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INTRODUÇÃO 

Este relatório apresenta os resultados da Instituição no ano de 2021, analisando todos os 

objetivos que se propunha serem atingidos, de acordo com o Plano de Ação de 2021, 

apresentado em Assembleia-Geral Ordinária realizada a 8 de maio de 2021.  

O tema escolhido para ser desenvolvido foi o grande mote do trabalho realizado no ano 

transato, "Sustentabilidade". Considerando as suas diferentes dimensões, procurou-se efetivar 

a sua internalização na gestão diária da Instituição, bem como no desenvolvimento das 

atividades promovidas com a população sénior. 

O ano de 2021 foi um ano pautado por alguma instabilidade ao nível do normal funcionamento 

das respostas sociais e outros serviços prestados, tendo ocorrido um novo encerramento do 

Centro de Dia, com a consequente prestação de serviços aos utentes no seu domicílio, e após a 

reabertura, com a manutenção da divisão da resposta de Centro de Dia em duas salas distintas, 

com implicações ao nível dos recursos humanos afetos. Realça-se igualmente os vários 

constrangimentos ao nível da gestão dos recursos humanos, especialmente relacionado com 

consequentes isolamentos profiláticos das colaboradoras. 

Neste relatório abordam-se os eixos estratégicos definidos para o ano de 2021, que se 

descrevem abaixo, procurando analisar o seu nível de cumprimento, refletindo igualmente 

acerca da sua execução. Apresenta-se também análises financeiras e outras, que pretendem 

ajudar a clarificar o trabalho realizado e o esforço coletivo para a boa gestão da Instituição. 

 

EIXOS ESTRATÉGICOS 

A estratégia do Centro Social Arco-Íris para o ano de 2021 foi definida de acordo com os seus 

princípios de actuação, designadamente, Missão, Visão, Valores e assentará num conjunto de 

objectivos estratégicos/linhas de acção, que constituem os pilares do presente plano: 

1. Garantir a Sustentabilidade da Instituição 

2. Potenciar a Qualidade dos Serviços prestados 

3. Contribuir para a Divulgação da Imagem da Instituição 

4. Estreitar as Relações com a Comunidade Local 

5. Proceder à reorganização interna da instituição 

6. Fomentar a componente cultural da instituição 

 

Na tabela 1 apresenta-se a análise dos resultados relativamente a cada dinâmica operacional 

prevista para a operacionalização dos objetivos traçados, procurando avaliar o seu grau de 

execução, e refletindo acerca dos fatores condicionantes para a boa ou má concretização. 
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Tabela 1 – Dinâmicas operacionais previstas para a operacionalização dos objectivos e respectivo resultado 

Resultado 
Objectivo 

Estratégico 
Objectivo 

Operacional 
Acção Prazo Responsáveis Observações 

 

1. 
Garantir a 

Sustentabilidade da 
Instituição 

Diminuir as 
Despesas 

Controlar os 
gastos gerais 
através dos 
mecanismos 

estabelecidos 

Janeiro a 
Dezembro 

2021 
Direção 

Verificou-se um aumento de 
despesas por comparação a 2020 
de 2392,63€, observando-se um 

prejuízo no ano em análise de  
9335,72€. 

a) 

 

1. 
Garantir a 

Sustentabilidade da 
Instituição  

Aumentar a 
Receita 

Atingir a 
capacidade em 

ambas as 
respostas sociais e 

solicitar o 
alargamento dos 

acordos com a 
Segurança Social 

Ano de 
2021 

Direção 
Direção Técnica 

A capacidade máxima na resposta 
social de Serviço de Apoio 

Domiciliário verificou-se de janeiro 
a agosto, tendo sido solicitada a 

revisão do Acordo de Cooperação, 
em maio, que não se efetivou por 

decréscimo posterior na frequência 
de utentes.  

No Centro de Dia verificou-se um 
decréscimo do número de utentes 

por referência ao ano transato, 
eventualmente justificado pelo 

receio associado à frequência da 
resposta, atualmente não 

justificável. 
 

