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Nota de Abertura 

Em março de 2020 fomos confrontados com uma nova realidade que veio afetar e mudar quase tudo no 

quotidiano das nossas vidas. 

O aparecimento deste flagelo que foi (e é) a covid-19 perspetivou o ano mais negro na história recente da 

Associação Luiz Pereira Motta. 

Com exclusão do período anterior a 1974, podemos considerar que nunca a ALPM foi confrontada com tantas 

dificuldades para levar por diante a intervenção fundamental para o bem-estar das pessoas/famílias. 

Este vírus que a muitos tirou o direito ao afeto, limitou o direito à vida e até a retirou muitas vezes 

antecipadamente, foi implacável e a ninguém poupou. 

As sequelas que deixou, tanto nas crianças como nas famílias como em especial nos idosos, serão muito 

difíceis de ultrapassar; foi uma paragem, uma interrupção no direito à vida que todos esperávamos viver. 

Esta pandemia não afetou apenas as pessoas; as Instituições sejam elas públicas sejam privadas também não 

saíram ilesas; os efeitos na economia foram desastrosos. 

A situação financeira da Associação Luiz Pereira Motta, resultado dos efeitos da covid-19 é preocupante; em 

dezembro, para podermos assumir o pagamento dos nossos compromissos com os trabalhadores, foi necessário 

recorrer ao crédito bancário no valor de algumas centenas de milhares de euros. 

Pela primeira vez ao longo dos últimos 42 anos o ano económico foi desastroso; os elevados custos 

despendidos na aquisição dos equipamentos de proteção individual, a contratação de trabalhadores necessários 

para fazer face ao acréscimo de trabalho resultante das medidas aconselhadas pela Autoridade de Saúde para 

combate à pandemia e o decréscimo brutal de receitas conduziram a ALPM a uma situação financeira de rotura a 

curto oi médio prazo com as consequências nefastas no emprego e no apoio que no dia a dia prestamos à 

comunidade. 

Esta pandemia limitou o funcionamento de todas as respostas sociais, limitou a realização de todas as 

atividades previstas no plano anual de atividades para todas as respostas sociais e também inviabilizou as 

comemorações dos 105 anos da ALPM. 

Mantiveram-se também os velhos problemas; a esperança da sua resolução em 2020 não passou disso mesmo 

– de esperança. 

• Mantiveram-se os constrangimentos legislativos no que se refere à creche familiar e serviço de Apoio 

Domiciliário. 

• Manteve-se inalterada a legislação referente ao transporte de crianças (legislação que obriga a que 

praticamente tenhamos que “deitar fora” um autocarro em excelentes condições só porque tem 16 anos). 
• Não foram resolvidas as acessibilidades à ALPM a partir da rua Padre António Vieira (acesso à rotunda) tal 

como já foi reivindicado por centenas de pais/colaboradores da ALPM. 

• Manteve-se a falta de financiamento público para os equipamentos da área da deficiência. 

• Mantiveram-se as elevadas “rendas” aplicadas à ALPM e indexadas ao consumo de água. 

• As nossas organizações representativas continuaram a prestar um mau serviço às IPSS, aos utentes e ao País. 

• A junta de Freguesia de Loures na continuação da sua fraca intervenção nos anos anteriores, em 2020 deve ter 

“encerrado para balanço”, não se notando a sua presença quando mais necessário era a sua intervenção. 
• O Centro de Dia por iniciativa da D.G.S. manteve-se (e mantém-se) encerrado com elevados custos na saúde e 

bem-estar dos utentes bem como custos financeiros para a ALPM. 

É nos momentos difíceis que vemos o que de melhor e pior têm as pessoas e as Instituições. 

Saudamos a maioria dos nossos trabalhadores que nos momentos difíceis disseram presente; se alguns, de 

forma egoísta, “abandonaram o barco”, a maioria disse presente e superando os medos e as dificuldades 
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inerentes à situação, arregaçaram as mangas – referimos em especial os trabalhadores das Estruturas 

Residenciais e da Casa da Palmeira. Não deixamos de lembrar e elogiar também aqueles que de outras respostas 

sociais (área Sociocomunitária, área da Infância/Juventude e serviços de apoio) quando poderiam ter ido para 

casa não o fizeram, reforçando as equipas dos outros serviços demonstrando assim um elevado sentido cívico e 

humanitário. 

Saudamos também a Camara Municipal de Loures por ter dito presente. 

Ao longo de todo o ano de 2020 além do apoio pessoal solidarizando-se com os dirigentes e trabalhadores da 

ALPM que com grande esforço não arredaram pé na luta contra a covid-19, também apoiaram financeiramente as 

IPSS entre as quais a ALPM ajudando a limitar os efeitos nefastos da crise financeira que fomos atravessando. 

Do mesmo modo ao apoiar as IPSS com toneladas de alimentos ajudaram a ajudar as famílias que ao longo 

daquele período necessitaram do nosso apoio e evitaram o aumento de custos no âmbito da confeção das 

refeições para os utentes e colaboradores. 

Também a Segurança Social teve um papel importante para minorar os efeitos da covid-19 nas Instituições ao 

garantir o pagamento dos acordos tendo como referência o mês de fevereiro/2020, mesmo quando pelos efeitos 

da pandemia não foi possível garantir a frequência dos utentes previstos nos acordos de cooperação e o 

acompanhamento que assegurou às Instituições em fase de surtos de covid-19. 

Uma palavra de pesar aos familiares dos 21 utentes que perderam a vida nas 2 Estruturas Residenciais ao 

longo desta pandemia. 

Por último uma palavra de esperança no futuro; com a vacinação completa a todos os utentes e trabalhadores 

das Estruturas Residenciais (Sede e Sta. Tecla), com a vacinação dos utentes e trabalhadores do Serviço de Apoio 

Domiciliário, com a vacinação dos trabalhadores da Infância e Casa da Palmeira, fazemos votos para que o futuro 

possa começar a ser vivido em pleno e os efeitos na saúde dos utentes bem como os efeitos na saúde económica 

da ALPM possam ser superados.  
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Áreas de Suporte e Logística 

Área administrativa  
A área administrativa é uma das áreas de suporte a todas as 

respostas sociais da instituição. Além do suporte administrativo 

que fornece a todas as respostas sociais é também o sector 

responsável pela gestão dos recursos humanos. 

Nesta área o ano de 2020 foi um ano de adaptação e 

reajuste dos serviços à realidade imposta pela covid-19. Sendo 

uma área transversal e de apoio às respostas sociais, o 

teletrabalho não foi viável, uma vez que a necessidade premente de atualização não só a nível de legislação, mas 

também da informação a prestar às Entidades que nos tutelam sobre a evolução da situação na instituição, foi 

constante. Aliado a este fator houve trabalhadores deste serviço, com filhos menores de 12 anos que ficaram em 

casa através da medida de apoio excecional (3), tendo este setor sido assegurado, presencialmente, pelos 

restantes. 

Continuámos a apostar na contínua melhoria dos serviços prestados, tendo sido definidos alguns 

procedimentos com esse objetivo. 

Tal como em anos transatos, foram atualizados todos os processos de utentes, quer se tenha tratado de 

renovações ou novas inscrições, encontrando-se estes todos digitalizados e constando da base de dados do 

programa específico e, também arquivados em formato papel. Quanto aos processos dos trabalhadores, estes 

encontram-se atualizados, digitalizados e arquivados, permitindo o acesso rápido à informação quando 

necessário de forma eficaz e fidedigna.  

Na sequência da publicação da nova lei do RGPD (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados) – Lei nº 

58/2019 de 8 de agosto - a ALPM continuou o processo de alteração de documentos internos, de forma a recolher 

os dados necessários a constar nos arquivos mediante consentimento dos seus titulares e/ou responsáveis. 

Ao nível dos recursos humanos foram implementadas medidas para melhorar o sistema de registo e controle 

da assiduidade de todos os colaboradores de forma a possibilitar o acesso à conta corrente por parte da 

coordenação e responsáveis de serviço. 

A área administrativa assegurou também outras diligências que são da sua responsabilidade, nomeadamente: 

Foram efetuadas várias candidaturas a medidas de emprego do IEFP, nomeadamente a medida de contrato de 

emprego e inserção. 

Foi realizada candidatura ao programa MAREES para colocação de 4 Ajudantes de ação direta em ERPI para 

reforço da equipa devido à covid-19. 

Foi efetuada candidatura ao programa de expansão e desenvolvimento da educação do Pré-escolar. 

Foi feita a atualização da carta social e relatório único. 

Preparação dos procedimentos administrativos e logísticos para as 3 assembleias gerais de Associados que 

foram realizadas. 

Foram executados todos os atos administrativos necessários ao normal funcionamento da Instituição. 

A exemplo de anos anteriores, conjuntamente com o setor de contabilidade e tesoureiro, foi realizada uma 

análise profunda à conta corrente dos utentes inativos, de forma encerrar processos pendentes, nomeadamente: 

devolução de cauções, cobrança de eventuais faturas pendentes de pagamento, bem como a definição de 

medidas coercivas para os utentes que ficaram com dívidas por regularizar.  
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Serviços administrativos em números 
Além dos 67580 atendimentos, principalmente telefónicos, quer a utentes de ação social ou RSI, quer a 

familiares dos utentes da Estrutura Residencial, Encarregados de Educação e à Comunidade, os números de 

outras tantas realizadas são os seguintes: 

 

 

 

 

 

 

Área financeira 

Estrutura fundamental de suporte a todas as respostas 

sociais da Associação Luiz Pereira Motta, a área financeira 

cumpriu com os objetivos propostos para o ano de 2020. 

Apesar das restrições impostas pela pandemia, a área 

financeira conseguiu dar continuidade à execução e 

aperfeiçoamento dos procedimentos iniciados em anos 

anteriores, cumprindo os prazos definidos. 

A área financeira, concretizou em tempo útil: 

• O controlo dos recursos financeiros da ALPM; 

• A análise e conferência da faturação e das contas 

correntes de clientes, que na sua maioria efetuam os pagamentos por transferência bancária. Os 

pagamentos por transferência bancária para liquidação de mensalidades e quotas teve um aumento 

significativo, devido às restrições impostas pela covid-19; 

• O controlo dos pagamentos a fornecedores, efetuados maioritariamente por transferência bancária; 

• O cumprimento dos compromissos financeiros para com os bancos nossos credores. 

Durante o exercício de 2020, foi possível disponibilizar à direção, informação necessária para   

acompanhamento e controlo de custos de toda a atividade da Instituição. 
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Tendo por base valores reais, obtidos dos mapas da contabilidade financeira, foram elaborados modelos 

financeiros previsionais, atualizados mensalmente, bem como relatórios financeiros trimensais. 

Demos continuidade à análise detalhada das contas correntes de clientes, bem como ao encerramento dos 

processos dos utentes, para que não ficassem valores pendentes, a receber ou a pagar. 

A atividade desenvolvida pela área financeira, permitiu que a direção obtivesse a informação necessária e 

atempada, para a tomada de decisões de gestão. 

Área de aprovisionamento/compras 

• Durante o ano de 2020, o sector de 

aprovisionamento/compras, realizou o seu trabalho 

tendo em conta: 

• Maior otimização na relação preço/qualidade 

• Garantia do fornecimento de bens alimentares e não 

alimentares de acordo com as necessidades dos 

respetivos economatos; 

• Garantia do fornecimento de todos os materiais de 

proteção individual a todos os equipamentos; 

• Conferência das faturas dos fornecedores através das 

notas de encomendas, tanto do economato do CAI/Loures como do economato da Casa de Santa Tecla e 

encaminhamento dos respetivos documentos para o sector da contabilidade; 

• Elaboração de inventários e sua conferência; 

• Gestão dos stocks, garantindo um nível adequado as necessidades; 

• Gestão dos materiais de economato; 

• Gestão dos EPI´S 

• Arquivo dos documentos 

Doações 

O ano de 2020 foi um ano atípico, devido a pandemia que ainda estamos a sofrer. 

Este ano a nível alimentar fomos bastante beneficiados pelas doações de produtos alimentares por parte da 

Câmara Municipal de Loures, como podemos verificar no mapa seguinte: 

 

PRODUTOS QUANT. UN/MED 

AÇUCAR 1kg 1 090 KG 

ARROZ 1kg 2 838 KG 

AZEITE 0,75lt 1 382 UN 

BOLACHA MARIA 200gr 5 440 PCT 

CARNES CONGELADAS (peru, frango, porco, vaca) 6 666,69 KG 

ENLATADOS (Feijão 820gr, Grão 820gr, Atum 250gr, Salsichas 170gr) 2 016 UN 

FARINHAS (Nestum 300gr, Cerelac 500gr, Maizena 2,5kg, Cereais 500gr) 1 562 UN 

FIAMBRE BARRA 56,81 KG 
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FRUTAS E HORTICOLAS 9 801,94 KG 

LEGUMES CONGELADOS 2,5kg 1 206 SC 

LEITE MEIO GORDO 1lt 5 982 LT 

MARGARINA (planta 250gr) 206,00 UN 

MASSAS 500gr 4 256 UN 

OVOS 8 520 UN 

PEIXE CONGELADO 3 263,60 KG 

QUEIJO BARRA 97,05 KG 

O apoio da Camara Municipal de Loures, em bens alimentares entre 26 de março a 31 de dezembro de 2020 

teve o valor de 85.583.01€. 
Relativamente aos EPI´s (equipamento de proteção individual), tivemos várias empresas que nos doaram 

equipamentos, numa fase em que os stocks dos fornecedores estavam esgotados e que foi muito difícil conseguir 

adquirir este tipo de produtos.  

No quadro anexo podemos verificar as quantidades dos produtos de limpeza e proteção individual que 

recebemos por parte de diversas entidades: 

AVENTAIS 2 900 Un  

BATAS PLASTICO 660 Un  

BATAS TNT 3 052 Un  

COBRE SAPATOS 5 500 Un  

DESIFETANTE SUPERFICIES 750ml 35 Un  

FATOS PROTEÇÃO 94 Un  

GEL DESIFETANTE MÃOS 309 Lt 

GEL DESIFETANTE MÃOS 200ml 150 Un  

GEL DESIFETANTE MÃOS 250ml 15 Un  

GEL DESIFETANTE MÃOS 500ml 86 Un  

GEL DESIFETANTE MÃOS 50ml 48 Un  

LUVAS 7 323 Un  

MANGUITOS 4 000 Un  

MASCARAS CIRURGICA 45 450 Un  

MASCARAS FFP2 C/RESPIRADORES 451 Un  

MASCARAS FFP2 S/RESPIRADORES 245 Un  

MASCARAS TECIDO 1 892 Un  

MASCARAS TNT 200 Un  

OCULOS PROTEÇÃO 95 Un  

SALVA-ORELHAS 300 Un  

TOUCAS 3 400 Un  

VISEIRAS 333 Un  

VISEIRAS ROBOCOP 20 Un  
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O quadro seguinte refere-se às entidades/pessoas que doaram EPI`S e às quais foram passados recibos de 

donativos nos valores apresentados:  

 DONATIVOS DE EPI'S 

AURORA FRAGOSO       253,22 €  
MAGICPHARMA       258,20 €  
NOVARTIS    6 258,25 €  
OCEANO TRADE       634,54 €  
ODIVELBRINDE NORTE       340,00 €  
SIC ESPERANÇA       342,82 €  
STOCKPHARMA    2 060,00 €  
TIAGO BARREIRA       500,78 €  

Ao nível dos equipamentos de proteção individual, no período entre de 11 março e 31 de dezembro /2020, os 

consumos foram os seguintes: 

AVENTAIS 72 100 Un  

BATAS 14 678 Un  

COBRE SAPATOS 11 350 Un  

LUVAS 720 700 Un  

MANGUITOS 7 750 Un  

MASCARAS CIRURGICAS 84 621 Un  

MASCARAS FFP2 S/RESPIRADORES 20 326 Un  

TOUCAS 24 200 Un  

No que se refere ao Banco alimentar, o valor apresentado não foi todo para consumo da instituição. O valor de 

38.320,16€ foi distribuído a agregados familiares acompanhados e identificados pelas equipas de RSI e 

atendimento e acompanhamento social da equipa da Área Sociocomunitária: 

ENTIDADES 
Grupo Jerónimo 
Martins (PINGO 

DOCE) 

Banco 
Alimentar 

Entrajuda 
(BANCO 

BENS 
DOADOS) 

JE Grupo 
Sonae 

(MODELO & 
CONTINENTE) 

Hidropita  O Bolo do Caco 
David 

Gonçalves 

VALOR 16.011.36€ 75.931.71€ 3.697.13€ 15.971.28€ 
 

1.600.00€ 
 

 
9.692.38€ 

 

