi então parcialmente 

atingido, com execução total na resposta de Serviço de Apoio Domiciliário. 

De acordo com o programa de ação aprovado, outra ação para aumentarmos a receita seria a 

apresentação de projecto para reconversão dos espaços da creche. Este não foi colocado em prática 

porque esses espaços foram necessários para o funcionamento do Centro de Dia aquando a sua reabertura 

em Agosto de 2020, que careceu de especiais cuidados e a utilização desses mesmos espaços. 

Para melhor elucidar a variação do número de utentes nas referidas respostas ao longo do ano de 

2020, segue este mapa-resumo: 

 

 

 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

CD
1 

25 25 27 27 27 27 25 25 24 21 19 19 

SAD2 26 26 26 26 26 26 26 28 28 28 28 30 

1 Centro de Dia 

2 Serviço de Apoio Domiciliário 

 



 

_________________________________________________________________________________________ 
PARADELA – Rua do Viso, n.º 260, 3750-405 Espinhel  

0

5

10

15

20

25

30

35

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

CD SAD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para além desses fatores, o ano de 2020 foi desprovido de atividades que permitiam, para além da 

divulgação da Instituição, o aumento da relação de proximidade com a comunidade, a angariação de 

fundos, o que teve também um grande impacto na sustentabilidade da instituição. Como tal, foi realizada 

apenas uma única atividade no início do ano com este objectivo específico, que foi o “Cantar das Janeiras”.  

Pese embora o ponto anterior, importa destacar o apoio que várias pessoas e/ou entidades na  

doação de equipamentos de proteção individual, géneros alimentícios e apoios financeiros/donativos. 

 

 

- Potenciar a qualidade dos serviços prestados aos Utentes 

 

Com este objectivo pretendia-se melhorar a qualidade dos serviços prestados aos Utentes, 

consubstanciando-se este e em, dentro de outras áreas, reconverter o parque infantil em parque geriátrico e 

alargar a cobertura já existente no espaço exterior. Ambas as acções não foram realizadas.  

Não foi possível também atingir o objectivo de realização de formação às colaboradoras no ano de 

2020, bem como a parceria com a Farmácia Simões Roque foi suspensa pelos constrangimentos da 

situação atual. 

Em Fevereiro de 2020 iniciou-se um estágio de Nutrição (sem custo financeiro para a Instituição), 

que possibilitou a melhor adequação da refeição às necessidades de cada Utente, controlo diferenciado da 

matéria-prima; formação in loco à cozinheira e ajudante de cozinha para melhoria de procedimentos.   

No período de encerramento temporário da resposta de Centro de Dia, foi prestado apoio a 14 

Utentes no seu domicílio (desde os cuidados de higiene; à entrega de refeição e atividades de animação). 

Nas atividades de animação estas desenvolveram-se uma vez por semana cerca de 30 minutos em cada 

Utente no mês de Abril e nos meses seguintes passou a duas vezes por semana. Realizando um total de 

168 sessões de animação no domicílio, realizadas por três colaboradoras. 
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O Centro de Dia quando reabriu a 24 de Agosto de 2020 obrigou a uma série de alterações 

profundas de funcionamento da Instituição, alterando toda a sua dinâmica entre as duas respostas, Utentes 

e Colaboradoras. Dividiu-se o Centro de Dia em duas salas, de forma a prevenir e melhorar controlar a 

possibilidade de propagação do vírus COVID 19, isso acarretou um grande esforço por parte de todas as 

colaboradoras.  

Foram comemorados o Dia de Carnaval (na freguesia e numa atividade interinstitucional) e Dia da 

Mulher para as Utentes e Colaboradoras e Dia dos Namorados/ Amizade (estas atividades ainda sem o 

vírus COVID 19). Foram realizadas algumas atividades, com as devidas adaptações ao COVID 19, entre as 

quais se destacam as seguintes: Dia Mundial do Pai; Páscoa; Dia Mundial da Mãe; Comemoração do 

aniversário do Centro; Dia do Outono, Dia da Alimentação, Dia de São Martinho e Dia Mundial da Diabetes 

(algumas destas atividades foram desenvolvidas no domicilio de cada Utente).  