Tal situação conduziu a uma 
redução na comparticipação social 

proporcional às frequências, 
conforme descrito no gráfico 4. 

b) 
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a) Os gráficos 1, 2 e 3 apresentam uma análise detalhada dos gastos e rendimentos por 

rúbrica por comparação com o ano 2020. No que se refere aos gastos (Gráfico 1), 

destaca-se o aumento dos gastos com mercadorias e matérias consumidas e encargos 

com pessoal. No que se refere aos rendimentos (Gráfico 2) destacam-se os incrementos 

pouco significativos das comparticipações familiares (prestações de serviços) e dos 

subsídios, e uma diminuição dos outros rendimentos (como são exemplos as receitas 

extraordinárias). 

Em função do anteriormente descrito, realça-se a análise global de gastos e rendimentos 

no ano em análise por comparação com o ano de 2020, onde se observa que os 

rendimentos se mantiveram, tendo-se observado um acréscimo na despesa (Gráfico 3). 

  

Gráfico 1: Análise dos gastos, por rúbrica, 

por comparação com o ano de 2020 

Gráfico 2: Análise dos rendimentos, por 

rúbrica, por comparação com o ano de 

2020 

 

Gráfico 3: Comparação dos gastos e rendimentos, com o ano de 2020 
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b) O gráfico 4 demonstra a evolução no número de utentes ao longo do ano nas respostas 

de Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário. Destaca-se a frequência da resposta 

de SAD próxima da capacidade máxima, o que motivou o pedido de revisão do acordo.  

Foram realizadas diligências quanto ao alargamento da capacidade nesta resposta, que 

se retomarão durante o ano de 2022. O gráfico 5 demonstra o decréscimo acentuado 

no número de utentes de Centro de Dia, não compensado pelo aumento do número de 

utentes do Serviço de Apoio Domiciliário. 

Destaca-se o decréscimo acentuado nas comparticipações sociais inerentes às respostas 

sociais (Gráfico 6). Considerando a análise de rendimentos apresentada no Gráfico 2 

(Subsídios) e o rendimento associado às comparticipações dos utentes (Gráfico 6), 

realça-se o esforço da instituição em encontrar outros subsídios que contribuíram para 

melhorar o resultado financeiro apresentado. 

Gráfico 4: Evolução do número de utentes, 

por resposta social, ao longo dos meses de 

2021 

 

Gráfico 5: Comparação da evolução do 

número de utentes, por resposta social, 

por comparação com o ano de 2020 

 

Gráfico 6: Comparação do valor acumulado das comparticipações mensais da Segurança Social 

por comparação com o ano de 2020 
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Resultado Objetivo Estratégico 
Objetivo 

Operacional 
Ação Prazo Responsáveis Observações 

 

1. 
Garantir a 

Sustentabilidade da 
Instituição 

Aumentar a 
Receita 

Promover a 
consignação do IRS 

a favor do CSAI 

Abril a 
Junho 
2021 

Direção 
Direção Técnica 

Obteve-se um valor associado à 
consignação do IRS a favor do CSAI 

de 3254,52€. 

 
1. 

Garantir a 
Sustentabilidade da 

Instituição 

Aumentar a 
Receita 

Manutenção dos 

protocolos de 

colaboração com a 

AVELAB e a Alves 

Bandeira 

Divulgação dos 

protocolos na 

Comunidade 

Ano de 

2021 

Direção 

Direção Técnica 

Manutenção dos protocolos, 

todavia sem resultados financeiros. 

 

Alves Bandeira: dos 199 cartões 

distribuídos apenas 2 têm 

movimento (226,51L = 2,26€). 

 

O valor angariado pendente de 

transferência, pois o valor mínimo 

de processamento são os 25€. 

 

Formalização de 

novos protocolos 

de cooperação 

Não foram formalizados novos 

protocolos de colaboração. 
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2. Potenciar a Qualidade dos Serviços prestados 
 
Este objetivo, visava criar melhores condições para potenciar a continuidade dos bons cuidados 

que se prestam à comunidade sénior, com o foco na promoção do envelhecimento ativo e mais 

feliz, perspetivando-se também a possibilidade de os alargar à comunidade. 

Na senda deste objetivo, durante o ano de 2021, o CSAI constituiu-se como Lab Center 

Agilidades e desenvolveu e iniciou a implementação do Projeto "(Re)abilitar a Jogar", 

envolvendo utentes e comunidade. 