 
905.33€ 

PRODUTOS 

•  Sobremesas •  Frutas •  Roupas •  Brinquedos •  Legumes 
 

• Pão 
•  Carnes  

•  Refeições 
prontas 

•  Legumes •  Produtos 
Higiene 

•  Material 
Escolar  •  Bolos •  Águas 

•  Bolos •  Iogurtes  •  Produtos 
Higiene   •  Sumos 

•  Pão •  Bolachas   •  Têxteis    

•  Iogurtes     • Alimentares    
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Ao longo do ano de 2020 o consumo de total de produtos alimentares reflete-se nas seguintes quantidades:  

EQUIPAMENTOS 

QUANTIDADES 

CARNE  
(kg) 

PEIXE  
(kg) 

VEGETAIS E 
LEGUMINOSAS  

(kg) 

FRUTOS  
(kg) 

QUEIJO / 
MANTEIGA  

(kg) 

IOGURTES  
(un) 

LEITE  
(lt) 

SEDE 15 996 12 180 26 358 34 990 1 053 32 312 18 590 

SANTA TECLA 10 971 8 779 37 499 32 715 621 27 870 24 695 

T O T A L 26 967 20 959 63 857 67 704 1 674 60 182 43 285 

 

Em termos de custo, os produtos alimentares consumidos nos dois equipamentos foi o seguinte: 

EQUIPAMENTOS 

QUANTIDADES 

CARNE  
(kg) 

PEIXE  
(kg) 

VEGETAIS E 
LEGUMINOSAS  

(kg) 

FRUTOS  
(kg) 

QUEIJO / 
MANTEIGA  

(kg) 

IOGURTES  
(un) 

LEITE  
(lt) 

Pão Outros 

SEDE   63 760,17 €    56 269,80 €     28 006,73 €  29 136,00 €    5 005,11 €    4 880,12 €    7 097,59 €  17 911,52 €   114 389,56 €  

SANTA TECLA   34 963,14 €    43 906,14 €     29 817,68 €  30 090,27 €     3 029,78 €    3 829,14 €   9 401,54 €    9 865,95 €   102 679,25 €  

 T O T A L    98 723,31 €  100 175,94 €      57 824,41 €  59 226,27 €       8 034,89 €    8 709,26 €  16 499,13 €  27 777,47 €   217 068,81 €  

Em relação aos produtos não alimentares, podemos verificar que ao nível de higiene e conforto tivemos um 

aumento considerável de custos, devido à situação de pandemia: 

VALORES PRODUTOS 
NÃO ALIMENTARES (€) HIGIENE E LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO 

SEDE                    59 380,36 €                     78 388,53 €  

SANTA TECLA                    53 342,96 €                   105 737,38 €  

 T O T A L                   112 723,32 €                   184 125,91 €  

Cedência de espaços 

No ano de 2020 devido à situação de saúde pública covid-19, tivemos que tomar medidas preventivas e, em 
conformidade com o Plano de Contingência, foram suspensas todas as cedências de espaços. 

Serviço de alimentação 

A área alimentar assegurou as refeições das diversas 

respostas sociais e colaboradores da ALPM.  

As ementas foram planeadas tendo em conta as 

especificidades alimentares das duas principais áreas– infância e 

idosos. Ao exemplo dos anos anteriores, ao longo de 2020 
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pretendeu-se otimizar as refeições, fornecendo pratos adaptados a nível nutricional e que evitassem o 

desperdício. Assim as ementas foram elaboradas tendo em conta também a quantidade per capita (quantidade 

individual de alimento por utente), de forma a garantir o equilíbrio das mesmas, o controlo de custos e a redução 

de desperdícios. 

Foi também assegurada a   higiene e segurança das refeições produzidas, em todas as suas fases (receção, 

manipulação, produção, armazenamento, distribuição/transporte e conservação de alimentos/refeições. 

Neste contexto de pandemia, que provocou dificuldades a vários níveis, que se refletiram a nível económico 

nas IPSS, e na sociedade em geral, não podemos deixar de referir os bens alimentares adquiridos pela Câmara 

Municipal de Loures que constituíram um apoio excecional na área alimentar. 

Serviços gerais 

Os serviços gerais da ALPM foram organizados em duas 

equipas: 

- A equipa que assegurou a limpeza de todos os espaços 

que se inserem na área da infância. 

- A equipa que assegurou a limpeza de todos os espaços da 

área de idosos. 

Nas operações de limpeza dos espaços internos foi 

estabelecido um plano de higienização, onde constaram, 

rubricas como: o que deve ser limpo (zonas, 

estrutura/equipamento), quais os produtos que devem ser 

utilizados na limpeza/desinfeção (detergente/desinfetante utilizado), quando deveria ser limpo (periodicidade de 

higienização), como deveria ser limpo (equipamento utilizado na limpeza/desinfeção) e quem deveria limpar 

(identificação do responsável pelo serviço). 

O plano de higienização foi afixado em local visível. 

Esta fase de pandemia que temos vivenciado, criou novos desafios e obrigou a novas formas de trabalho e 

novos procedimentos em todos os setores. O setor de serviços gerais teve que criar novas rotinas de limpeza e 

desinfeção de forma a oferecer um ambiente saudável a todos os utentes que frequentaram os nossos 

equipamentos. 

Lavandaria 

As duas lavandarias existentes, uma na casa de Santa Tecla 

(Apelação) e outra no CAI (Loures) constituíram um dos serviços 

de apoio essenciais ao funcionamento, sendo responsáveis pelo 

processamento da roupa, em perfeitas condições de higiene e 

conservação, em quantidade adequada às respostas sociais da 

ALPM - estruturas residenciais, serviços de apoio domiciliário, 

creche e pré-escolar.  

Com a situação de pandemia covid-19, foi necessário criar 

novas regras para o tratamento e acondicionamento da roupa 

tratada neste setor.  

A principal medida introduzida foi a reorganização do espaço de forma a permitir a sua divisão em duas áreas 

distintas:  

 - área suja (considerada contaminada) - utilizada para separação e lavagem das roupas;  
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 - área limpa - utilizada para acabamento e arrumação da roupa em local adequado para depois ser recolhida 

pelos diversos serviços. 

Esta reorganização do espaço implicou a realização de obras na lavandaria do CAI (Loures), para que fosse 

possível que estas duas áreas estivessem devidamente definidas, sem haver cruzamentos de roupa limpa/roupa 

suja. 

Foi necessário dar formação às equipas sobre procedimentos específicos a adotar, nomeadamente: 

-  Cuidados e procedimentos a adotar no manuseamento da roupa para evitar a contaminação do ar, das 

superfícies e das pessoas; 

- Definição dos equipamentos de proteção individual que deveriam ser utilizados no espaço de trabalho e 

forma como deveriam ser usados adequadamente; 

- Definição de circuitos de entrega e recolha da roupa suja e tratada aos diversos setores, de forma que as 

restantes equipas não entrassem no espaço de lavandaria.  

Em termos do volume de trabalho, esta foi uma área que esteve sempres em funcionamento e com uma 

sobrecarga de trabalho decorrente da necessidade de lavagem e desinfeção de um maior volume de roupa das 

Estruturas Residenciais desde o início da pandemia e lavagem do fardamento de todos os colaboradores, de 

forma a assegurar uma higiene rigorosa no seu tratamento. 

De referir a colaboração das equipas e o esforço de adaptação a novos procedimentos e adequação das 

escalas e horários de serviço de forma a ser possível corresponder às necessidades de serviço. 

Manutenção/Reparações/Aquisições de Equipamentos 

Em 2020 foram feitas várias intervenções das quais destacamos: 

Casa de Santa Tecla 

• Manutenção e reparações diversas nos dois elevadores. 

• Limpeza regular dos filtros de exaustão da cozinha de rede em aço inox. 

• Reparações várias nos equipamentos de cozinha e lavandaria. 

• Manutenção dos sistemas de aquecimento de águas sanitárias e de aquecimento do edifício. 

• Prevenção e controlo da bactéria legionella nos sistemas de águas quentes. 

• Manutenção do sistema de incêndio. 

 

Centro de Apoio Integrado 

• Compra de 1 viatura ligeira de passageiros. 

• Manutenção dos elevadores NSU 597, 598,599, 600, 603 e NSV 697 pela empresa Otis. 

• Manutenção e reparação do sistema AVAC, assim como substituição dos elementos filtrantes.  

• Pinturas e reparações várias. 

• Reparações várias nos equipamentos de cozinha e lavandaria. 

• Manutenção da central de incêndios e do grupo gerador de emergência. 

• Prevenção da bactéria legionella, efetuada desinfeção térmica conjugada com análise pelo laboratório 

dos Simar. 

• Limpeza regular dos filtros de exaustão da cozinha de rede em aço inox. 

• Entrada em funcionamento de um novo forno na cozinha do CAI da marca Rational pelo valor de 

15.724,80€. 
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CAI e Casa de Santa Tecla 

• Renovação contrato com a GALP, pelo período de um ano, para o fornecimento de energia elétrica à Sede 

e Santa Tecla. 

• Conservação e manutenção dos postos de transformação na Sede e Santa Tecla. 

• Continuação da política de substituição de lâmpadas por lâmpadas Leds, tendo em vista a poupança de 

energia.  

Novos equipamentos: Centro de Atividades Ocupacionais e Lar Residencial para pessoas portadoras de 

deficiência. 

•  Términus de obras de adaptação no CAO, localizado nas Urmeiras. 

• Continuação das obras e melhoramentos no novo Lar, localizado em Pai Joanes, com instalação de um 

novo elevador da marca OTIS. 

Transportes 

 

 

 

 

 

 

A frota da Associação Luiz Pereira Motta, durante o ano em apreço manteve-se em 25 viaturas, em número e 

características face às necessidades de serviço de todas as suas respostas sociais. 

No sentido da continuação de modernização da frota, foi adquirida 1 nova viatura e adjudicada a compra de 

um novo autocarro de 35 lugares, tendo em vista substituir o autocarro de 51 lugares que por limite de idade não 

pode continuar a transportar crianças. 

Descrição da frota da ALPM 

Nº de Viaturas Características 

12 Ligeiras de passageiros 

9 Ligeiras de mercadorias 

2 Ligeira de passageiros - adaptada 

2 Pesadas de passageiros 

 

Durante o ano de 2020 continuou-se a privilegiar a manutenção das viaturas na componente da prevenção de 

avarias, com especial destaque para a segurança – pneus, amortecedores, travões e direção. A conservação e 

limpeza do parque auto foi um ponto de honra dos trabalhadores envolvidos. 

Os custos mantiveram-se idênticos ao ano anterior.   
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Entidades Particulares

Nº de utilizações

Cedências de Viaturas 

Além da utilização diária a que as viaturas foram sujeitas, a ALPM também possibilitou a sua utilização a 
Entidades parceiras, associados, utentes, voluntários e trabalhadores, distribuídos conforme o gráfico a seguir 
apresentado. 

 

 

 

 

 

 

 

Durante o ano de 2020 tendo em conta as limitações impostas pela existência da covid-19, o número de 
cedências foi bastante reduzido conforme relação que se apresenta: 

Entidades 
Nº de 

utilizações 
Quant. 

Viaturas 
CLASSE 

ABA-Associação Beneficente de Ajuda 1 1 Ligeiro mercadorias 

Agrupamento 495 de Santo António dos Cavaleiros do Corpo Nacional de 
Escutas 

2 1 Pesados passageiros 

Agrupamento de Escuteiros 1287 Portela 2 1 Pesados passageiros 

Agrupamento Escuteiros 1349 Santa Maria de Loures 
2 1 Ligeiro passageiros 

2 1 Pesado Passageiros 

Associação de Patinagem Atlético Clube do Tojal 1 1 Ligeiro passageiros 

Associação Dr. João dos Santos, IPSS 1 1 Pesados passageiros 

Associação Grupo de Carnaval de A-das-Lebres 2 1 Pesado passageiros 

Clube de Veteranos Leões de Camarate 
6 1 Ligeiro mercadorias 

1 2 Ligeiro passageiros 

Escola Básica Zambujal 1 1 Pesados passageiros 

Lar Estrela da Vida 1 2 Ligeiro passageiros 

Paróquia de Loures 1 1 Pesados passageiros 

Sporting Clube Pinheiro de Loures 1 1  Ligeiro passageiros 

START.SOCIAL- Cooperativa Sócio Educativa Para Desenvolvimento 
Comunitário, CRL 

2 1 Pesados passageiros 

Sócios/Utentes/Voluntários/ Colaboradores 
23 1 Ligeiro mercadorias 

2 1 Ligeiro passageiros 

Área da Formação 

A Associação Luiz Pereira Motta continuou a considerar a formação uma ferramenta essencial para a melhoria 

e humanização da prestação de serviços de qualidade, assumindo o processo formativo como contínuo, dinâmico 

e interligado com a ação quotidiana, o que reflete o trabalho efetuado durante o ano de 2020. A adaptação das 

ações ao contexto, à conjetura e às necessidades foram os fundamentos do trabalho realizado.  
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O Plano de Formação 2020 desenvolveu-se normalmente até março, período durante o qual foram planeadas, 

e organizadas as ações de formação que estavam em consonância com as necessidades avaliadas. Contudo, desde 

março que o país e o mundo se depararam com uma realidade que também alterar o paradigma da formação.  

Em 2020, a formação executada pela ALPM consistiu, essencialmente, em atualização, de aplicação de 

conhecimentos e adaptação de procedimentos ao nível da prevenção e segurança, presencial, “em sala”, “on job” 
e de curta duração. O público-alvo da atividade formativa foram igualmente formandos “internos” e “externos”, 
com uma diferença significativa para o público-alvo interno. Ao longo do ano, foram planeadas, organizadas, 

executadas e acompanhadas 10 ações de formação, abrangendo as diversas áreas certificadas. As ações de 

formação somaram um total de 109 participações. Executámos 49 horas de formação certificada ao nível interno 

e externo, tendo até conseguido superar o valor interno em horas e nº de ações comparativamente ao ano de 

2019. Ao contabilizarmos ainda, a ação de sensibilização e o workshop realizados, adicionamos 29 participantes 

ao leque de formandos. 

 

 
 

Ocorreram internamente 3 módulos de formação nos quais estiveram envolvidos 35 participantes, num total 

de 19 horas de formação. Considerando o contexto em que vivemos e o reajustamento às mudanças inerentes a 

uma situação de permanente transformação foi levada a cabo no âmbito interno a formação “Cuidados de 
prevenção e segurança em ERPI- Plano de contingência”, com o objetivo de se adaptarem as práticas nesta 
resposta social. Salientamos ainda, a preparação das amas para a readaptação do novo ano letivo e o método de 

comunicação com os pais, tendo sido concebida e executada a ação “Comunicação Assertiva-Relação com os 

Pais”. 

Formação dos colaboradores em entidades externas 

Com o objetivo de colmatar algumas lacunas no âmbito da formação dos colaboradores e face aos 

constrangimentos de realizar formação nos moldes habituais, foram autorizadas diversas participações individuais 

em ações realizadas por entidades externas.  

Através da colaboração com IEFP/Amadora conseguimos concretizar 1 ação, das inicialmente programadas, de 

25 horas, direcionada para o sector da cozinha, armazém e aprovisionamento. A ação “Requisições, controlo de 
custos e faturação de serviços” teve a participação de 11 colaboradores. Abrangemos também Instituições 

parceiras do concelho (CURPSIA, CSNAP, ACRIPS) com a participação de três das suas colaboradoras. 
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No âmbito do projeto de intervenção de capacitação de cuidadores formais realizada pela UCC de Sacavém, foi 

efetuada a ação de sensibilização “Acidentes com Idosos”, com a participação de 11 colaboradores da Casa de 

Santa Tecla. 

A ALPM facultou a 29 dos seus colaboradores a participação em 17 formações externas e em 2 ações de 

sensibilização/informação. O total de horas de presença nestas atividades formativas cifrou-se em cerca de 390 

horas. 

  
N.º de 

Colaborador
es 

 
N.º Horas 

total 

Congresso/ 
Seminário/ 
Conferência 

(H) 

Ações de 
Sensibilização
/ Informação 

(H) 

Área de Idosos 14 108 86 22 

RSI/AAI 10 173.45 170 3.45 

Secretaria e 
Contabilidade 

1 8 8 0 

 
Cozinha 
 

1 25 25 0 

Outros (Informática, 
Aprovisionamento, 
viaturas, Auxiliares) 

3 75 75 0 

TOTAL 29 389.45 364 25.45 

Horas de formação por colaborador: 

Este ano somente 62 dos nossos colaboradores foram abrangidos por todo este programa de formação 

atingindo uma amplitude entre 2h e 70 horas. Face ao contexto em que vivemos desde o mês de março não foi 

possível abrangermos os números alcançados no ano transato. 