Na tentativa de minorarmos as consequências do isolamento dos nossos idosos de Centro de Dia, 

foram realizadas algumas atividades no seu domicílio e publicadas algumas na nossa página de Facebook, 

destacando-se os vídeos “Seja Saudável” com um lanche diferente; ginástica e mensagens que os Utentes 

faziam uns aos outros.  

Foi ainda realizado o Almoço de Natal no Centro no dia 23 de Dezembro (para os Utentes de Centro 

de Dia, Serviço de Apoio Domiciliário e Colaboradoras) com a colaboração de duas estagiárias do curso de 

cozinha da Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra e o Almoço de Natal Sénior (para a comunidade da 

União de Freguesias de Recardães e Espinhel) em regime de take away. 

 

 

- Fomento da componente cultural do Centro 

 

Este objectivo foi amplamente diminuto no período em análise devido à pandemia actual, sendo que 

o grupo de teatro da Instituição “7 Cores” esteve suspenso. Todavia, fomos tentando promover algumas 

atividades, designadamente a biblioteca do Centro, através da publicitação nas redes sociais. Realizámos 

ainda o boletim informativo online (no Site) em dezembro. 

 

 

- Prestação de serviços à comunidade local. 

 

Este objectivo materializou-se com a iniciativa “Cantinho Arco Iris”, projecto apoiado pela Câmara 

Municipal de Águeda, em que consiste em atividade física para pessoas com 55 anos ou mais, residentes 

na União de freguesias de Recardães e Espinhel com mobilidade e autonomia. Visa promover a 

manutenção dessas capacidades, melhoria se possível das mesmas, combater o isolamento social e 
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prevenir situações de depressão em pessoas não activas. Este projecto foi suspenso a partir de Março de 

2020 dada a atualidade. 

 

Por outro lado, a instituição manteve o protocolo estabelecido com a Câmara Municipal de Águeda 

através do qual o Centro Social Arco-Íris disponibiliza um recurso humano que está encarregue de fazer a 

recepção dos alunos de Paradela que frequentam o ensino pré-escolar e o 1º ciclo do ensino básico no Pólo 

Escolar de Fermentelos. 

Mantivemos o apoio no preenchimento das declarações de IRS, a disponibilização dos serviços de 

refeição na Instituição (estes até Fevereiro, sendo que, suspendemos a partir dessa data e por tempo 

indeterminado), lavandaria e aluguer de material ortopédico à comunidade. Realizamos, como já 

mencionado o almoço de Natal Sénior. 

 

- Reorganização Interna 

 

Manteve-se a organização interna estabelecida anteriormente até 18 de Julho de 2020, a partir 

dessa data tomou posse os novos Órgãos Sociais e a organização interna sofreu alterações. Cada 

elemento da Direção é responsável por um pelouro na Instituição, tendo se privilegiado as reuniões online e 

os contactos telefónicos (entre os elementos dos Órgãos Sociais e entre estes e a Direção Técnica).  

 

 

- Divulgação da Imagem do Centro 

 

Durante o exercício de 2020, a Direção desenvolveu e inaugurou o Site (https://csarcoiris.pt/) a 31 

de Outubro de 2020 com toda a informação do Arco Iris (este contem documentação, atividades 

desenvolvidas, novidades), permitindo que a informação fosse apresentada de forma concisa e organizada, 

favorecendo dessa forma o maior conhecimento e divulgação da mesma à comunidade em geral.  

 

Decorrente das atividades planeadas previstas no Programa de Ação aprovado, mantivemos as  

parcerias com as várias entidades públicas e privadas, nomeadamente Câmara Municipal de Águeda, Junta 

de Freguesia de Recardães e Espinhel, IEFP e CPCJ de Águeda, bem como com as associações locais 

(SC Paradela, Grupo de Jovens, Departamento de Catequese, Irmandade de São Pedro).  