CSAI como Lab Center Agilidades e o Projeto "(Re)abilitar a Jogar" 

Em junho de 2021 a Instituição tornou-se num Lab Center Agilidades. O Agilidades foi 

desenvolvido através de uma spin off do Instituto Politécnico de Leiria, que criou jogos 

terapêuticos adaptados à comunidade geriátrica para reabilitação de pessoas com disfunção 

psicomotora ou cognitivo-motora úteis para a reabilitação. Ao abraçarmos este desafio, somos 

certificados com o método do Agilidades, que atua na promoção de jogos não digitais para 

promover boas práticas no cuidado geriátrico, promovendo um Envelhecimento mais feliz. 

Como Lab Centers Agilidades recebemos e dinamizamos no ano em análise 2 jogos, o das "Mãos 

Tati" a partir de junho e do "Labirinto" a partir de setembro. Iniciámos os jogos na resposta de 

Centro de Dia. Decorrente desta iniciativa participámos no I Congresso do Agilidades, que 

decorreu a 18 de setembro de 2021, com a apresentação de uma comunicação oral intitulada 

“A INFLUÊNCIA DO AMBIENTE DE JOGO NA PERFORMANCE DE DUAS IDOSAS COM DEMÊNCIA - 

ESTUDO DE CASO: JOGO DAS MÃOS TATI. O Projeto "(Re)abilitar a Jogar" teve início em 

setembro de 2021 com a dinamização dos jogos do Agilidades na resposta de SAD e na 

comunidade. Este projeto foi dinamizado por uma Geróntologa Social, que integra um estágio 

ativar.pt (financiado pelo I.E.F.P). Este projeto abrangeu em SAD e comunidade 20 participantes 

(10 de SAD e 10 da comunidade). 

  

 

 

 

 

 

Para além da aposta na inovação da prestação dos cuidados prestados, a instituição procurou 

reforçar a qualidade da oferta alimentar tendo contado com uma nutricionista estagiária 

(Estágio à Ordem dos Nutricionistas, em regime de voluntariado) de janeiro a maio e a partir de 

setembro com uma nutricionista que passou a acompanhar semanalmente a instituição nesta 

área, em regime de avença. 
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Resultado Objetivo Estratégico 
Objetivo 

Operacional 
Ação Prazo Responsáveis Observações 

 

2. 
Potenciar a Qualidade 
dos Serviços prestados 

Formação às 
Colaboradoras 

Definir um plano 

de formação às 

colaboradoras 

Realizar formação 

a cada 

colaboradora 

Ano de 

2021 

Direção 

Direção Técnica 

Foi definido um plano de formação 

ajustado às necessidades 

identificadas. 

70% das colaboradoras realizaram 

formação em Comunicação e 

assertividade (25 horas) 

desenvolvida pelo I.E.F.P. 

30% das colaboradoras realizaram 

21h de formação acerca da 

utilização de jogos como ferramenta 

de avaliação e intervenção 

terapêutica. 
 

A diretora técnica e TSS obteve 

certificação em Técnico de Apoio à 

Vítima (90h). 

A administrativa obteve formação 

da área de HSA e HACCP e Gestão 

de Organizações Sociais. 
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Resultado Objetivo Estratégico 
Objetivo 

Operacional 
Ação Prazo Responsáveis Observações 

 

2. 
Potenciar a Qualidade 
dos Serviços prestados 

Melhorar a 
qualidade do 

serviço 

Continuar com a 

parceria na 

aquisição e 

preparação da 

medicação aos 

Utentes do CSAI  

Ano de 

2021 

Direção 

Direção Técnica 
Processo ainda não concluído. 

 

3. 

Divulgação da Imagem 

da Instituição 

Divulgar as 

Atividades 

Divulgar as 

atividades através 

da página do Site, 

Facebook e canal 

de Youtube 

Continuar a 

realizar e a 

entregar de forma 

gratuita o boletim 

informativo do 

CSAI, três vezes ao 

ano 

Janeiro a 

Dezembro 

2021 

Direção 

Direção Técnica 

Animadora 

Sociocultural 

As atividades foram 

maioritariamente divulgadas com 

recurso ao Facebook da instituição.  