Formação Externa 

Projeto Qualidade + Social 
No contexto da formação externa mantivemos a parceria com a Câmara Municipal de Loures no Projeto 

Qualidade + Social do qual foram cumpridos somente 2 módulos de formação dos 19 planeados para o corrente 

ano. Estiveram, por isso, envolvidos 29 colaboradores de 11 Instituições do Concelho. Realizámos 9 horas de 

formação com uma média de 14,5 participantes por ação e um volume de formação de 261h que decorreram em 

2 locais, nomeadamente a sede da ALPM e o SMPC (Serviço Municipal Proteção Civil). Todas as restantes 

formações do Projeto Qualidade + Social foram anuladas a partir do momento em que foi decretado 

confinamento.  

Ações de formação realizadas: 

Ação de formação Duração 
(horas) 

Local Nº total de 
formandos 

Práticas de Mobilização do 
Idoso – Posicionamento e 
Transferências 

6 ALPM 14 

Noções de Socorrismo 3 Proteção Civil 15 

 9 2 Locais 29 

Formação para outras Instituições 

A Associação Vida Cristã Filadélfia solicitou-nos a realização de uma formação certificada para a área da 

infância no âmbito dos Primeiros socorros pediátricos. A ação foi realizada no mês de fevereiro, nas instalações 

da própria Instituição, com a duração de 7h e participação de 24 formandas.    
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Através da parceria com a MRTerapias foi possível conceber e concretizar 

a ação Programação e desenvolvimento de atividades de expressão plástica 

na infância para a Fundação Obra Nossa Senhora da Purificação. O seu 

agendamento sofreu alterações devido à imposição do estado de 

confinamento e foi realizada nos meses de fevereiro e setembro; teve a 

duração de 14 horas e certificaram-se 7 formandas.  

Realizámos, também, um workshop externo para a Associação o Saltarico 

intitulado “Transporte de crianças em segurança” com 8 participações. 

Atividades com colaboradores 

A ALPM desenvolveu junto dos seus colaboradores, atividades de relaxamento e 

meditação, asseguradas pela Psicóloga Alexandra Rosado, de forma a proporcionar 

momentos de relaxamento, que visaram minorar o stress e o burnout. No contexto 

em que vivemos este ano e face ao esgotamento físico e emocional dos 

colaboradores considerámos importante prevenir e intervir nos contextos de 

trabalho destes profissionais. 

Conclusão 

O ano decorreu numa incerteza constante, com dificuldades internas a nível da estabilização dos recursos 

humanos, e sendo uma IPSS com missão dirigida aos outros, essa foi a prioridade.  

Produzimos 95 certificados pela plataforma Sigo. Concretizámos 3 novos cursos, 2 dos quais fora da 

programação inicial: “Comunicação Assertiva-Relação com os pais” (área 090-Desenvolvimento Pessoal), 

“Programação e desenvolvimento de técnicas de expressão plástica na infância” e “Cuidados de prevenção e 
segurança em ERPI- Plano de contingência” (área 862- Segurança e Higiene no trabalho). E mais 8 certificados de 

frequência para o Workshop “Transporte de crianças em Segurança na condução”. De salientar, que a nível 
interno, conseguimos aumentar o número de ações e de horas de formação, além disso, a equipa formativa 

interna e os técnicos da instituição assistiram a várias formações online, dentro das suas áreas de competência e 

no âmbito da prevenção e segurança. 

Área Sociocomunitária 
Antes de se iniciar este relatório e fazer um balanço do trabalho desenvolvido por esta área em 2020, ressalva-

se que ao longo do documento será feita, por várias vezes, referência ao estado de pandemia que Portugal 

atravessou durante o ano, bem como as consequências da doença covid-19 no trabalho e no cumprimento de 

alguns objetivos. 

A área sociocomunitária existe desde o ano de 2006, altura em que foram assinados com o Instituto da 

Segurança Social (ISS) dois acordos de cooperação. Assim e ao abrigo destes acordos a ALPM passou a efetuar o 

atendimento de ação social aos moradores da freguesia de Loures. Mais tarde, ao abrigo de outro acordo 

assinado com a Câmara Municipal de Loures e outras entidades parceira, o serviço passou a denominar-se de 

Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social Integrado – SAASI. 

Simultaneamente e nesse mesmo ano (2006), foi assinado outro acordo de cooperação com o ISS no âmbito 

do Rendimento Social de Inserção, tendo como pressuposto o acompanhamento a 150 famílias beneficiárias da 

medida. 

Esta área é assim composta por 2 equipas, a de RSI com 3 técnicos e 2 ajudantes de ação direta e a equipa de 

SAASI com 3 técnicos. 
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Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social Integrado (SAASI) 
O SAASI tem como objetivo efetuar o atendimento e acompanhamento a 200 indivíduos e/ou famílias 

residentes na freguesia de Loures. Contudo, na prática esse limite não existiu, tendo em conta que todas as 

pessoas que recorreram   ao serviço foram atendidas. 

Através deste apoio pretendeu-se ajudar as pessoas que se encontravam numa situação de vulnerabilidade 

social e/ou económica, a resolver, minorar ou prevenir de forma a colmatar a pobreza e/ou exclusão social.   

Estas situações chegaram a este serviço por iniciativa dos próprios indivíduos ou por sinalizações efetuadas 

pela rede de vizinhança, familiares e/ou por entidades da comunidade (PSP, IPSS´S, Autarquias, Centros de Saúde, 

Hospitais, entre outros).  

Para operacionalizar todo o trabalho desta equipa foram essenciais os atendimentos, visitas domiciliárias e a 

articulação com outros serviços - internos e externos. Assim e conforme quadro abaixo, foram estas as tarefas, 

que ao longo do ano, ocuparam parte do trabalho técnico. 

 

Ao longo dos últimos anos verificou-se um aumento gradual no nº de atendimentos, sendo que em 2020 esse 

número cresceu consideravelmente. Reflexo do surgimento de novas situações e sinalizações provocadas pela 

diminuição de rendimentos ou mesmo pelo desemprego provocado pela pandemia, ditaram que em 2020 fossem 

realizados 1983 atendimentos. De referir ainda que, após o confinamento e como medida de contingência, 

passou a dar-se prioridade aos atendimentos realizados por via telefone, sendo considerados como equivalente 

aos atendimentos presenciais.  

Paralelamente ao aumento do nº de atendimentos, o nº de processo e indivíduos acompanhados também 

aumentaram. 

Relativamente às visitas domiciliárias houve um decréscimo. Devido á situação de pandemia e confinamento 

obrigatório, entre março e junho não se realizou nenhuma visita domiciliária e posteriormente a esse período 

realizaram-se apenas as visitas estritamente necessárias. 

Quanto aos apoios económicos, houve também uma diminuição. Apesar do estado do país, das necessidades 

generalizadas da população, os apoios solicitados e atribuídos não se restringiram a apoio financeiro. Foram 

solicitados apoios para fazer face a despesas corrente de luz, água, gás e outras. Ainda em relação aos apoios 

económicos - 20 apoios foram atribuídos através do ISS e 16 através da Santa Casa da Misericórdia de Loures.  

A partir de março, os pedidos que foram chegando ao serviço foram maioritariamente com solicitação e 

pedido de ajuda alimentar. 

O trabalho do SAASI passou essencialmente pelo estabelecimento de parcerias com outros agentes da 

comunidade. De acordo com as problemáticas procurou-se encontrar soluções que passaram pela colaboração 

com os parceiros. O quadro apresentado, revela as parcerias com maior incidência ao longo do ano. Destaca-se o 

nº de encaminhamentos para os médicos do mundo, que permitiu que os utentes adquirissem a medicação 

prescrita (170). Para esta mesma problemática, relacionada com os elevados custos que os indivíduos/família têm 

com a aquisição da medicação, no final de 2020 passou a ser possível contar com o apoio da Câmara Municipal de 

Loures com a atribuição de um cartão de farmácia através do qual a medicação comparticipada não tem qualquer 

custo para o utente.  

 
 

Total de 
Processo 

 
Atendimentos 

Indivíduos 
acompanhados 

Visitas 
concretizadas 

Visitas não 
concretizadas 

Apoio 
económicos 
atribuídos 

2018 297 685 762 323 108 32 

2019 351 787 890 362 155 49 

2020 444 1983 1173 122 42 36 
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O Banco de bens doados da ALPM, continuou a ser um recurso eficaz para colmatar algumas necessidades em 

termos de vestuário, calçado, mobiliário, material escolar, entre outros produtos, com a atribuição de 99 apoios. 

Em termos de encaminhamentos e 

pedidos ao ISS para vagas 

protocoladas para a Infância foram 

apresentadas 4 situações por parte 

deste serviço e para as vagas 

protocoladas para Estrutura 

Residencial para Idosos- ERPI foram 

apresentados 5 pedidos. 

Conforme já foi referido, em 2020 

o principal motivo pelo qual os 

pedidos de ajuda chegaram a este 

serviço prenderam-se o apoio 

alimentar. Foi necessário recorrer aos 

recursos internos da ALPM como o 

Banco Alimentar, POAPMC e apoio 

extra pontual, tendo sido possível 

integrar 220 famílias. De ressalvar que 

o apoio designado de extra| pontual surgiu durante o ano e como consequência da pandemia. Este apoio foi 

criado pela ALPM, contando com o apoio em géneros alimentares atribuído pela Câmara Municipal de Loures às 

IPSS´s do concelho. Como tal, a ALPM encaminhou parte desses bens para o apoio direto às famílias. 

Um dos maiores problemas com os quais os técnicos se deparam na intervenção social prendeu-se com os 

indivíduos/famílias que se encontravam em Portugal de forma ilegal e, consequentemente não podendo ser 

encaminhados e apoiados pelos serviços. Contudo, para essas situações foi possível a cooperação com as 

instituições parceiras – Hillsong Portugal, Associação Espírita Lacerda e Tasquinhas do Cabo da Irmandade de 

Nossa Senhora do Cabo Espichel da Paróquia de Santa Maria de Loures, tendo sido encaminhadas e apoiadas 33 

situações.   

 Mesmo com os constrangimentos inerentes à pandemia realizaram-se algumas reuniões, atendimentos e 

visitas conjuntas. Contabilizaram 27 os momentos em que os técnicos deste serviço trabalharam em parceria 

direta com serviços, como: Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Loures, Polícia de Segurança Publica de 

Loures, Centro de Saúde de Loures e Saúde Publica de Loures- Modelo Integrado de Policiamento de Proximidade 

(MIPP), Junta de Freguesia de Loures, Hospital Beatriz Ângelo – psiquiatria, Serviço de Apoio domiciliário da ALPM 

e Serviço de Apoio Domiciliário da Associação de Beneficência Evangélica.  

 Relativamente à caracterização do tipo de famílias acompanhadas e, tendo em conta que o nº de indivíduos e 

famílias que recorreram ao serviço, verificou-se um crescimento, em todas as tipologias de famílias 

acompanhadas. Salienta-se, que esse aumento foi maior nas famílias do tipo - alargadas (82) e monoparental (93). 

Esse aumento foi, ainda mais significativo nos indivíduos isolado/a(s) (119), verificando que existem cada vez mais 

pessoas a residirem sozinhas e com necessidades de recorrer a este apoio. 

Quanto à faixa etária da população que compõem as famílias acompanhadas, verificou-se um aumento nos 

últimos 3 anos no escalão etário dos menores de 16 anos e dos jovens adultos com idade entre os 17-24 anos, 

bem como dos adultos dos 35-49 anos. Este aumento está relacionado com o facto de a tipologia de famílias ser 

maior no grupo - nuclear com filhos, sendo composta à partida por casais com filhos menores e/ou jovem adultos. 

ENCAMINHAMENTOS ENCAMINHAMENTOS – APOIO 

ALIMENTAR 

Médicos do Mundo 170 Banco Alimentar – ALPM 11 

Otika 4 POAPMC 81 

Cartão ABEM 43 Hillsong Portugal 8 

Comunidade Terapêutica 4 Ass. Espírita Lacerda 10 

Vaga Protocolada 

INFÂNCIA 

6 Banco Alimentar - Paróquia 7 

Vaga Protocolada ERPI 5 BA - SCMLoures 3 

Banco de Bens Doados 99 Tasquinhas do Cabo 15 

EXTRA | PONTUAL 128 
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Contrariamente a anos anteriores em que a tendência das pessoas 

com mais de 70 anos estar a aumentar, em 2020 sentiu-se uma 

pequena regressão. 

Focando esta análise relativamente às problemáticas, observou-se 

que a insuficiência e/ou ausência de rendimentos e o desemprego 

e/ou baixos salários continuou a ser um dos principais problemas a 

afetar os indivíduos e famílias. Este ano, principalmente devido à 

pandemia foram inúmeras as pessoas que recorreram ao serviço 

devido ao desemprego que a covid-19 provocou e/ou a perda de 

rendimentos devido ao lay off, que nessa altura ainda não era pago a 

100%. 

Rendimento Social de Inserção (RSI) 

O RSI consiste na atribuição de uma prestação mensal, em dinheiro, 

para indivíduos/famílias, sendo uma medida estatal que visa a 

proteção social das pessoas em situação de grave carência económica 

e/ou social. Esta medida implica a assinatura de um contrato de 

inserção, com a definição de ações específicas para a melhoria da 

situação da(s) pessoa(s) e a sua autonomização relativamente à prestação.   

A equipa é composta por 3 gestores de casos (2 profissionais licenciados nas ciências sociais e humanas e 1 

psicólogo) e 2 ajudante de ação direta.  

De acordo com o protocolo de RSI assinado com o ISS, a equipa 

deve acompanhar 150 processos. Sendo muito difícil cumprir esses 

números num ano normal, em 2020, e devido à pandemia mais 

difícil se tornou. Tendo em conta que o acompanhamento permite 

chegar mais perto dos indivíduos/famílias beneficiárias, 

conseguindo apoiá-las nas suas reais necessidades, ao longo do ano 

foram acompanhados, em média, por mês, 189 processos, num 

total de 531 indivíduos. Salienta-se que, entre os processos que se 

mantiveram ativos ao longo do ano acresceram os processos cessados, refazendo um total de 241 processos 

movimentados. 

Os instrumentos de trabalho utilizados pela equipa para a realização de um acompanhamento sistemático, 

consistiram nos atendimentos e visitas domiciliárias. Em 2020 e como já foi referido esses procedimentos foram 

afetados e houve necessidade de adequar a ação ao plano de contingência da instituição. Durante o 

confinamento, os atendimentos deixaram de serem realizados presencialmente e as visitas domiciliárias também. 

Posteriormente, foi-se voltando a uma rotina normal, contudo, tentando sempre privilegiar o contacto não 

presencial. Essa alteração refletiu-se no nº de visitas domiciliárias, tendo sido concretizadas pelos técnicos apenas 

73 visitas. Essa situação não se refletiu nas visitas realizadas pelos AAD´s, tendo em conta que em 2020 chegou-se 

aos valores mais altos dos últimos 3 anos. Ainda em relação aos AAD´s salienta-se o elevado aumento do nº de 

diligências. Este fator deve-se às alterações ocorridas no método de trabalho deste ano. Com a pandemia e as 

dificuldades sentidas pelos utentes em chegar a determinados serviços, foi essencial o trabalho dos AAD´s para 

colmatar esses obstáculos, refletindo-se no nº de diligências efetuadas num total de 1218. O acompanhamento 

dos AAD´s continua a ser uma das grandes mais-valias deste protocolo. 

 
2018 2019 2020 

- 16 anos 201 218 352 

17 - 24 anos 78 97 150 

25 - 34 anos 77 138 126 

35 - 49 anos 148 175 267 

50 - 59 anos 93 91 106 

60 - 64 anos 38 40 46 

65-69 anos 26 28 34 

+ 70 anos 101 103 92 

TOTAL 762 890 1173 

 
2018 2019 2020 

Nº de Processos  160 164 189 

    

Nº de indivíduos 

acompanhados 
579 480 531 
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Relativamente aos atendimentos, apesar de ter havido a necessidade de alterar a forma de atender e 

privilegiar os mesmos por via do telefone, realizaram-se 1797 atendimentos.  

O trabalho desenvolvido pela equipa assentou nas principais problemáticas apresentadas em cada situação. O 

desemprego, baixas qualificações escolares/profissionais e baixos rendimentos e desemprego, continuaram a ser 

as problemáticas com maior incidência.  