 

 

 

 

 

https://csarcoiris.pt/
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II- Funcionamento das Respostas Sociais 

 

 

O funcionamento das respostas sociais sofreu adaptações profundas com o surgimento do vírus 

SARS-COV2. Adaptações que no ano em análise foram praticamente diárias, desde a utilização de 

Equipamentos de Proteção Individual, a relação com Utentes e entre estes e ainda entre Colaboradoras e 

toda a comunidade envolvente. 

A resposta de Serviço de Apoio Domiciliário atingiu no final do ano de 2020 a sua capacidade 

máxima (30 Utentes), estando 4 Ajudantes de Ação Direta afetas a 100% a esta resposta, para além das 

restantes com alguma percentagem, que é caso da Cozinheira, Ajudante de Cozinha; Auxiliar de Serviços 

Gerais; Administrativa e Diretora Técnica/ Técnica Superior de Serviço Social. Sendo que, destes 30 

Utentes, prestamos apoio nos dias não uteis a uma média de 25 Utentes.  

Abrangemos nesta resposta as seguintes áreas geográficas: Paradela; Barrô; Espinhel; Casainho 

de Baixo; Travassô e Landiosa. O serviço com maior incidência na nossa população- alvo é a prestação da 

refeição (almoço; lanche e sopa para o jantar). No ano de referência tivemos 10 Utentes que iniciaram os 

serviços connosco.  

A resposta de Centro de Dia terminou o ano de 2020 com 17 Utentes, divididos em duas salas. 

Numa sala (na maior) com 10 Utentes e a outra com os restantes 7. Para além da divisão dos Utentes 

procedeu-se de igual forma à separação das colaboradoras que prestavam apoio aos mesmos, para evitar a 

propagação do vírus. Ao Centro de Dia estiveram afetas a 100% duas Ajudantes de Ação Direta e a 

Animadora Sociocultural, para além destas, também estiveram afetas algum a tempo a esta resposta a 

Cozinheira, a Ajudante de Cozinha; a Auxiliar de Serviços Gerais; a Administrativa e a Diretora Técnica/ 

Técnica Superior de Serviço Social. Os Utentes são provenientes de Paradela; Barrô; Recardães; Travassô 

e Espinhel. 

Realizámos alguns serviços aos Utentes de Centro de Dia no seu domicílio decorrente do 

encerramento de 16 de Março a 22 de Agosto, esses foram a prestação de cuidados de higiene (a 4 

Utentes); a entrega de refeição (14 Utentes) e atividades de animação (a 11 Utentes).  
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Conclusão 

 

 O ano de 2020 foi um ano muito desafiante a todos os níveis. Com a situação pandémica alterou-se 

a forma como a Instituição pode se relacionar com Utentes, Colaboradoras, Orgãos Sociais e toda a 

comunidade envolvente.  

Por decorrente da situação vivida, houve uma diminuição de receitas, decorrente da diminuição do número 

de Utentes na resposta de Centro de Dia, nas reduções das suas mensalidades e ainda com a não 

realização de atividades que permitiam também esse objetivo, que para além desse favorecia a ligação com 

a comunidade. A resposta de Serviço de Apoio Domiciliário atingiu a sua capacidade máxima, tendo a 

Instituição já lista de espera nesta resposta.  

O Centro destaca a dedicação e empenho de todas as colaboradoras, Técnico Oficial de Contas,   

elementos dos Orgãos Sociais, bem como de todas as pessoas da comunidade que permitiram que juntos 

os desafios fossem sendo ultrapassados, construídos e reconstruídos, sempre com a missão de prestar os 

melhores cuidados aos nossos Utentes, promovendo o seu bem-estar e qualidade de vida. 

 

 

Paradela, 05 de Maio de 2021 

A DIRECÇÃO DO CENTRO SOCIAL ARCO-ÍRIS 

 

 

 