Importa reforçar a divulgação via 

site da instituição. Entende-se que 

de momento não faz sentido a 

utilização regular do Youtube. 

Apenas foram realizadas 2 edições 

do boletim informativo, sendo a 

edição do Natal disseminada on-

line, contribuindo para a 

sustentabilidade da instituição. 
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Resultado Objetivo Estratégico 
Objetivo 

Operacional 
Ação Prazo Responsáveis Observações 

 

3. 

Divulgação da Imagem 

da Instituição 

Promover 

Atividades 

intergeracionais 

e de ligação com 

a comunidade 

Biblioteca aberta à 

comunidade, 

através de meios 

alternativos ao 

presencial 

Janeiro a 

Dezembro 

2021 

Direção Técnica 

Animadora 

Sociocultural 

Não realizado. 

 

3. 

Divulgação da Imagem 

da Instituição 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

Estreitar as Relações 

com a Comunidade 

Local 

Promover ações 

abertas à 

comunidade 

Realizar 

atividades, entre 

as quais: 

-Dia Mundial da 

Saúde; 

- Dia Aberto;  

- Aniversário do 

CSAI; 

- Festa de Natal; 

Janeiro a 

Dezembro 

2021 

Direção 

Direção Técnica 

Animadora 

Sociocultural 

Não realizado devido à situação 

pandémica COVID-19. 

 

Realizou-se uma sessão sobre 

prevenção de burlas nas instalações 

da Instituição, em outubro2021, 

promovida pela GNR e aberta a 

toda a comunidade. 

 

Promover 

atividades de 

ligação com a 

comunidade 

Realizar o projeto 

“Cantinho Arco 

Iris” 

Setembro 

a 

Dezembro 

de 2021 

Direção 

Direção Técnica 

O projeto “Cantinho Arco-Íris” 

reiniciou em 09/2021, envolvendo 

12 pessoas mensalmente. 
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Resultado Objetivo Estratégico 
Objetivo 

Operacional 
Ação Prazo Responsáveis Observações 

 

4. 

Estreitar as Relações 

com a Comunidade 

Local 

Prestar Serviços à 

Comunidade 

Realizar o Almoço 

de Natal para 

pessoas com mais 

65 anos da 

freguesia 

Dezembro 

de 2021 

Direção 

Direção Técnica 

O almoço de Natal sénior foi 

realizado em regime de Take-

away. 

 

4. 

Estreitar as Relações 

com a Comunidade 

Local 

Prestar Serviços à 

Comunidade 

Realizar nas 

instalações do 

CSAI análises 

clínicas abertas a 

toda a 

comunidade 

Ano de 

2021 
Direção Técnica 

Manteve-se o protocolo com o 

laboratório da AVELAB, para 

realização de análises clínicas à 

comunidade em geral. 

 

4. 

Estreitar as relações 

com a comunidade 

local 

Prestar serviços à 

comunidade 

Aluguer de 

material 

ortopédico à 

comunidade e 

serviço de 

lavandaria 

Ano de 

2021 
Direção Técnica 

Mantiveram-se os serviços 

aluguer de material ortopédico à 

comunidade e de lavandaria. 

 

3 alugueres de material, sem 

retorno financeiro 

40 serviços de lavandaria, no 

valor total de 461,52€. 
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Resultado Objetivo Estratégico 
Objetivo 

Operacional 
Ação Prazo Responsáveis Observações 

 

4. 

Estreitar as relações 

com a comunidade 

local 

Prestar serviços à 

comunidade 

Realizar serviço de 

almoços à 

comunidade em 

regime de take 

away 

Ano de 

2021 
Direção Técnica 

Não divulgado à comunidade em 

geral. 

 

Divulgado aos utilizadores 

habituais do serviço, que não 

demonstraram interesse. 

 

4. 

Estreitar as relações 

com a comunidade 

local 

Prestar serviços à 

comunidade 

Manter o 

protocolo com a 

Câmara Municipal 

de Águeda no 

âmbito da 

Componente de 

Apoio à Família 

Janeiro a 

Dezembro 

2021 

Direção 

Direção Técnica 

Protocolo executado conforme 

previsto, com afetação de 1 RH 

em regime de avença. 
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Resultado Objetivo Estratégico 
Objetivo 

Operacional 
Ação Prazo Responsáveis Observações 

 

4. 