Para colmatar as necessidades dos indivíduos e famílias decorrentes das problemáticas acima descritas, foi 

possível ao longo do ano atribuir alguns apoios económicos extraordinários. Destaca-se que em 2020, foram 

atribuídos 15 apoios económicos através do ISS e 17 da Santa Casa da Misericórdia de Loures. 

Paralelamente ao apoio monetário, 

e no sentido de colmatar as 

necessidades a outros níveis, os 

técnicos continuaram a contar com o 

apoio prestado pelas parcerias. Em 

termos alimentares destaca-se o 

encaminhamento para os vários 

bancos alimentares e Programa 

Operacional de Apoio a Pessoas Mais 

Carenciada – POAPMC da ALPM.  

Ao nível da saúde foi possível 

contar com a parceira dos Médicos do 

Mundo com medicamentos e mais 

recentemente com o cartão ABEM 

atribuído para Câmara Municipal de 

Loures para comparticipação de medicamentos na farmácia. 

No que diz respeito às prestações, em 2020 foram cessados 52 

processos – 16 por integração em mercado de trabalho, 17 por 

incumprimento do Contrato de Inserção, 13 por atribuição de pensões ou 

por inclusão de outros rendimentos, 2 por prescindir da prestação, 1 por 

integração em instituição e finalmente 2 por fusão de agregado familiar. 

Conforme tem ocorrido ao longo dos últimos 4 anos, as pessoas 

isoladas têm sido acompanhadas em maior nº com 66 pessoas, seguido 

das famílias monoparentais e nucleares com filhos, com 43 famílias cada. 

Quanto aos escalões etários, não existe grandes variações nos últimos 

3 anos. Os menores de 18 anos representam 212 pessoas, seguido do 

escalão dos 35-44 com 83 indivíduos.  

  Atendimentos Visitas 
concretizadas 

Gestores 

Visitas não 
concretizadas 

Gestores 

Visitas 
concretizadas 

AAD´s 

Visitas não 
concretizadas 

AAD´s  

Diligências 
AAD´s 

2018 1326 432 89 669 140 949 

2019 1247 397 68 692 187 1729 

2020 1797 73 5 958 39 1218 

ENCAMINHAMENTOS ENCAMINHAMENTOS – APOIO 

ALIMENTAR 

Médicos do Mundo 103 Banco Alimentar – ALPM 37 

Otika 10 POAPMC 33 

Cartão ABEM 23 Hillsong Portugal 3 

Comunidade Terapêutica 2 Ass. Espírita Lacerda 9 

Refeições gratuitas da 

ALPM 

1 Banco Alimentar - Paróquia 62 

SAD 2 BA - SCMLoures 4 

Banco de Bens Doados 35 BA – JFreg.St.ª Antão /Julião Tojal 10 

Vaga protocolada - Infância 1 EXTRA | PONTUAL 11 
INDIVÍDUOS POR ESCALÃO 

ETÁRIO 

  2018 2019 2020 

0-5 49 52 50 

6-18 150 150 162 

19-24 24 27 39 

25-34 57 55 55 

35-44 61 63 83 

45-54 50 55 63 

55-64 53 55 68 

Mais 65 11 14 12 
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Relativamente ao tempo de acompanhamento dos processos, em 

2020 verificou-se novamente que os processos com intervenção há 

mais de 24 meses foram em maioria. Observando o quadro pode-se 

comprovar a existência de uma tendência cada vez maior para os 

processos estarem em acompanhamento mais tempo. Este ano, era de 

prever que essa tendência dificilmente iria alterar-se tendo em conta 

que a pandemia veio dificultar a vida das pessoas e a autonomização 

dos mesmos. 

Uma das características que distingue o acompanhamento feito 

pelos protocolos prende-se com a valorização e aposta no trabalho em parceria, seja através de um simples 

encaminhamento, como através da realização de atendimentos e visitas conjuntas. Salienta-se ainda a 

importância da realização de reuniões internas de equipa para discussão de casos e as reuniões de NLI – Núcleo 

Local de Inserção, bem como as reuniões com parceiros (CPCJ, PSP, Centro de Saúde/Saúde publica, Hospital 

Beatriz Ângelo, escolas, Equipa de tratamento de Loures, IPSS…).  
Ao longo do ano, e mesmo com a pandemia, estas parcerias e reuniões realizaram-se, tendo sido adaptadas a 

modalidade das mesmas recorrendo às tecnologias informáticas e plataformas existente para o efeito. 

Projetos no âmbito do RSI 

Faz parte do protocolo de RSI, as equipas de acompanhamento organizarem e dinamizarem projetos e 

atividades destinados à população beneficiária. Estes projetos têm sempre por base o diagnóstico das situações 

em acompanhamento, definindo as prioritárias de intervenção, para assim serem definidos projetos de 

intervenção. 

Antes de dar a conhecer os projetos dinamizados em 2020, de referir que devido à pandemia da covid-19 toda 

e intervenção esteve limitada devido ao plano de contingência.  

Projeto “Educa(c)ção” 

Tendo como realidade a baixa escolaridade e a fraca oferta formativa da nossa população, bem como o 

desinteresse dos pais/encarregado de educação no percurso escolar dos menores foi considerado prioritário 

intervir na área da educação/formação. O Projeto Educa(ç)ção, veio tentar promover nos beneficiários um 

interesse efetivo com as questões relacionadas com a aquisição de novas aprendizagens e conhecimentos do seu 

próprio percurso formativo. A par deste objetivo, pretendeu-se promover o envolvimento dos encarregados de 

educação na vivência escolar dos seus filhos. 

✓ Aulas de Alfabetização | Competências Pessoais e Sociais  

Tendo como realidade a baixa escolaridade e a fraca oferta formativa para a nossa população, considerou-se 

prioritário trabalhar as questões da importância da formação escolar pra aquisição de novas competências e 

ferramentas importantes para a sua posterior inserção profissional. Em 2020, foram criadas 2 turmas com níveis 

diferentes de aprendizagem (nível I/II e nível II/III e lecionadas por 2 professores voluntárias da ALPM.  

Apesar de planeadas para o ano letivo todo, as aulas ocorreram de janeiro a março apenas, não tendo sido 

retomadas posteriormente. No nível I/II foram lecionadas 6 aulas e no nível II/III foram 8 aulas. 

Devido à situação de pandemia covid-19, o Workshop sobre Métodos e Técnicas de Estudo, foi suspenso.  

✓ Acompanhamento Educativo 

A prevenção do absentismo e abandono escolar dos menores continuou a ser uma prioridade para a equipa. 

Assim, os atendimentos aos pais, por telefone, foram realizados ao longo do ano.  

Devido à pandemia, as habituais reuniões com as escolas não se realizaram, tendo a articulação sido efetuada 

por vias alternativas. 

TEMPO DE ACOMPANHAMENTO 

  2018 2019 2020 

Há - de 3 meses 16 19 19 

Entre 3 - 6 meses 12 12 24 

Entre 6 - 12 meses 25 22 33 

Entre 12 - 24 meses 40 25 27 

+ de 24 meses 67 86 86 
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Projeto “emprega-te” 

Este projeto teve como objetivo promover, potenciar e motivar os utentes para uma integração social, 

profissional, tornando consciente a importância da atividade profissional para garantir a sobrevivência e valorizar 

pessoal e profissional. Para a concretização deste projeto foram organizadas sessões, criação de documentos, 

inscrição em sites e plataformas dos candidatos a emprego, elaboração de cartas de apresentação/motivação e 

de Curriculum Vitae, sessões individualizadas de acompanhamento/encaminhamento para ofertas de emprego. 

Foram 8 os beneficiários comtemplados no projeto. 

Devido à situação de pandemia covid-19 não foram realizadas mais sessões no âmbito deste projeto. 

Parceria com IKEA 

Esta parceria apesar de não planeada, foi decorrente da pandemia e teve como objetivo ajudar e dar um maior 

conforto às crianças que, em confinamento, tiveram de se adaptar para estudar em casa. O IKEA estabeleceu 

parcerias com várias instituições para sinalizar as situações e ajudar as crianças de famílias com maiores 

dificuldades económicas. Assim, foram 41 as crianças que receberam material didático, brinquedos, secretárias e 

cadeiras, candeeiros. 

Banco de Bens Doados  

O banco de bens doados continua a ser uma resposta requisitada pelas famílias acompanhadas pela área 

sociocomunitária. O facto de se conseguir dar resposta às necessidades essenciais: vestuário, puericultura, 

produtos de higiene, material escolar, mobiliário… constituiu uma mais-valia para os beneficiários. Para que tal 

pudesse acontecer, muito valeram os donativos de instituições e particulares à instituição para posteriormente as 

equipas fazerem chegar aos mais carenciados. Em 2020, a ALPM recebeu de particulares 145 dádivas. 

Mesmo em ano de pandemia e apesar de ter havido 

um decréscimo na atribuição de apoios, foram 156 os 

apoios concedidos tanto aos utentes de SAASI como de 

RSI. Destes apoios destacam-se com maior percentagem 

os produtos de vestuário e calçado com 76. 

Internamente, este recurso também satisfez as 

necessidades das várias áreas da ALPM, desde a infância, 

ATL, passando pelos idosos e Casa da Palmeira, num total 

de 32 solicitações e cedências. 

 

Ao longo do ano foram ainda satisfeitos 19 pedidos de apoio a colaboradores da ALPM. 

De referir ainda que em 2020, mais precisamente no primeiro trimestre, realizou-se, no armazém um bazar 

solidário. Aberto aos trabalhadores da ALPM, esta continua a ser uma iniciativa que esta área já vem 

desenvolvendo há alguns anos. Teve como objetivo, por um lado, permitir ao público-alvo adquirir bens e 

produtos, e por outro lado possibilitar o escoamento de material que se vai acumulando em armazém. 

BENS/PRODUTOS QUANTIDADES 

Vestuário, calçado, malas/carteiras… 76 

Produtos de higiene, fraldas 14 

Mobiliário/Eletrodomésticos 8 

Artigos de casa - Roupa de cama, toalhas, 

cortinas, loiça 

14 

Brinquedos/livros 22 

Material Escolar 9 

Puericultura (Cadeira bebé, carrinho, cadeira 

auto, proteção cama grades) 

13 
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POAPMC – Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas 
O Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas – POAPMC, foi uma medida criada pelo estado 

em 2018 para combater as necessidades básicas com alimentação dos portugueses. Apesar de financiado pelo 

estado, cabe às instituições a atribuição dos géneros alimentares. Como tal a ALPM faz parte de um consórcio 

composto por 7 instituições (mediadoras) do concelho de Loures e, por freguesias, cada uma procede à entrega 

dos respetivos cabazes alimentares. 

São 25 os alimentos/produtos que compõem o cabaz. 

Produtos Quantidades Produtos Quantidades 

Leite 23 256 lts Sardinha 1 017 un 

Cereais 2 038 un Cavala 5618 un 

Queijo 204 un Tomate pelado 3 513 un 

Arroz 6 526 kgs Mistura vegetais 16 410 pcts 

Massa 10 637 pcts Brócolos 830 pcts 

Tostas 1879  pcts Feijão-verde 1286 pcts 

Bolacha maria 1563 pcts Espinafres 5 624 pcts 

Feijão 3 354 pcts Cenoura 1320 pcts 

Grão‐de‐bico 6 655 pcts Alho Francês 963 pcts 

Ervilha 2976 pcts Azeite 3 518 un 

Frango 3 951 kgs Creme vegetal 6 493 un 

Pescada 3 955 kgs Marmelada 3 140 un 

Em 2020, a ALPM apoiou 200 pessoas entre os meses de janeiro a maio. Com a pandemia, e no sentido de 

apoiar um maior nº de pessoas, o ISS autorizou o aumento gradual do nº a apoiar até chegar ao dobro (400). 

Salienta-se que aos valores permitidos é sempre possível atingir mais 10% desse máximo, ou seja, neste caso 

chegar aos 440 indivíduos. 

A entrega dos produtos do POAPMC realizou-se 1 vez por mês. Com a atribuição dos cabazes em dobro houve 

necessidade de reajustar a modalidade de entrega, passando essa entrega a ser operacionalizada em 2 vezes por 

mês. Para o efeito, foram criados 2 grupos, sendo entregues os alimentos ao grupo I num dia e noutro dia ao 

grupo II.  

Todo o trabalho de logística de composição e entrega dos apoios foi 

desenvolvido pelos colaboradores das várias áreas da ALPM, por 

voluntários e por um colaborador dispensado para o efeito por parte 

da Junta de Freguesia de Loures. 

Segundo o quadro, em 2020, a ALPM distribuiu as quantidades de 

produtos apresentadas, salienta-se que as quantidades de produtos 

foram definidas conforme a composição do agregado familiar e 

respetivas idades. 

O POAPMC exige por parte das entidades mediadoras a realização 

de medidas de acompanhamento através de sessões de 

formação/informação e em 2020 realizaram-se 2. A primeira sessão 

realizou-se em 29 de janeiro com o tema – Normas|regras de 

funcionamento e medidas de acondicionamento. 

INDIVIDUOS 
APOIADOS 

FAMÍLIAS 
APOIADAS 

 

JAN 205 62 
FEV. 205 62 

MARÇO 198 59 
ABRIL 203 64 
MAIO  230 72 

JUNHO 330 98 
JULHO  300 98 

AGOSTO 400 123 
SET. 400 127 

OUT. 401 129 
NOV. 432 138 
DEZ. 440 138 
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A outra sessão 

com o tema: Prevenção do desperdício, realizou-se no último 

trimestre do ano e devido ao plano de contingência da covid-19 

houve necessidade de repensar e organizar as habituais sessões 

de outra forma. Assim, no mesmo dia da entrega dos cabazes e 

enquanto as pessoas esperavam na fila para levantar os sacos, 

assistiram a um vídeo explicativo de receitas confecionadas com 

alimentos distribuídos no POAPMC, no final as receitas em papel 

foram também entregues aos utentes. 

Além da mobilização das equipas de RSI e SAASI, contámos  

com a colaboração de muitos voluntários. 

Banco Alimentar 
Mantendo a parceria com o Banco Alimentar de Lisboa, em 2020 a ALPM 

manteve o apoio alimentar a 40 famílias – 20 famílias acompanhadas no 

âmbito do RSI e 20 famílias apoiadas pelo SAASI, alternamente.  

Ao longo do ano beneficiaram deste apoio, em média 180 pessoas – 121 

adultos e 59 menores. Perante as saídas e entradas de famílias novas 

também o número de indivíduos apoiados foi variando ao longo do ano. 

Foram 38 as movimentações de entrada e saída de famílias. A transferência 

para outros apoios alimentares como o POAPMC, ou pelo facto de terem 

excedido o nº de faltas permitido foram alguns dos motivos que levaram a tal 

facto. 

Salienta-se que aquando do 

confinamento de março o BA 

autorizou que fossem apoiadas mais 5 famílias para assim fazer face à 

grande quantidade de pedidos que chegaram ao serviço nessa fase. 

Num ano atípico como este a solidariedade em geral aumentou. No 

Natal, uma empresa do concelho de Loures, que preferiu manter-se 

anónima, patrocinou o bacalhau para a ceia das 40 famílias apoiadas no 

âmbito do BA. 

Para finalizar é importante referir que em ano de pandemia, a partir 

de março os pedidos de ajuda que chegaram à ALPM foram imensos.  

Os pedidos chegaram por inicia dos próprios, encaminhados pela 

Rede de Emergência Alimentar ou Câmara Municipal de Loures. Para 

fazer face às necessidades foram entregues apoios extraordinários a cada uma dessas famílias. A ALPM só teve 

Apoios extraordinários  
nº apoios nº de pessoas 

Abril 17 51 

Maio 25 56 

Junho 34 86 

Julho 21 64 

Agosto 9 36 

Setembro 8 28 

Outubro 10 24 

Novembro 1 1 

Dezembro 3 8 

TOTAL 128 354 



 
Relatório de Atividades 2020  

 

38 
 

condições de atribuir estes apoios por ter contado com a colaboração da Câmara Municipal de Loures que ao 

longo destes meses auxiliou as IPSS com a doação de bens alimentares. 

Trabalho comunitário 

O ano de 2020 não foi um ano muito propício para a parceria existente com a Direção Geral de Reinserção e 

Serviços Prisionais para o cumprimento de horas de trabalho comunitário. 

O plano de contingência da instituição devido à pandemia da covid-19, limitou fortemente a entrada de 

pessoas externas à instituição. Assim, ao longo do ano, na ALPM apenas foram aceites e integrados 4 pedidos 

novos, 2 dos quais concluíram ainda no decorrer do ano e outros 2 transitaram para 2021.  

Salienta-se a existência de outras 5 situações iniciadas em 2019 que transitaram para 2020. Dois destes 

trabalhadores concluíram de facto a medida em 2020, mas as outras 3 situações não foram concluídas. 

Voluntariado 

O funcionamento do voluntariado na ALPM também sofreu algumas alterações devido à pandemia. A partir de 

março e com o confinamento, todo o voluntariado foi suspenso. Posteriormente, em junho, alguns sectores 

voltaram a poder contar com o apoio dos voluntários, como o sector do POAPMC, banco alimentar e casa da 

palmeira.  

Apesar destas restrições, em 2020 foi possível integrar 16 novos voluntários, motivados pelo facto de estarem 

em casa sem atividade profissional ou para ajudar os outros nesta fase, foram algumas das motivações destes 

novos voluntários. Estes foram integrados precisamente nos sectores onde o seu acesso não foi completamente 

vedado. 

Em oposição às entradas de novos voluntários, houve 9 voluntários que rescindiram definitivamente o 

Contrato de Voluntariado. A integração no mercado de trabalho ou o facto de terem deixado de ter 

disponibilidade foram os 2 motivos para justificar as saídas. 

Devido à pandemia da covid-19, a atividade que se tem vindo a realizar em dezembro para comemorar o Dia 

Internacional do Voluntariado não se realizou.         

Projeto (Entre)Laços 

O projeto (Entre)Laços voluntariado de proximidade, tem como objetivo combater e minimizar o impacto da 

solidão e do envelhecimento nos idosos e dependentes de Loures. Como tal, os idosos recebem semanalmente a 

visita de 2 voluntários no seu domicílio para passear, conversar, ler… 

O ano de 2020 começou normalmente, contudo em março o projeto parou com o confinamento e ao longo do 

ano não chegou a ser reativado. 

Foram 6 as idosas que, semanalmente (até março) receberam a visita de 2 voluntários.  

Com a parceria estabelecida em 2019 com Irmandade de Nossa Senhora do Cabo Espichel da Paróquia de 

Santa Maria de Loures, foi possível contar com mais 2 voluntários, que, entretanto, não chegaram a iniciar 

efetivamente no projeto. 

Centro de Acolhimento Temporário para Crianças em Risco 

“Casa da Palmeira” 

A Casa da Palmeira, destina-se ao acolhimento de crianças e jovens que 

se encontram em situação de risco. Em conformidade com o art. 3º, da Lei 

147/99 de 1 de setembro, Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo – 

LPCJP, a ALPM tem vindo a manter uma das mais desafiantes áreas ao 



 
Relatório de Atividades 2020  

 

39 
 

serviço da comunidade. Com capacidade para 16 crianças/ jovens, tem como missão garantir os cuidados 

adequados às suas necessidades, a par da educação, bem-estar e desenvolvimento integral, direitos que se 

encontram na Convenção dos Direitos da Criança. 

Numa perspetiva mais individualizada, e procurando uma intervenção mais eficaz e direcionada, é elaborado o 

Plano Individual de Intervenção (PII) no qual é definido o projeto de vida de cada utente. Os PII são da 

responsabilidade da equipa técnica da Casa da Palmeira, em articulação com a equipa responsável pela execução 

da medida (EMAT,CPCJ,EATTL). Os PII´s são reajustados sempre que se verifiquem alterações ao projeto de vida 

da criança/jovem, garantindo os seus Direitos Constitucionais. São também avaliadas as necessidades na área 

educativa e da saúde, garantindo o seu desenvolvimento. 

As estabilidades psicológicas e afetivas foram determinantes para o bem-estar destas crianças/jovens, assim 

como o treino para aquisição de competências pessoais e sociais. Contámos ainda com o apoio dos nossos 

espaços educativos e lúdicos e das parcerias existentes na comunidade como forma de garantir uma resposta 

ajustada a todos os fatores inerentes a um projeto de vida. 

A diversidade de faixas etárias existentes tornou-se um dos maiores desafios no quotidiano da casa, sendo 

necessário reajustar rotinas e dinâmicas diárias de acordo com a idade de cada criança/jovem, que abrange desde 

bebés a jovens com 16 anos de idade. 

Caracterização da População 

No ano de 2020, a Casa da Palmeira apresentou uma lotação mensal de acolhimento de 15 crianças/jovens, 

com idades compreendidas entre os 0 e os 16 anos de idade. Esta média deveu-se ao contexto de Estado de 

Emergência e de situações de surto de covid-19, que condicionaram a capacidade de resposta a pedidos de 

admissão imediata.  

Em 2020, foram realizadas 3 admissões e a saída de 3 utentes (1 adoção e 2 transferências para um Centro de 

Acolhimento próximo da área de residência da família nuclear).  

Foram realizadas reuniões, que devido à situação de pandemia se concretizaram essencialmente via Zoom, 

com as equipas da EMAT, EATTL, CPCJ e equipa de adoções, de acordo com a definição e implementação dos 

Planos de Intervenção Individual para cada criança/jovem. De forma a ser dada resposta às especificidades de 

cada PII, procedeu-se ainda à articulação com entidades parceiras da comunidade, como a Associação Passo a 

Passo, MDV, CLDS ou o CAFAP, garantindo assim uma avaliação mais eficaz e um suporte mais efetivo em meio 

natural de vida.  

Realizaram-se também outras ações inerentes ao acompanhamento de cada criança/jovem, nomeadamente: 

- Visitas domiciliárias para avaliação e definição de Projetos de Vida; 

- Definição, implementação, monotorização e avaliação de planos para o Treino de Competências Parentais; 

- Presença da equipa técnica da Casa da Palmeira em audiências em Tribunal. 

No entanto, estas atividades ficaram, em certa medida, comprometidas a partir de março de 2020, devido às 

orientações da Direção Geral de Saúde e às normas definidas em plano de 

contingência por covid-19. 

O trabalho de planeamento e avaliação resultado das reuniões mensais 

da equipa foi também prejudicado pelo fato de se terem realizado apenas 5 

reuniões gerais. 

Rotina diária das crianças no CA 

Tal como nos anos anteriores e sempre a partir da participação foram 

atribuídas tarefas especificas, nomeadamente: 
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• Higiene da sua roupa individual 

• Organização e limpeza dos seus quartos 

• Apoio às crianças mais pequenas 

• Apoio na cozinha e refeitório 

• Preparação e confeção de refeição mensal 

Atividades 

À semelhança dos anos anteriores, as crianças tiveram oportunidade de 

frequentar as atividades desportivas de acordo com a sua preferência.  

Em 2020, 3 crianças praticaram futebol, 1 frequentou aulas de artes circenses 

e 1 praticou basquete. Todas as crianças a partir dos 6 anos frequentaram o ATL 

como forma de promover e trabalhar as suas competências sociais e pessoais. 

Para além das atividades desportivas, incluídas no programa curricular e 

extracurricular, as crianças/jovens tiveram ainda oportunidade de participar no 

desfile de Carnaval de Loures.  

Procurando promover momentos lúdico-pedagógicos diversificados, 

participaram nos programas de férias do ATL. 

No dia 1 de junho comemorámos o 12º Aniversário da Casa da Palmeira. Nesta 

data, foi realizado um jantar com uma ementa escolhida pelas crianças/jovens, e 

posteriormente a criação de uma “discoteca” no sótão.  

Voluntariado 

Durante o ano de 2020, verificou-se um decréscimo na ordem dos 76%, na frequência dos voluntários na Casa 

da Palmeira, o qual esteve associado em grande medida ao estado de emergência que se verificou desde março, 

devido à pandemia de covid-19.    

Ainda assim, contámos com o apoio de 15 voluntários, o que permitiu um reforço nos cuidados prestados a 

todas as crianças/jovens:  

 
Saúde 

A saúde é sempre uma área de grande fragilidade das crianças/ jovens que se encontram institucionalizadas.  

Em 2020, as problemáticas ao nível de saúde foram diversas, contemplando os seguintes diagnósticos: 

Síndrome de Kolen de Vries; Sindrome de Pitt Hopkins; problema ligeiro de paralisia cerebral; défice cognitivo 

moderado e estrabismo convergente; problemas cardíacos e problemas de obesidade. 
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No decorrer do ano de 2020 realizaram-se 97 consultas médicas, verificando-se um decréscimo de 62% 

relativamente ao ano anterior; algumas das consultas foram realizadas à distância por vídeo chamada. 

 

A Casa da Palmeira manteve em 2020 contacto telefónico quinzenal com o pediatra que faz o 

acompanhamento das crianças/jovens, de forma a garantir um estreito acompanhamento na área da saúde, 

assim como o esclarecimento direto de questões clínicas apresentadas pela equipa. 

Parcerias 

Ao longo do ano de 2020 mantivemos a parceria com o 

Centro de Estudos Saber Infinito com explicações semanais 

que, desde março foram realizadas em sistema de 

videochamada.  

Todas as crianças mantiveram tratamento dentário 

gratuito, através da parceria com a Clínica Sorrir Sempre.  

A Pastelaria Rebuçado manteve a oferta dos bolos de 

aniversário a todas as crianças institucionalizadas. 

O Novo Oculista de Loures facultou todos os óculos e 

reparações dos mesmos. 

Os cortes de cabelo foram feitos através da parceria com o 

Cabeleireiro Elsa e da Barbearia 44. 

O futebol federado manteve-se através do protocolo efetuado com o Grupo Sportivo de Loures.  

Tivemos ainda a parceria com o Núcleo de Basket de Loures na modalidade do Basquete. 

Pudemos ainda contar com o Gato Ruim – Artes Circenses para a frequência de uma criança nas suas 

atividades.  

O ano de 2020 terminou com a Festa de Natal, realizada via Zoom, para todos os familiares que assim 

puderam assistir à “Gala Palmeiras de Ouro”, na qual foi reconhecido o mérito de cada criança/jovem. 

Contámos ainda com a presença do Clube Motard do Infantado para entrega dos presentes doados pelo BPI, 

assim como com a participação de todas as famílias e voluntários. 
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Conclusão 

O ano de 2020 foi um ano atípico, refletindo-se em grande 

medida de forma negativa nos projetos de vida das crianças/jovens. 

Durante o ano de 2020 a casa sofreu 2 surtos por covid-19 que 

obrigaram a 3,5 meses de isolamento profilático de todas as 

crianças/jovens. A acrescentar a esta circunstância tivemos ainda os 

equipamentos escolares encerrados desde 15 de março a 1 de 

junho, ou seja, as crianças/jovens estiveram privadas de contato 

com o exterior durante cerca de 6 meses ao longo de 2020. 

A situação de pandemia, resultou num deficit do 

acompanhamento psicológico e de pedopsiquiatria durante o ano 

de 2020, resultando o mesmo em alterações de comportamento. 

Verificou-se um aumento no número de fugas de utentes da 

casa, tendo sido necessário o reforço da equipa educativa para dar 

uma resposta adequada às necessidades de cada utente e a um 

acompanhamento mais direcionado, sendo necessário o reforço da 

equipa por colaboradores de outras respostas Sociais a ALPM. 

Verificou-se também um decréscimo do número de visitas 

familiares e do número de visitas domiciliárias por parte da equipa técnica, o que originou um distanciamento do 

contacto com a famílias e atraso na avaliação e definição dos projetos de vida. 

Área da Infância e Juventude 

Área da 1ª Infância 

 

Nota Introdutória 

A área de 1º infância engloba as respostas sociais de Creche, Creche familiar e Pré-escolar, constituindo-se 

como espaços privilegiados onde são criadas possibilidades para as crianças desenvolverem a sua curiosidade e 

sentido crítico construindo assim as suas aprendizagens. 

É no contexto da creche familiar, creche e pré-escolar que se se estimulam nos bebes e nas crianças as 

interações e experiências pedagógicas de grupo, fundamentais para as apoiar no seu desenvolvimento como 

pessoas sãs, seguras e criativas. De entre as interações e experiências pedagógicas desenvolvidas, realçam-se: as 

Creche
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Creche Pré-escolar Total

Nº de Utentes 44 74 171 289
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competências sociais e de cooperação, através da realização de atividades de grupo; a autoestima, através da 

criação de situações que possibilitem o reforço da concentração numa tarefa; a capacidade de resiliência, através 

da realização de atividades que permitam dinâmicas criativas face às contrariedades. 

Neste sentido os planos de atividades pedagógicas  de cada sala tiveram como premissa criar um ambiente 

propício à promoção de aprendizagens significativas, integradoras, ativas, diversificadas e socializadoras, 

nomeadamente: a promoção do desenvolvimento pessoal e social da criança, numa perspetiva de educação para 

a cidadania; a inserção da criança em grupos sociais diversos; o respeito pela pluralidade das culturas; o despertar 

da curiosidade e do pensamento crítico; despistar inadaptações e deficiências, promovendo a melhor orientação 

e encaminhamento; e, incentivar a participação das famílias no processo educativo. Durante este ano letivo, os 

projetos pedagógicos e os projetos curriculares de grupo, tiveram um tema em comum: Associação Luiz Pereira 

Motta. Partindo deste tema, pretendia-se explorar a Associação e o espaço envolvente, estando mesmo 

agendada uma visita ao Palácio do Correio-Mor (que acabou por não ser realizada devido à situação de Pandemia 

covid-19). Mas, descobrimos quem foi Luiz Pereira Motta, o benemérito da Instituição e que em tanto ajudou os 

mais necessitados, fomentando valores de partilha e de solidariedade. 

Creche Familiar e Creche 
O projeto foi elaborado de acordo com as características e cada grupo de crianças e o plano de atividades foi 

comum à creche e creche familiar. Este foi um instrumento de trabalho dinâmico que orientou no tempo e no 

espaço um conjunto de atividades temáticas adequadas a faixa etária em consonância com as restantes 

atividades transversais à Instituição. 

Em termos de modelo pedagógico, a intervenção assentou, sobretudo, no modelo curricular High Scope que 

consiste numa abordagem aberta às práticas educativas, tendo como base o desenvolvimento natural da criança. 

Ou seja, o afeto e as relações de segurança são a base de todo o trabalho desenvolvido, promovendo o respeito e 

o foco na qualidade das relações que se estabelecem com cada criança, respeitando o tempo e o estádio de 

desenvolvimento de cada uma.  

Projetos 

O projeto pedagógico e os planos semanais foram elaborados tendo em conta a faixa etária, das crianças. Os 

registos de observação, os planos individuais, os recursos de verificação e avaliação, permitiram o 

desenvolvimento e reformulação de práticas, sempre que necessário. Os resumos das atividades realizadas dizem 

respeito ao ano letivo 2019/2020, uma vez que a organização da 1ª infância decorre em ano letivo.  

Existiram reuniões, nas quais os encarregados de educação tomaram conhecimento das finalidades educativas 

e desenvolvimento dos seus educandos. Este ano, devido à pandemia covid-19, existiram menos reuniões 
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presenciais com todos os encarregados de educação, mas aumentaram o nº de atendimentos individuais 

realizados presencialmente ou via zoom.  

 
 

Livros do Plano Nacional de Leitura 

Os livros e as histórias são para as crianças uma fonte de conhecimento do mundo que as rodeia. É essencial 

que as histórias façam parte da rotina e planificação diária de trabalho das crianças, proporcionando momentos 

divertidos de prazer, diálogo, partilha e descoberta.  

Os livros escolhidos foram: 

“Viva o Peixinho” e a “Mamã Raposa” – permitiram descobrir as características de diferentes animais, assim 

como os elementos constituintes do mundo aquático. Exploraram-se sentimentos como carinho, amizade e 

proteção. Foram realizadas experiências com o objetivo de descobrir as características de cada estação do ano, 

como por exemplo a diferença entre verão e inverno e entre quente e frio.  

Atividades realizadas, programadas no PAA: 

Dia de Reis e Janeiras – foi contada a história da chegada dos Reis Magos, elaboraram-se coroas e fez-se uma 

coroa “gigante” em salame de chocolate, para partilhar com os utentes da área de idosos. Fizeram-se projetos 

sobre os as diferenças de clima entre o deserto e os polos e sobre os camelos e o deserto.   

Projeto da Amizade – durante uma semana as crianças conversaram sobre a amizade, fizeram corações, flores 

e livros que partilharam entre si e com as crianças do pré-escolar e do ATL.  

 
Dia do Pai – este projeto teve início em sala, contudo foi terminado em casa. Devido á situação de pandemia 

covid 19, e por decisão governamental os estabelecimentos de ensino do país foram encerrados e as crianças 

elaboraram em casa postais, quadros e 

pinturas.  
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Pré-escolar 
 

 
O pré-escolar destina-se a crianças com idade compreendida entre os 3 anos de idade e a entrada para o 1º 

ciclo. Os princípios e fundamentos de toda a educação de infância centram-se no bem-estar de cada criança e no 

seu desenvolvimento saudável e harmonioso, com base numa abordagem integrada e globalizante das diferentes 

áreas de conteúdo: área de formação pessoal e social, área de expressão e comunicação e área de conhecimento 

do mundo.  