Estreitar as relações 

com a comunidade 

local 

Prestar serviços à 

comunidade 

Auxiliar o 

preenchimento do 

IRS 

Abril e 

Maio 

2021 

Direção 

Serviço realizado com limitações 

em função da situação 

pandémica COVID-19. 

 

4. 

Estreitar as relações 

com a comunidade 

local 

Prestar serviços à 

comunidade 

Apoiar na 

aquisição de 

medicação a 

pessoas com 

dificuldade em se 

deslocarem à 

Farmácia 

Ano de 

2021 
Direção Técnica 

Não divulgado à comunidade em 

geral. 

 

Divulgado a individualmente a 

potenciais utilizadores, que não 

demonstraram interesse. 

 

5. 

Reorganização interna 

da Instituição 

Atualizar a lista 

de sócios 

Renumeração dos 

sócios 

Ano de 

2021 

Direção 

Administrativa 

Executado e aprovado em 

Assembleia Geral (08/05/2021) 
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COMPONENTE CULTURAL DA INSTITUIÇÃO 

Esta área de atuação, que contempla o grupo de teatro "7 cores" esteve no ano em análise 

sem atividade devido à situação atual. 

A Biblioteca da Instituição também não teve muita procura, nem se realizaram iniciativas de 

dinamização da mesma, pela situação que se vivenciava. 

 

COLABORAÇÃO INTERINSTITUCIONAL 

A Instituição foi beneficiária de bens alimentares decorrente de uma caminhada solidária, 

denominada trilho dos arrozais solidário, realizada a 10 de outubro de 2021, com a organização 

do Sport Club de Paradela. A oferta traduziu-se em bens alimentares no valor de 500€. 

 

PARTICIPAÇÃO ATIVA NA ORGANIZAÇÃO 

A instituição acredita que o reforço das relações interpessoais entre todos os seus membros e a 

sua participação na definição do plano de trabalhos, contribuiu para uma melhoria da prestação 

de serviços. Por essa razão, foi dinamizado um Teambuilding a 23 de outubro de 2021 com as 

colaboradoras e Direção, em que se pretendia reforçar laços entre todos e definir de forma 

dinâmica o Plano Anual de Atividades para o ano seguinte.  
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RESPOSTAS SOCIAIS 

1. CENTRO DE DIA 

O Centro de Dia visa a satisfação das necessidades básicas dos utentes, a prestação de apoio 

psicossocial aos utentes e suas famílias, a melhoria ou manutenção das suas capacidades 

cognitivas e/ou motoras, permitindo dessa forma o aumento da sua qualidade de vida, 

contribuindo assim para a manutenção do idoso ou do pensionista por invalidez no seu meio 

familiar.  

A frequência desta resposta atualmente é de 18 utentes (dezembro de 2021), sendo a 

capacidade máxima da resposta social de 30.  

De realçar que, de acordo com o plano de contingência institucional, e normas da DGS para o 

funcionamento dos Centros de Dia, foi necessária, para a reabertura da resposta social após o 

seu encerramento por via da pandemia COVID-19, a reestruturação do funcionamento e 

alargamento do número de salas, refeitórios e segmentação do quadro de pessoal por sala, 

existindo neste momento duas salas de Centro de Dia em funcionamento, apoiadas por dois 

refeitórios e restantes estruturas e recursos de apoio, como WC e funcionários independentes. 

A existência de instalações não utilizadas na instituição, destinadas em projeto à creche, 

possibilitou a transformação e abertura da resposta em tempo recorde. 

Na tabela 2 apresentam-se as atividades que se pretendiam realizar ao nível da resposta social 

de Centro de Dia, no ano de 2021, com o intuito de promover a qualidade de vida dos utentes, 

para além daquelas inerentes à própria resposta social. 