A equipa pedagógica definiu o seu trabalho numa perspetiva ecológica e sistémica, fundamentada pelo 

modelo curricular escolhido – Movimento da Escola Moderna. O pilar fundamental de todo o trabalho de 

planeamento realizado ao longo do ano, tem como suporte a interação e partilha entre todos os intervenientes. A 

diversidade de tempos e de espaços organizados, teve como finalidade o cumprimento dos objetivos definidos 

nesta resposta social.  

Projetos 
O dia-a-dia das crianças foi preenchido por diferentes desafios colocados pelos adultos e/ou pelas crianças, 

através da exploração de diferentes materiais e de novas vivências. Com o intuito de se desenvolver um trabalho 

diário diversificado e estimulante, destacam-se algumas das atividades realizadas ao longo do ano letivo.  

Livro do Plano Nacional de Leitura 

“O Melro Artista” – Foram executados projetos sobre os melros, descobriu-se informação variada: o que 

comem? Onde vivem? Descobriram outros animais de cor preta, como a formiga e o morcego, por exemplo. 

Construíram melros com material de desperdício. Exploraram diferentes pintores como o Pollock e o Matisse. 

 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

3 anos 4 anos 5 anos 6 anos

Caracterização dos utentes de 
Pré-escolar

Género masculino Género feminino



 
Relatório de Atividades 2020  

 

46 
 

Os planetas – após algumas crianças terem ido ao Planetário, 

surgiram algumas perguntas: O que há no céu? Quantos 

planetas existem? E estrelas? Surgiu um projeto de uma sala, 

que se se estendeu a todo o pré-escolar e culminou com uma 

exposição. Procurou-se informação nas enciclopédias e na 

internet, construiu-se um sistema solar, descobriram-se as 

diferentes fases da lua. Este tema também foi utilizado por duas 

salas no desfile de Carnaval, uma vez que o tema geral era o 

“Segredo”.  

Lá fora também se brinca – acreditamos que a rua, o pátio são uma extensão da sala, constituindo estes 

espaços uma oportunidade de aprendizagem e de brincadeira. Na rua contaram-se histórias, descobriram-se 

animais, contaram-se paus, escavou-se na areia, etc.  

Ciclo do mel – após a exploração do livro sobre este tema, as crianças queriam descobrir mais. Como as 

abelhas fazem o mel? Como fazem as colmeias? O que comem? Porque é que há diferentes tipos de mel? 

Construíram-se abelhas e colmeias e fizeram-se exposições com as informações obtidas. Provou-se o mel e fez-se 

bolo de mel.  

 

Quem conta um conto, acrescenta um ponto – durante uma semana foram exploradas diferentes histórias, 

indo ao encontro das diferentes áreas de conteúdo das Orientações Curriculares. Histórias como: “Os 3 
porquinhos”, “O Cuquedo”, “A galinha ruiva”, “O Monstro das cores” e “A quadradinha”. Foram abordados 
diferentes temas, como as emoções e os sentimentos, o ciclo do pão, os medos, os diferentes estilos de 

construção, figuras geométricas, etc.  
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Durante a 1º fase do confinamento, que ocorreu de março até ao final de maio, foram enviadas atividades 

diárias, de carácter pedagógico, mas com uma vertente lúdica, através da plataforma ChilDiary. A primeira 

atividade foi a construção de um arco-íris, depois realizaram-se sessões de ginástica e de yoga, ouviram-se 

concertos, festejou-se o Dia da Família, fizeram-se jogos, sessões de culinária e experiências.  

 

 
Dia Mundial da Criança – este foi o dia do regresso à ALPM. Foi dia para “matar saudades” e de brincar muito. 

Fizemos sessões de cinema e jogos, tanto na sala como no exterior.  

 
Durante os meses de Verão, mais concretamente julho e agosto, foi elaborado um plano específico de 

atividades, organizado de acordo com a faixa etária das crianças. Foram desenvolvidas atividades diversificadas 

das quais destacamos: gincana, visita ao Parque do Vimeiro, estafetas com água, karaoke, jogo do lenço, etc.  

Atividades realizadas, programadas nos Projetos Pedagógicos e Projetos Curriculares de Grupo: 

Dia da Mulher – a equipa pedagógica da creche, creche familiar e do pré-escolar, decidiram que a partir do 

ano 2020, anualmente, iriam recolher informação sobre uma Mulher importante para a sociedade portuguesa ou 

mundial. Dado que o tema dos Projetos de sala era Associação Luiz Pereira Motta, decidiu-se trabalhar a Beatriz 

Costa, uma vez que nasceu e viveu a escassos kms do concelho de Loures. As crianças pesquisaram quem foi a 

Beatriz Costa, que fez e onde viveu? Ouviram cancões da mesma e visualizaram pequenos momentos da sua 

carreira de atriz, entre os quais a “Aldeia da roupa branca”. Experienciaram lavar a roupa no alguidar com sabão 
azul e branco e estenderam ao sol. Elaboraram lembranças para as mães, avós, tias ou madrinhas.  
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Carnaval – este ano, devido a dificuldades em assegurar o transporte das crianças de acordo com as normas 

de segurança necessárias (pandemia covid 19), o desfile foi realizado nas imediações da ALPM, sendo deste modo 

possível a participação da creche e creche familiar. De acordo com o tema “Segredo”, as salas juntaram-se duas a 

duas e decidiram como se queriam mascarar. Foi um desfile diversificado com mágicos, feiticeiros, sereias e reis 

do mar, entre outos. Um mundo cheio de magia de diversão. Conseguimos, assim explorar o espaço envolvente 

da ALPM, numa parceria com as famílias e Comunidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Canteiros Sustentáveis – após a observação e a visita às hortas, junto ao edifício da ALPM, decidiu-se, através 

da utilização de materiais reutilizáveis, como paletes, construir um canteiro de ervas aromáticas, com a 

colaboração das famílias. Cada criança escolheu o que queria semear e as famílias colaboraram neste processo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A família vem à ALPM – este projeto fortaleceu a troca de experiências, contribuindo para uma parceria e 

cooperação família/grupo. Foram vivenciadas experiências enriquecedoras, que trouxeram felicidade, 

conhecimento, aprendizagens, interajuda e proximidade – valores explanados no tema dos projetos de sala. 

Famílias incluídas ativamente nos projetos/atividades, contribuem com ideias, materiais e criações que nunca 

imaginaram. Famílias que participaram ativamente nos projetos de sala, realizando experiências, semeando e 

plantando, contando histórias, fazendo dramatizações, partilhando o seu dia-a-dia de trabalho, fazendo 

concertos, etc.  

Conhecer Loures - foi realizado uma visita ao Mercado 

de Loures, nesta visita tivemos a oportunidade de: 

Observar diferentes peixes e conhecer os seus nomes, 

visitar um talho e descobrir que no mercado também há 

uma florista. Mas, também nos apercebemos que no 

mercado não existia uma frutaria, assim fomos explorar o 

meio envolvente (loures), até encontrarmos uma e, até, 

nos ofereceram fruta. No nosso passeio, também 

visitamos um banco, onde nos explicaram como era feito o 
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dinheiro e como era guardado. Regressámos à Associação e na nossa área do faz de conta, recriámos um 

mercado, com frutas, legumes, carne, peixe e ovos, e até utilizávamos dinheiro (de brincar) para pagar.  

Reuniões 

Reuniões de equipa 

No decorrer do ano, realizaram-se quinzenalmente reuniões pedagógicas com o corpo docente e uma vez por 

mês com as auxiliares de ação educativa, bem como com toda a equipa educativa. Foram planeadas atividades e 

reformulados procedimentos. 

Reuniões com encarregados de educação 

Foram realizadas diversas reuniões (formais e informais) com encarregados de educação ao longo do ano 

letivo, atendimentos, adequação dos planos individuais de cada criança, elaboração dos registos de observação e 

reformulação dos projetos pedagógicos e curriculares.  

Nas reuniões os encarregados de educação tomaram conhecimento das finalidades educativas e 

desenvolvimento dos seus educandos.  

Este ano, devido à pandemia Covid 19, existiram menos reuniões presenciais com todos os encarregados de 

educação, no entanto aumentaram o nº de atendimentos individuais realizados presencialmente ou via zoom. 

Também foram realizadas reuniões com a ELI e com os encarregados de educação. 
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Sendo a ALPM, uma instituição de referência no Concelho de Loures, todos os anos contamos com a presença 

de voluntários e estagiários, nas diferentes respostas sociais. Contudo, devido à pandemia covid-19, alguns 

estágios acabaram por ser cancelados.  

Conclusão 

A concretização de todos os projetos, vivências e princípios educativos do dia- a dia da creche, creche familiar 

e pré-escolar exigiram por parte de todos os profissionais, uma participação ativa, uma atitude reflexiva e atenta 

aos contextos e desenvolvimento de cada criança e um interesse contínuo em melhorar a qualidade da resposta 

educativa. 

Para concluir, é importante de referir que a pandemia covid-19, teve impacto na organização da nossa rotina e 

na execução das atividades planeadas.  

No início da pandemia, os equipamentos da infância e as escolas fecharam de um dia para o outro, obrigando 

a equipa, as crianças e os pais a ajustarem-se, de forma abrupta, à nova realidade e novas regras. Perante esta 

situação pandémica, alguns elementos da equipa da infância (creche familiar, creche e pré-escolar), foram 

reforçar as equipas de outras respostas, como: casa da Palmeira, ERPI, lavandaria, apoio domiciliário, etc, 

desenvolvendo-se um trabalho em equipa e de interação, como nunca visto até então. 

Nesta nova realidade foram procuradas e improvisadas soluções que pudessem mitigar o afastamento das 

crianças do ambiente natural do desenvolvimento da atividade pedagógica associada ao Projeto Curricular. 

Cientes de que ninguém estava preparado para responder a uma situação desta natureza, educadoras, auxiliares 

de educação e famílias, numa comunhão de esforços, tentaram ultrapassar as dificuldades iniciais procurando 

soluções que permitam dar continuidade ao desenvolvimento harmonioso das crianças. Deste modo, mantivemos 

uma sala aberta para os filhos de trabalhadores essenciais, nas respostas de creche e pré-escolar, mantendo a 

rotina das crianças, bem como a realização de atividades e projetos, numa continuidade do trabalho educativo. 

Para além disso, num momento em que percebemos que as saudades já eram muitas e que a distância e o 

confinamento, começavam a afetar crianças e adultos, com a colaboração da PSP, fomos pelas ruas de Loures, 

parando em sítios específicos (avisados previamente aos encarregados de educação), distribuindo música e 

coreografias, pelas crianças e famílias da ALPM. 

Para manter o contacto com as crianças, foram propostas atividades diárias, através da plataforma ChildDiary, 

em articulação e partilha com as famílias como ferramenta de comunicação e de planeamento. Assim, durante o 

confinamento foram enviadas atividades diárias, de carácter pedagógico, mas ao mesmo tempo lúdicas. Tendo 

sempre em atenção o facto de muitos encarregados de educação se encontrarem em teletrabalho e a existência 

dos materiais necessários em casa de cada criança. 

As atividades com maior expressão e que envolvem as famílias não se puderam realizar: 

- Festa de Natal 

- Dia da família 

- A semana de praia 

- O arraial dos Santos Populares 

Na verdade, 2020 revelou-se um ano atípico, sinónimo de resiliência, que exigiu por parte de todos a 

capacidade de nos reinventarmos. 

Centro de Atividades de Tempos Livres (CATL) 

Nota Introdutória 

O Centro de Atividades de Tempos Livres (CATL), continuou, em 2020, a desenvolver a sua intervenção em prol 

das crianças/jovens, visando o seu desenvolvimento e inserção na comunidade, incutindo-lhes noção de 



 
Relatório de Atividades 2020  

 

51 
 

63

73
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Caracterização 
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segurança, estabilidade e equilíbrio, indispensáveis a todo o tipo de aprendizagens e na promoção da criatividade, 

utilizando as suas capacidades cognitivas e psicossociais.  

Mantivemos como principal objetivo a ocupação dos tempos livres das 

crianças/jovens, através da realização de atividades estimulantes, 

criativas e lúdico-pedagógicas, nos períodos para além dos horários 

escolares, durante o período letivo, e com programas de férias, sendo 

assim a intervenção desta resposta social uma importante componente 

de apoio à família. 

Continuámos a 

apostar no apoio à 

realização dos trabalhos 

de casa, na preparação dos testes de avaliação, exames, revisão 

da matéria e na aprendizagem em geral. Ao longo dos anos, 

temos vindo a desenvolver com os encarregados de educação, 

um trabalho de continuidade e articulação mantendo-os 

constantemente informados, alertando-os para o registo de 

alterações no comportamento ou desempenho escolar, sempre 

que aconteça. 

O resultado desta inter-relação família/escola/comunidade/estabelecimento tem sido demonstrado através da 

melhoria do comportamento e no desempenho escolar. No ano letivo 2019/2020, 99% das crianças/jovens, 

utentes do CATL, com apoio prestado pela sala de estudo, 

obtiveram sucesso, transitando de ano. 

O equipamento desta resposta social é caracterizado 

pelas suas instalações adequadas, funcionando em 

perfeitas condições de higiene e conforto, proporcionando 

um clima agradável e acolhedor para o desenvolvimento de 

todas as atividades. Em termos do nº de utentes, 

contámos, neste ano letivo, com uma frequência média de 

136 utentes. 

De referir a importância da equipa, com preparação 

técnica e cívica adequada ao bom funcionamento do ATL. 

Atividades desenvolvidas (internas e externas) 

Atividades internas 

Durante os programas de férias do CATL do ano de 2020 foram realizadas 248 atividades, nas áreas da música, 

dança, atividades radicais, de expressão plástica, estimulação da criatividade e cognitiva, atividades de culinária, 

na área do desporto, etc. Foram realizadas menos 44 atividades do que o inicialmente programado, já que 

durante o período no qual decorreria o programa de férias da Páscoa, o equipamento estava encerrado por 

indicação governamental devido à situação de pandemia covid-19. 
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Bubble football
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Cinema de Natal

O Principezinho | O musical

Passeios 2020

Atividades externas 

Apesar das limitações que existiram durante 

2020, tentámos ao máximo, que os períodos de 

interrupção letiva fossem vividos dentro da 

normalidade possível. Durante os programas 

de férias do verão e de Natal foram realizados 

44 passeios, dos quais, entre outros, 14 dias de 

Praia na Costa da Caparica (Praia da Riviera), 

Hippotrip, Parque aventura do Vimeiro, Piscina 

do Monsanto, Nazaré, Santarém e Aquaparque 

de Pombal, praticámos desportos radicais na 

Cova da Baleia e na Lagoa do Falcão, assistimos 

ao Teatro do Principezinho virtualmente e 

muito mais. Refira-se que foram cumpridas e 

respeitadas todas as medidas e indicações da 

Direção Geral de Saúde. 

Lamentavelmente durante o ano de 2020, ao contrário do 

que se verificou nos anos anteriores, não foi possível aceitar 

utentes externos em nenhum dos programas de férias 

realizados. 

Conclusão 

No ano de 2020 a resposta social de CATL esteve encerrada 

por indicação governamental desde 15 de março até 1 de 

junho de 2020, no entanto continuámos a assegurar o 

acompanhamento escolar remotamente, a todos os nossos 

utentes e presencialmente aos filhos dos trabalhadores 

essenciais, a equipa de ATL numa demonstração de grande 

altruísmo, deu ainda suporte a outras respostas sociais da 

ALPM durante o encerramento, saindo da sua zona de conforto 

e desempenhando todas a funções que lhes foram solicitadas 

com empenho.  

Como resultado das alterações legislativas na lotação das 

viaturas verificou-se um aumento de 25 % no volume de 

transportes escolares, comparativamente com o ano anterior, 

para o cumprimento desta e outras medidas de saúde pública 

reforçamos a equipa com mais um elemento e desta forma 

conseguimos manter os níveis de qualidade que nos 

caracterizam e cumprir todas as orientações da DGS. 

Relativamente às atividades definidas nos programas de férias, as mesmas foram realizadas na sua totalidade. 

Área de Idosos (Apelação e Loures) 
De uma forma geral em todas as áreas, mas em particular nas ERPI, 2020 foi um ano em tudo atípico, com 

profundas alterações à normal dinâmica de funcionamento destes equipamentos. A pandemia, o confinamento e 
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demais as imposições inerentes à saúde publica alteraram os paradigmas. Todos os objetivos e estratégias 

anteriormente aplicados na tentativa de manter e alimentar as relações sociais, familiares e outras, foram 

repentinamente substituídas pelas medidas extremas de distanciamento social. Reportar as atividades deste ano 

significa reportar a mudança e o esforço de adaptação a estas novas exigências por parte de utentes, profissionais 

e do funcionamento em geral. Tais alterações condicionaram todos os processos internos bem como as relações 

com o exterior, familiares e comunidade em geral.   

Casa de Santa Tecla (Apelação) 

Depois do ano se ter iniciado com aparente normalidade, 

março trouxe consigo as primeiras alterações ao nosso 

funcionamento pela implementação das medidas inerentes ao 

plano de contingência e a gestão dos espaços físicos para este 

efeito, que foram continuamente reorganizados de acordo com a 

situação a cada momento, de forma a dar cumprimento às 

orientações da DGS. Dada a tipologia do edifício e ao facto das 

instalações sanitárias serem todas partilhadas, foi transformada 

uma ala em zona exclusiva de isolamentos, preparada para ser 

convertida em zona covid, em caso de necessidade. Neste sentido 

foram definidos e estabelecidos circuitos para todos os procedimentos internos, alimentação, roupas, lixos, 

receção de bens, prestação de cuidados, entre outros. Foi necessário ainda adaptar alguns espaços para 

aumentar o número de quartos/camas e realojar alguns utentes. Aumentar as zonas de estar de forma a 

promover a evitar a aglomeração de utentes foi sempre uma preocupação constante. Por outro lado, foi 

igualmente necessário criar e adotar novas estratégias de comunicação dos utentes com a família, essencial num 

período de ausência ou limitação de visitas, mas também ao nível da comunicação institucional e da nossa relação 

com o exterior, em particular com os familiares. 

O treino e a formação das equipas para o cumprimento das novas 

orientações, a formação de equipas em espelho (5 dias de 12h de 

trabalho seguidos de 5 dias de descanso.) foi uma outra vertente em 

que muito nos embrenhamos durante este último ano.    

Com tudo isto os procedimentos inerentes às respostas sociais foram 

seriamente comprometidos, especialmente em ERPI e no que se refere à 

ocupação de vagas, dada a dificuldade em gerir os quartos de forma a 

assegurar os isolamentos profiláticos, 87 no total, que ao longo deste 

ano foram realizados. 

Apesar de todas estas limitações, foram ainda realizadas 26 admissões para ERPI, sendo 11 destas respostas a 

situações de emergência social. Estes números significaram uma redução em cerca de 50% em relação às 

admissões em anos anteriores. Assim, iniciámos o ano com 129 utentes em ERPI e a 31 de dezembro, 

consequência desta conjuntura, tínhamos 118 utentes nesta resposta social. 

Em finais de outubro foram detetados os primeiros casos de covid-19 em 3 residentes e nessa altura 

confinámos pela primeira vez em zona covid. Em meados de dezembro procedemos a uma segunda ativação 

desta zona, terminando o ano com 30 novos casos em residentes e 4 em colaboradores. Esta situação obrigou ao 

alargamento da zona covid a outras zonas do edifício, e ao isolamento profilático dos restantes pisos. Em 

consequência, foi, mais uma vez, necessário a reorganização dos espaços, o realojamento de utentes e a 

reorganização das equipas, também desfalcadas. No serviço de apoio domiciliário foram realizadas 6 novas 
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Nº de tratamentos

Individuais

Classe

Acamados

admissões de forma a garantir as 18 vagas desta resposta social. O impacto da pandemia nesta resposta social 

não se verificou tanto na ocupação de vagas, mas acima de tudo nas dinâmicas sociais de relação destes utentes 

com os da ERPI, que com o confinamento ficaram canceladas. 

Caracterização dos utentes em ERPI 

A dependência continua a ser uma variável que cada vez mais caracteriza o utente tipo das estruturas 

residenciais ERPI que caminha a par com as faixas etárias cada vez mais elevadas.  

Estas dependências, não beneficiaram de todo com todas as limitações e restrições que o confinamento 

trouxe a esta população. O impacto a nível da saúde mental foi também significativo num público que per si 

apresenta já grande comprometimento a este nível: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fisioterapia 

Em resultados das medidas de isolamento e de distanciamento 

social também as atividades de fisioterapia sofreram algumas 

alterações em 2020. Mantendo, com os devidos ajustes os três 

programas específicos de intervenção: acamados, tratamentos 

individuais e tratamentos em grupo. O gabinete de fisioterapia 

continuou a funcionar de 2ª a 6ª, das 9 às 13h, com o apoio de um 

profissional nesta área, ainda que com regras mais apertadas no que 
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diz respeito á desinfeção do espaço, de equipamentos, desinfeção pessoal e de utentes. Foi necessário 

implementar horários desfasados para conseguir uma maior segurança dos utentes em tratamento. Assim, 

durante este ano verificámos um decréscimo do nº de tratamentos individualizados, com redução também dos 

tratamentos em classe e redução igual dos tratamentos a acamados. 

Animação sociocultural 

O plano de intervenção concebido visava sobretudo preservar a 

autonomia, autoestima e o bem-estar físico e psicológico atuando, 

em particular para um envelhecimento mais ativo. De acordo com 

as necessidades, competências e limitações desta população, 

foram preparadas diversas atividades e dinâmicas físicas e 

motoras, cognitivas, de expressão plástica e criativa, culturais e 

sociais. Porém, também o contexto da animação teve de se 

adaptar e alinhar com as diretrizes e orientações da DGS, perante 

novas exigências e desafios resultantes da pandemia. 

Consequentemente, o plano delineado foi concretizado até março 

e nos meses seguintes sofreu alterações constantes, mas foi a partir de novembro que as nossas ações ficaram 

ainda mais restringidas. Foram feitos diversos ajustes nos espaços utilizados, readaptando outras áreas, 

aproveitando, também, o jardim e espaço exterior de forma a respeitar um maior distanciamento. Ao nível das 

atividades programadas suprimimos ações com grandes grupos, dirigindo o trabalho essencialmente para 

pequenos conjuntos de residentes e para o indivíduo em particular. Os objetivos definidos inicialmente, 

mantiveram-se nivelados com a nossa atuação, tornando imperativo conciliar medidas de proteção e 

distanciamento com medidas de proximidade afetiva com familiares, amigos e cuidadores, sem esquecer a 

manutenção de rotinas, atividades habituais e criação de condições para o seu melhor bem-estar. Apesar do 

isolamento/confinamento imposto foi possível assinalar festividades através de atividades enquadradas neste 

contexto e proporcionar espaço de criação e participação na vida institucional. 

Destacamos o trabalho conjunto com a área da psicologia ao nível da animação cognitiva e sensorial em 

grupos pequenos e selecionados permitindo trabalhar na prevenção do 

declínio do funcionamento cognitivo incidindo em particular na 

memória, atenção, linguagem, praxias, funções executivas e gnosias. Foi 

com estas atividades que conseguimos envolver a maioria dos 

residentes. 

Outra das áreas mais desenvolvidas diz respeito à comunicação, 

expressão artística e criativa com o intuito de estimular a motricidade 

fina e coordenação, mas igualmente a imaginação e expressão de 

emoções tornando a sua ação mais participativa.   
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Contudo, a nossa atenção centrou-se 

principalmente em proporcionar momentos de 

lazer, e bem-estar físico e psicológico de modo 

a minimizar os efeitos do isolamento físico e 

social a que foram sujeitos. Conseguimos 

otimizar o contacto com a família e amigos 

através de contactos telefónicos e 

videochamada incentivando a partilha de 

vivências.     

Evidenciamos, por outro lado, a realização de iniciativas com outras Instituições do concelho e utentes do CAI 

de forma a manter com os seus pares vínculos emocionais e sociais fomentando o envelhecimento ativo, a 

qualidade de vida e a vivência em comunidade. 

INSTITUIÇÕES ACTIVIDADES 
REDE SOCIAL (AURPIC, Associação Cantinho das Crianças, 
Centro Social Sacavém, ACRPIS, Associação Vida Cristã 
Filadélfia, Casa Repouso Motoristas de Portugal, Centro 
Convívio Bairro Santiago, Associação do Centro Dia da 3ª 
Idade de Unhos) 

Workshop diabetes  
Cinema “Os gatos não têm vertigens” 
Revista à Portuguesa “Volta à Portugal em Revista” 

CAI- ALPM Baile de carnaval 

CML Cavaquinhos 
Alegria na rua 

Paróquia da Apelação Missa dos doentes 
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Ao nível da intergeracionalidade conseguimos promover a interação com crianças e jovens de forma 

a fortalecer o apoio emocional e a troca de experiências. 

INSTITUIÇÕES ACTIVIDADES 
 ALPM Pré-escolar Conceção de instrumentos musicais 

Agrupamento de Escolas José Afonso Vídeo - realizado pela turma 7º A 

Este ano não pudemos contar com a presença das voluntárias a partir de março, mas continuaram a assinalar a 

sua presença. Neste setor tivemos, ainda, a colaboração de 2 estagiárias do ISCE (Instituto Superior de Ciências 

Educativas) que mesmo à distância proporcionaram diversas atividades que a equipa de animação conseguiu 

concretizar junto dos residentes. 

Consideramos a nossa atuação diferenciadora e valorativa das capacidades e não dos défices, mais 

reabilitativa e de maior preservação. 

Cuidados médicos e de enfermagem 

A equipa de enfermagem, na prestação de cuidados, teve como principais objetivos a promoção da saúde, a 

prevenção da doença, o tratamento, a reabilitação e a reinserção da pessoa no seu meio. 

O ano de 2020 foi diferente de todos os outros, foi um ano de incerteza, de medo e insegurança, mas 

simultaneamente desafiante, devido ao aparecimento da covid-19. Apesar de ser uma doença que atinge a 

população em geral, os danos mais nefastos são na população idosa e com comorbidades, ou seja, o nosso 

público-alvo em ERPI. 

 Ajustar os normais cuidados de enfermagem a esta situação foi o nosso maior desafio. Manter todos os 

cuidados diferenciados e individualizados já existentes e conjugá-los com uma nova dinâmica.  

Inicialmente o principal foco foi a prevenção da doença. Todos os utentes e colaboradores da instituição foram 

testados à covid-19, por método PCR, de forma regular, sempre em articulação com as entidades de saúde 

pública. Durante estas foram asseguradas 1 185 colheitas para a realização de testes diagnostico a utentes e 

colaboradores.   

A participação desta equipa foi fundamental na criação das áreas e circuitos distintos onde os utentes 

permaneceram consoante a evolução da situação: zonas limpas, zonas de isolamento profilático e quando nos 

primeiros casos de covid-19 (outubro) a criação de zona covid. Nas equipas diferenciadas para cada uma destas 

áreas, o enfermeiro era o único elemento comum a todas, tornando-se fundamental por parte destes elementos 

os cuidados redobrados na utilização de equipamentos individuais e na prevenção de infeções cruzadas. Algumas 

tarefas tiveram, por isso, que ser desempenhadas com o apoio das ajudantes de ação direta, sob supervisão do 

enfermeiro de serviço. Para além das restantes avaliações e, neste contexto, destacamos as avaliações e registos 

dos principais sinais de alarme da covid-19: a temperatura, a saturação de oxigénio, a tosse e a falta de ar.  

Em meados de dezembro tivemos o primeiro surto da doença que implicou uma vigilância de sintomas ainda 

mais intensa com um trabalho conjunto da equipa multidisciplinar, triando-se os utentes que puderam ficar no 

lar, os assintomáticos, dos que tinham critério para encaminhamento para cuidados de saúde diferenciados, 

nomeadamente o Hospital Beatriz Ângelo. 

Este confinamento dos utentes teve muitas repercussões a nível psicológico, os sentimentos de tristeza, 

abandono, a incompreensão do que se passava, a insegurança e o medo exigiu da equipa de enfermagem, este 

ano de forma particular, uma abordagem tranquilizadora fundamental no apoio a estes quadros. Esta 

disponibilidade para estar, ouvir, ajudar, cuidar … foi fundamental e essencial na prestação de cuidados e no bem-

estar dos residentes. 
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A formação foi outro ponto em que a enfermagem teve um papel muito importante, principalmente na 

formação informal, em contexto de trabalho. Diariamente foram focados aspetos muito relevantes relacionados a 

importância do uso correto dos equipamentos de proteção individual, os principais meios de contágio da covid- 

19, a necessidade de áreas/circuitos diferenciados, o distanciamento social correto e a importância de 

descontaminar das mãos, superfícies, entre outros aspetos práticos destes contextos. 

Foi um ano muito difícil, de muitos sentimentos fortes. Medo, ansiedade e incerteza foram uma constante. A 

equipa foi muitas vezes abordada pelos utentes, mas também por colaboradores que procuraram também apoio 

e segurança na forma como prestavam os seus cuidados, sempre com o objetivo de minimizar o dano e maximizar 

o bem-estar dos utentes. 

Foi igualmente garantido o acompanhamento médico interno aos residentes, também aqui com necessidade 

de recurso a teleconsulta nos períodos mais críticos do ponto de epidemiológico, que fomos intercalando com 

658 consultas presenciais e demais procedimentos médicos inerentes à consulta. As orientações e o critério 

médico   foram igualmente preciosos nas tomadas de decisão em todos os procedimentos e atualizações de plano 

de contingência.  

Apesar das significativas reduções de diligências médicas externas foi ainda assegurado o transporte e 

acompanhamento a 295 eventos desta natureza, essencialmente consultas e realização de meios completares de 

diagnóstico médico. 

Centro de Apoio Integrado (Loures) 
Em janeiro de 2020, nada fazia prever as profundas alterações que se aproximavam naquele que seria um dos 

anos mais desafiantes da nossa história. O Centro de Apoio Integrado de Loures iniciou o novo ano com um total 

de:  

68 Utentes integrados em Estrutura Residencial,  

39 Utentes em frequência de Centro de Dia,  

89 Utentes em Serviço de Apoio Domiciliário e  

Mais de 30 sócios frequentavam as atividades do Clube Sénior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos os setores que integram a Área de Idosos de Loures realizaram as suas atividades de acordo com plano 

de atividades proposto para o ano, alcançando com sucesso todas as atividades propostas até fevereiro, 

primando pela inclusão da comunidade, utentes e familiares na sua intervenção destacando-se pela organização, 

dedicação e colaboração de todos (voluntários, profissionais e familiares). 

A 11 de março de 2020 a Organização Mundial de Saúde declarou oficialmente a covid-19 como pandemia, e a 

partir de então, a Direção Geral de Saúde em Portugal emitiu orientações específicas para as unidades 

residenciais e de prestação de cuidados a Idosos, que foram sendo adaptadas e divulgadas progressivamente à 

medida que iam sendo descobertas formas de propagação, contenção e tratamento da doença. 
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As constantes orientações da DGS resultaram na imposição de medidas, progressivamente mais restritivas e 

rígidas, que alteraram, talvez para sempre, o universo de prestação de cuidados a Idosos, em Estrutura 

Residencial, Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário. 

Desta forma, e no sentido de cumprirmos as medidas propostas, foi reduzida a lotação máxima em Estrutura 

Residencial, passando de 68 a 65 utentes, pela imposição de isolamento profilático a todos os utentes que 

integrassem o equipamento ou que regressassem de um internamento hospitalar.  

Ao longo do ano de 2020 foram admitidos um total de 12 utentes nesta resposta, constituindo-se na sua 

totalidade por integrações de caracter permanente, contrariando a tendência dos anos anteriores onde se 

registou uma procura crescente por internamentos de convalescença, este ano não se registaram integrações 

temporárias no âmbito de recuperação psico-motora. 

Ainda no âmbito das admissões verificou-se uma descida acentuada comparando com o ano de 2019 onde se 

registaram 20 admissões. Esta baixa significativa foi o reflexo de diversos fatores consequentes da pandemia, 

nomeadamente: 

• Diminuição da lotação máxima em Estrutura Residencial; 

• Incapacidade de admissão de novos utentes durante 2 meses por existência de surto ativo de covid-

19; 

• Integrações espaçadas e calendarizadas pela necessidade de gestão criteriosa de quartos de 

isolamento profilático; 

• Maior receio de integração referida pelos utentes e seus familiares que originou atrasos e 

cancelamento de várias admissões após entrevistas iniciais.  