 

Tabela 2: Atividades previstas para o ano de 2021 na resposta de Centro de Dia 

Atividade prevista Resultado 

Continuar a desenvolver as ações de sensibilização nas mais diversas áreas 
 

Disponibilizar ao Utente a separação da medicação por técnico especializado 
 

Continuar a disponibilizar ao Utente a possibilidade de realizar análises 

clínicas na Instituição sem qualquer valor acrescido  

Realizar dinâmicas com outros Centros de Dia na biblioteca através de 

plataformas virtuais  

Potenciar experiências aos Utentes que fortaleçam a sua auto-estima e auto-

realização, seguindo as orientações da Direção Geral de Saúde  
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Durante o ano de 2021, a resposta social de Centro de Dia esteve encerrada por força da 

pandemia cerca de 3 meses (de 18 de janeiro a 20 de abril). Nesse período foi mantido o apoio 

a cerca de 10 utentes no seu domicílio, com a prestação de cuidados de higiene, entrega de 

refeição e animação. 

Após a reabertura mantiveram-se as dinâmicas que tinham sido criadas em 2020. Manteve-se a 

divisão em 2 grupos, por forma a ser mantido o distanciamento entre os utentes, conforme 

orientação da Direção Geral de Saúde. Essa divisão ocorreu até setembro de 2021, altura que 

todo o grupo se juntou novamente na sala de Centro de Dia. 

 

A média de utentes em Centro de Dia durante o período em análise foi de 18, apesar do Acordo 

de Cooperação atual ser para 28 utentes, o que reflete o claro decréscimo no número de utentes 

a frequentar esta resposta social. A título de ilustração antes da pandemia (março de 2020), a 

Instituição contava com 27 utentes na resposta de Centro de Dia. 

 

Apesar das contingências ao normal funcionamento da resposta social, pretendeu-se 

proporcionar dinâmicas/ iniciativas que fortalecessem o bem-estar dos utentes e a melhoria dos 

seus estados gerais, resultado do isolamento que sofreram aquando do encerramento da 

resposta. Destaca-se a título de exemplo a celebração do Aniversário da Instituição com a 

realização de um passeio de moliceiro em Aveiro, com todos os utentes de Centro de Dia e todo 

o pessoal afeto a 100% a esta resposta; idas à praia e ao Jardim Oudinot e Parque da Bouça. 

Foram retomadas as aulas de ginástica semanais, com técnico especializado a partir de setembro 

e a celebração de todos os aniversários dos Utentes, bem como a promoção de todas as 

atividades inerentes ao Centro de Dia, com as devidas adaptações ao COVID 19. 

 

Tendo em vista a inovação e diferenciação dos serviços prestados, a partir de junho de 2021 

passamos a utilizar nesta resposta social jogos sérios ao nível da avaliação e intervenção, tendo 

sido reconhecidos como instituição promotora de um envelhecimento feliz. 

 

Os utentes desta resposta social são provenientes de Paradela, Barrô, Carqueijo, Espinhel, 

Travassô, Recardães e Catraia de Assequins. 

 

Para a boa prestação de cuidados, a resposta social contou, no ano de 2021, com o quadro de 

pessoal que se apresenta na tabela 3. 
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Tabela 3: Colaboradores afetos à resposta social de Centro de Dia 

Categoria Profissional %  de afetação 
Diretora Técnica 50% 

Animadora Sociocultural 100% 

Gerontóloga Social 50% 

Ajudante de Ação Direta 1 100% 
Ajudante de Ação Direta 2 100% 

Ajudante de Ação Direta 3 100% 

Auxiliar de Serviços Gerais 50% 

Cozinheira 50% 

Ajudante de Cozinha 50% 

Administrativa 50% 

Encarregada de Limpeza 100%* 

*Para além da limpeza de áreas afetas ao Centro de Dia, limpa também outras áreas comuns. 

 

O Centro de Dia assume-se, neste momento, como o principal desafio ao nível da 

sustentabilidade da instituição, na medida em que o seu funcionamento é assegurado por um 

quadro de pessoal estável e diferenciado, cuja plenitude de produtividade e retorno associado 

apenas de concretiza com a frequência da resposta social ao nível da sua capacidade total.  

Destaca-se que o acordo de cooperação prevê, nesta resposta social, apenas dois recursos 

humanos a 100% (1 animadora sociocultural e 1 ajudante de ação direta), insuficiente para a 

boa prestação de cuidados que se pretende. Face ao exposto são necessários esforços adicionais 

ao nível da angariação de novos utentes e manutenção dos já existentes. 
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2. SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO (SAD) 

O SAD consiste na prestação de cuidados individualizados e personalizados no domicílio, a 

indivíduos e famílias quando, por motivo de saúde ou outros, não possam assegurar temporária 

ou permanentemente a satisfação das suas necessidades básicas.  

O CSAI presta apoio a 30 utentes (dezembro de 2021), sendo 28 deles comparticipados pelo 

Instituto de Segurança Social. A capacidade da resposta, à data, é de 30 utentes. 

Esta resposta apresentou no ano transato uma manutenção sustentada do número 

correspondente à capacidade máxima da resposta, tendo-se procedido ao início do processo de 

revisão da capacidade (ainda em análise).  

 

Na tabela 4 apresentam-se as atividades que se pretendiam realizar ao nível da resposta social 

de SAD, no ano de 2021, com o intuito de promover a qualidade de vida dos utentes, para além 

daquelas inerentes à própria resposta social. 

 

Tabela 4: Atividades previstas para o ano de 2021 na resposta de SAD 

Atividade prevista Resultado 

Continuar a desenvolver as ações de sensibilização nas mais diversas áreas 
 

Disponibilizar ao Utente a separação da medicação por técnico especializado 
 

Garantir o transporte dos utentes para a administração da vacina contra a 

gripe  

Realizar, pelo menos, duas atividades de animação durante o ano com os 

Utentes, se as condições o permitirem  

Apoiar na aquisição de medicação para Utentes com dificuldades em se 

deslocarem à Farmácia  

 

A média de utentes nesta resposta social foi de 29, sendo o Acordo de Cooperação com a 

Segurança Social de 28 utentes, uma vez que a revisão do acordo solicitada em maio não se 

concretizou por redução no número de utentes em setembro. 

Os utentes desta resposta social são provenientes de Paradela, Barrô, Recardães, Espinhel, 

Casainho de Baixo, Carqueijo, Travassô e Landiosa. 
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No ano de 2021 foram celebrados os aniversários de todos os utentes e promoveu-se algumas 

iniciativas junto dos mesmos, no seu domicílio, como o Dia Internacional da Mulher; Dia do Pai; 

comemoração da Páscoa; Dia da Mãe; Dia Internacional do Idoso e da Música; Dia de São 

Martinho e comemoração do Natal. 

Não se concretizou o transporte dos utentes à administração da vacina da gripe, de acordo com 

o estipulado no Plano de Ação 2021, devido à situação pandémica e ao fato de fazerem a da 

gripe e a da prevenção ao COVID 19, mediante marcação. 

Destaca-se o facto de ser ter adquirido uma nova carrinha para esta resposta social, no valor de 

XXX€, tendo a mesma sido inaugurada a 25 de agosto de 2021. 

 

Para a boa prestação de cuidados, a resposta social contou, no ano de 2021, com o quadro de 

pessoal que se apresenta na tabela 5. 

 

Tabela 5: Colaboradores afetos à resposta social de Serviço de Apoio Domiciliário 

Categoria Profissional %  de afetação 

Diretora Técnica 50% 

Ajudante de Ação Direta 1 100% 

Ajudante de Ação Direta 2 100% 

Ajudante de Ação Direta 3 100% 

Ajudante de Ação Direta 4 100% 

Auxiliar de Serviços Gerais 50% 

Cozinheira 50% 

Ajudante de Cozinha 50% 

Administrativa 50% 

*A 01/01/2022 foi admitida uma nova colaboradora que preencheu este posto de trabalho. 

 

De modo a contribuir para a sustentabilidade da Instituição, importa que também ao nível desta 

resposta social se observe uma frequência da mesma correspondente à capacidade total. Face 

ao exposto são necessários esforços adicionais ao nível da angariação de novos utentes e 

manutenção dos já existentes. 
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CONCLUSÃO 

 

O ano de 2021 apresentou-se repleto de desafios e oportunidades! 

 

Se, por um lado, a situação pandémica vivenciada, a dificuldade na angariação de novos utentes, 

especialmente para a resposta de Centro de Dia, com consequente diminuição de receitas, e 

aumento dos gastos com matérias-primas e pessoal, foram algumas das situações que 

marcaram este ano.  

 

Por outro lado, procuram imprimir-se novas iniciativas e dinâmicas, como é exemplo a adesão 

ao projeto Agilidades, que tornou a Instituição um Lab Center Agilidades, sendo reconhecida 

como promotora de um envelhecimento mais feliz e o desenvolvimento do projeto "(Re)abilitar 

a Jogar", que realça o empenho no desenvolvimento de atividades e/ou iniciativas dirigidas 

também à comunidade. 

 

Destaca-se igualmente a baixa angariação de receitas extraordinárias, associada às limitações 

relacionadas com a dinamização de atividades que o propiciam, pese embora a gestão da 

organização deva depender o menos possível destes fundos. 

 

Procurou-se envolver colaboradores e órgãos sociais no pensamento da organização, 

afirmando-se que este deve ser perspetivado com base numa razão temporal de 10 anos. 

Fruto dessa reflexão, a construção de uma Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) foi 

considerada como o princípio do sonho da comunidade e do grupo que se viria a constituir como 

os primeiros órgãos sociais do Centro Social Arco-Íris, para a construção do atual edificado. 

Não tendo sido possível numa primeira instância avançar para esse desafio, o investimento em 

respostas seniores demonstrou-se uma necessidade premente, o que levaria a atingir a 

ocupação plena da resposta de Centro de Dia (CD) no período pré-pandémico e na resposta de 

Serviço de Apoio Domiciliário (SAD), no período pandémico, o qual motivou, nomeadamente o 

pedido de alargamento da capacidade nesta resposta. 

Face às necessidades crescentes de cuidados assistenciais, fundamentalmente relacionados 

com a perda total de mobilidade, que resultam do envelhecimento demográfico da população 

abrangida pela instituição, ocorre a necessidade de criar a resposta social de ERPI, acoplada às 

já existentes. Destaca-se que da análise realizada aos motivos pelos quais os utentes abandonam 
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as mesmas, se verifica que mais de 1/3 se prende com a integração em ERPI ou Acolhimento 

Familiar. 

Fruto de investimento anterior, o Centro Social Arco-Íris dispõe de terreno próprio para a 

construção de ERPI, contíguo ao edificado já instalado, possibilitando a partilha de recursos já 

existentes como são exemplo a cozinha, com  capacidade para aumentar o número de refeições 

a servir, uma vez que o planeamento físico da mesma foi realizado para o fornecimento de 

refeições não só à resposta de CD e SAD, em funcionamento, mas também a uma creche (com 

3 salas); lavandaria, estacionamento, entre outros. 

Foi realizado um levantamento sumário da capacidade e número de utentes na resposta de ERPI 

na Carta Social, com base nos dados disponíveis, reportando a fevereiro de 2021, tendo-se 

verificado que, em geral, as instituições concelhias vivem situações semelhantes, com um 

número de utentes muito próximo da capacidade máxima disponível. De referir que na data em 

análise existiam apenas 31 vagas disponíveis num total de 555, das quais apenas 4 se localizavam 

na União de Freguesias de Recardães e Espinhel, segunda maior do concelho. 

Em função da publicação em 22.11.2021 do Aviso n.º 02/C03-i01/202, referente à abertura do 

concurso para a Requalificação e Alargamento da Rede de Equipamentos e Respostas Sociais, 

no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, foi deliberado pela direção do Centro Social 

Arco-Íris, em reunião realizada a 02.12.2021, e ratificado pelos demais órgãos sociais da 

instituição em reunião realizada no mesmo dia, a apresentação de uma candidatura da instituição 

ao referido concurso, para a construção de raiz de uma ERPI – vulgarmente designada como 

Lar de Terceira Idade –, tendo em vista reforçar a capacidade de resposta às necessidades mais 

prementes das populações, nomeadamente das comunidades envolventes. 

 

Em 17.12.2021 foi aprovada em Assembleia Geral a alteração aos estatutos, incluindo no seu 

artigo 4º, sob a epígrafe “Atividades”, a criação de uma ERPI. 

 

A 04/03/2022 foi submetida a candidatura a financiamento no âmbito do Aviso suprarreferido, 

após elaboração e licenciamento de projeto de arquitetura e especialidades.   
 

 

 

«Deus quer, o homem sonha, a obra nasce.» 

Fernando Pessoa 