Para cumprimento das orientações da DGS e, de acordo com a situação de pandemia que se foi vivenciando na 

instituição, foram realizadas várias adaptações ao Plano de contingência geral bem como da resposta de Estrutura 

Residencial, que resultaram numa profunda alteração dos espaços comuns do equipamento e dinâmica da 

prestação de serviços, nomeadamente: 

• Encerramento do ginásio – resultando no cancelamento de aulas de grupo com mais de 20 utentes e 

reuniões mensais de utentes e equipa técnica; 

• Reorganização do refeitório – Os utentes passaram a realizar a refeição em mesa individual garantindo 

o distanciamento de 2 metros. 

• Transformação de quartos individuais em quartos de isolamento profilático – a fim de garantir o 

correto isolamento dos utentes em quarentena; 

• Procurando promover o respeito pelas medidas de contenção da covid-19, o transporte de utentes a 

diligências médicas passou a ser assegurado pelas equipas; 

• Utilização exclusiva da cafetaria pelos utentes da Estrutura Residencial, remetendo para o espaço 

exterior para os colaboradores, garantindo o não cruzamento destes dois grupos; 

• Acesso restrito ao edifico de Estrutura Residencial aos colaboradores afetos à área – limitando o 

cruzamento de colaboradores de diferentes áreas. 

• Ainda no âmbito do Plano de contingência, face à gestão das equipas, foram implementadas as 

seguintes alterações: 

• Escalas em espelho – com turnos de 12horas de trabalho em formato de 3 dias de serviço seguidos de 

3 dias de folga sempre que existam mais de 2 casos de utentes positivos à covid-19; 

• Contratação extraordinária de pessoal – garantia de existência de equipa exclusiva direcionada para a 

prestação de serviços a utentes em quarentena que mantiveram ininterruptamente a prestação de 

cuidados em escala de 12 horas de 3 dias de trabalho precedidos de 3 dias de folga; 
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Medidas extraordinárias de apoio às equipas e organização 

Durante o período de março a maio de 2020, com o encerramento das respostas de Infância e Juventude 

contámos com o apoio inestimável das equipas destas áreas, bem como as equipas de RSI e Ação Social que 

proporcionaram apoio nas copas, lavandaria, entrega de refeições e apoio na animação sociocultural. 

De forma a minimizar o risco de infeção por covid-19 das equipas, a Instituição promoveu o serviço de 

transporte entre o domicílio e a Instituição e visse versa aos colaboradores sem transporte próprio durante os 

meses de abril a julho de 2020. 

Outra das medidas que em muito beneficiou a equipa foi a abertura de salas de creche, jardim-de-infância e 

ATL para os filhos dos colaboradores das respostas essenciais durante os períodos de encerramento das respostas 

de Infância e Juventude decretados pelo Governo. 

Surto de covid-19 na resposta de Estrutura Residencial 

Apesar de todas as medidas tomadas e do extraordinário esforço na aquisição e utilização adequada de todos 

os Equipamentos de proteção individual, em novembro de 2020 detetámos um surto de covid-19 de grande 

dimensão, diferente daquele que conhecemos em junho por infeção de 3 utentes e 1 colaboradora. Em 

novembro a testagem efetuada após o conhecimento de 1 caso positivo num utente, traduziu -se em resultados 

positivos de 45 utentes e 20 colaboradoras, inicialmente sem sintomatologia presente, o que encobriu a 

existência da infeção até a testagem global. 

Para garantir a continuidade da prestação dos cuidados em Estrutura Residencial foi necessário um esforço 

sobre-humano sem precedentes de todos os colaboradores da Instituição; desde a descontaminação do edifício à 

reorganização dos quartos dos utentes e sustentação das tarefas e cuidados. Durante o surto vários elementos 

das equipas de animação, fisioterapia, serviços gerais e coordenação assumiram funções de prestação de 

cuidados diretos ou indiretos, realizando higiene a utentes, participando na organização de refeições em copa, 

higienização dos espaços, entre outras. 

De forma a salvaguardar que os familiares recebiam informação atualizada e individualizada, foram enviados 

e-mails diários a cada familiar ou pessoa de referência que transmitia de forma breve a o estado clínico do seu 

familiar bem como as ocorrências diárias e registo de atividades realizadas. 

A superação desta crise sanitária não teria sido 

possível se não fosse o esforço altruísta de 5 

colaboradoras que permaneceram 14 dias dentro da 

Instituição, covid-19 positivas e sem sintomatologia 

grave, esta equipa e assegurou todos os cuidados 

aos residentes de uma das alas durante este período. 

Evidentemente que o desgaste físico e psíquico de todas as 

equipas foi muito notório, mas a dedicação à causa e a união de 

todos superou a exaustão e garantiu o sucesso de toda a operação.  

A Saúde Pública deu o surto como extinto a 24 de dezembro, o 

que potenciou uma dupla comemoração, com o envolvimento de 

toda a equipa, foi um Natal inesquecível. 
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A resposta social de Centro de dia, no seguimento do encerramento imposto a nível nacional, encerrou a 16 

de março de 2020 sem perspetiva de reabertura. Neste sentido, procurámos promover uma alternativa a todos os 

utentes que se encontravam a frequentar a resposta e seus familiares, possibilitando a domiciliação das refeições, 

higiene pessoal ou outros serviços que se revelassem necessários.  

Desta domiciliação de serviços resultaram 13 prestações de refeições 

ao domicílio, empréstimo de pedaleiras e barras de fisioterapia para 

manutenção e estimulação da prática do exercício físico, bem como a 

entrega semanal de atividades de estimulação cognitiva e lazer. 

O Clube Sénior, enquanto resposta promotora de aprendizagens, 

socialização e lazer, foi encerrado sem alternativa de domiciliação de 

serviços, aguardando com grande expectativa o regresso dos sócios ao 

Centro de Apoio Integrado. 

O Serviço de Apoio Domiciliário manteve todos os serviços e 

continuou a ser uma resposta completa ao nível dos cuidados diretos à 

população idosa, promovendo acima de tudo o seu bem-estar na medida em que prestou o apoio que os utentes 

necessitaram para se manterem autónomos no seu domicílio. 

Nesta ótica, e apesar da pandemia de covid-19, este serviço manteve ao longo do ano de 2020 o seu fluxo 

normal de contratualização de serviços e encerramento de processos, contabilizando um total de 34 admissões e 

32 encerramentos de processo, com uma média mensal de 82 utentes. 

À semelhança dos anos anteriores a procura desta resposta social emergiu sobretudo da necessidade de apoio 

ao nível de higiene pessoal, alimentação e tratamento de roupa, sendo ainda prestados serviços de animação e 

socialização, acompanhamento a consultas e exames e toma assistida de terapêutica.  

Em março de 2020, em resposta às orientações de contenção e controlo de infeção, foi elaborado um Plano de 

Contingência resultando na implementação de diversas medidas para proteção dos utentes e profissionais, 

nomeadamente: 

• Suspensão do serviço de animação e socialização bem como de tratamento de roupa por não 

constituírem serviços imprescindíveis (para os utentes com suporte familiar), entre março e setembro 

de 2020; 

• Cancelamento de atendimentos presenciais e visitas domiciliárias entre março e abril, substituídos por 

atendimentos telefónicos e e-mail, elegendo a equipa de ajudantes de ação direta enquanto ponte 

entre utentes/família e Instituição; 

Neste âmbito foram promovidas outras medidas de restruturações ao serviço e ações junto das equipas de 

SAD e dos familiares direcionadas para a contenção e mitigação da covid-19, nomeadamente: 

• Transferência dos vestiários da equipa para outro polo da Instituição de forma a anular a hipótese de 

infeção cruzada entre equipas das diferentes respostas da Área de Idosos; 

• Sensibilização e treino da equipa para a correta utilização dos equipamentos de proteção Individual – 

EPIS; 

• Alerta e avaliação diária de sintomatologia de covid-19 e procedimento a seguir em caso de sintomas 

das equipas e/ou utentes.  

• Informação aos familiares sobre procedimentos a seguir caso surgisse algum sintoma nos idosos; 

• Colaboração de outras áreas da instituição na entrega de refeições, o que permitiu a alteração da 

escala diminuindo o contacto entre profissionais da equipa. 
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No plano de contingência foram também identificados os idosos com retaguarda familiar, cujos serviços 

pudessem ser suspensos na eventualidade de não se conseguir prestar devido a redução de colaboradores e foi 

identificada uma equipa exclusiva para realizar a prestação de serviços no domicílio de idosos com teste positivo à 

covid-19. 

O não encerramento desta resposta foi fundamental para que os 

utentes continuassem a usufruir dos serviços necessários para a sua 

condição clínica e permitiu continuar com a importante ligação/relação 

entre os utentes e a equipa. Foi ainda reforçada a articulação da 

responsável do serviço com o Centro de Saúde (emissão de receitas, 

compra de medicação e ligação com o médico de família nas situações 

em que os utentes não têm suporte familiar). 

Todas estas alterações tiveram impacto tanto nos utentes como nas 

equipas, no sentido em que o cancelamento das animações afetou 

alguns idosos, uma vez que estavam habituados ao contacto diário com 

as AAD, sendo estas muitas vezes o único contacto e com quem estabelecem uma relação. Também se verificou 

que os EPI´S e as limitações de contacto físico dificultaram a comunicação e a relação com os utentes. Apenas foi 

mantido o contacto mais próximo estritamente necessário aos serviços a prestar, nomeadamente, higiene 

pessoal, assistência medicamentosa e apoio na refeição. 

Relativamente às equipas o medo perante o desconhecido e o cansaço acumulado (desgaste físico e 

emocional) foram alguns dos fatores negativos, contudo, também é de realçar que houve mais cooperação e 

maior trabalho de equipa entre as várias AAD.  

De março a outubro de 2020 também foi suspenso o estágio “Escutar o Ser - Prevenir a Solidão e promover a 

integração nos mais velhos” que estava a ser realizado por uma estagiária do curso de Serviço Social. Este estágio 
tinha como objetivo geral reduzir o impacto de situações de isolamento e solidão nos mais velhos e assim 

contribuir para a melhoria da sua qualidade de vida, tendo como público-alvo cinco idosas que usufruem do 

serviço de SAD. O mesmo foi retomado em outubro de 2020 e terminado em novembro do mesmo ano. O 

recomeço do estágio coincidiu que com a auscultação de alguns dos utentes de SAD sobre o impacto da 

pandemia no seu dia-a-dia.  

Em suma, é de referir que perante um ano atípico, com desafios diários e muitas incertezas as equipas 

estiverem sempre na linha da frente o que permitiu que os idosos tivessem os serviços essenciais assegurados.  

Fisioterapia 

O ano de 2020 foi um ano atípico em vários aspetos e com alterações significativas ao nível da equipa. Por 

ausência da fisioterapeuta o ano iniciou-se sem a equipa técnica habitual, tendo o serviço sido assegurado por 

uma auxiliar de fisioterapia em regime de substituição. Em finais de janeiro a equipa regressa e os serviços voltam 

a sua total normalidade. Em março do mesmo ano é declarada a pandemia mundial covid-19 e muitos 

trabalhadores, com o decretar do 1º confinamento, tiveram que ficar em casa com os filhos, e mais uma vez a 

equipa de fisioterapia fica desfalcada, ficando novamente só com um elemento durante 1 mês e meio.  

Com a situação de pandemia, para cumprimento das recomendações de prevenção da covid-19, alteraram-se 

rotinas de trabalho e criaram-se novas regras ao nível do funcionamento e foi necessário a reduzir a lotação da 

sala de fisioterapia e consequente redução do nº de tratamentos aos utentes de ERPI como forma de assegurar o 

distanciamento de segurança. 
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Com o encerramento da resposta social Centro de Dia, a ALPM percebe que é urgente continuar a dar resposta 

a estes utentes que tanto necessitam do seu apoio, e entre outras respostas dadas, a fisioterapia elaborou planos 

de atividades para os utentes desta resposta social que frequentavam o serviço de fisioterapia, sendo os mesmos 

disponibilizados em formato de papel com imagens ilustrativas de exercícios simples e devidamente legendadas. 

Foi ainda disponibilizado material para execução dos exercícios, a quem não os tivesse ou não pudesse adquirir 

(pedaleiras, barras…). 
 Na estrutura residencial foram também iniciadas aulas de estimulação de movimento ao ar livre como forma 

de manter a atividade dos utentes. Para evitar o risco de infeção pela covid-19, foram criados vários grupos 

constituídos por 4 ou 5 utentes e as aulas foram asseguradas 2 a 3 vezes por semana, consoante as condições 

climatéricas. 

Em junho tivemos os primeiros casos de covid-19 identificados em ERPI e, por prevenção, todos os utentes 

ficaram isolados nos seus quartos/alas e os serviços não essenciais foram suspensos, inclusive a fisioterapia. A 

equipa de fisioterapia assegurou outras funções essenciais, tais como a alimentação dos utentes, arrumação dos 

quartos e outras tarefas necessárias. 

O serviço foi retomado progressivamente, mas funcionou num espaço improvisado, uma vez que que foi 

necessário alterar espaços físicos e a sala de fisioterapia foi necessária como sala de 

isolamento para covid-19.  

Com o novo surto de covid-19, em novembro, que afetou uma grande parte dos 

residentes, foram novamente encerrados todos os serviços não essenciais, 

incluindo, mais uma vez, o serviço de fisioterapia.  

Nesta fase a fisioterapia teve um papel importante, assegurando um conjunto de 

exercícios e mobilizações aos utentes que tiveram covid-19 e que foram isolados, de 

forma a minimizar os déficits musculoesqueléticos decorrentes do isolamento e da 

doença. 

Este trabalho de reabilitação foi também fundamental no período pós-covid, 

ajudando a otimizar a independência funcional e melhorar a qualidade de vida, 

além de facilitarem a reintegração dos utentes na sua rotina e dinâmica normal.  
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Animação Sociocultural 

Durante os meses de janeiro e fevereiro de 2020 

o Centro de Apoio Integrado de Loures promoveu 

diversos encontros intergeracionais, ateliers de 

estimulação cognitiva, informática, aulas de 

movimento, pilates, pintura, teatro, grupo coral e 

atividades lúdicas, direcionados aos utentes de 

Estrutura Residencial, Centro de Dia, Clube Sénior e 

Serviço de Apoio Domiciliário e adaptadas às suas 

capacidades e interesses.  

Em 2020 esta equipa destacou-se pela 

flexibilidade e capacidade de adaptação aos novos paradigmas da intervenção nesta área em tempos de 

pandemia. 

Da suspensão de vários ateliers, cancelamento de passeios e interrupção do apoio dos voluntários, surgiram 

várias atividades alternativas: 

Acompanhamento em visitas em ambiente controlado a partir de maio de 2020;  

Promoção de videochamadas entre utentes e familiares; 

Pequenos passeios no verão para alívio da sensação de 

isolamento; 

Aulas de relaxamento e meditação; 

Caminhadas no jardim da Instituição durante os meses de 

verão após o jantar; 

Aulas de coro e cavaquinho; 

Das restrições impostas, a que mais impacto representou 

na vida dos residentes a partir de março de 2020 foi a 

inexistência de visitas e a sua livre circulação entre a 

comunidade e a Estrutura Residencial. 

Neste sentido, e no intuito de estreitar as distâncias, a equipa de animação 

sociocultural promoveu videochamadas com todos os utentes de Estrutura 

Residencial e os seus familiares ou pessoas significativas. 

Para diminuir esta sensação de isolamento, foram reabertas as visitas assim que 

o Governo o permitiu e, em maio de 2020, foram 

reiniciadas as visitas, com programação e marcação 

prévias e realizadas ao ar livre, cumprindo o 

distanciamento físico e todas as medidas decretadas para o efeito. 

No âmbito das saídas programas foram preparados pequenos passeios com 

utentes, sem saírem da carrinha e em lotação reduzida. 

Os destinos foram escolhidos pelos utentes: Baixa de Lisboa, Parque das Nações, 

Mafra, Ericeira e Foz do Lizandro. 
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Das atividades pontuais realizadas pela área de 

animação, merecem destaque:  

- Missa realizada ao ar livre pelo Pároco da Igreja Matriz 

de Loures; 

- Atuação do grupo coral na festa dos Santos Populares; 

 

- Dia mundial da música e comemoração do Dia 

Internacional do Idoso; 

- Festa do São Martinho; 

- Festa de Natal, com a participação das 

colaboradoras da área e direção  

 

Gráfico representativo das atividades de animação – Ano 2020 

 
 

Cuidados médicos e de enfermagem 

A equipa de saúde foi seguramente parte integrante e fundamental do task-force que permitiu o sucesso da 

intervenção ao longo do ano de 2020 na área de idosos. 

No âmbito do trabalho generalizado desenvolvido por esta área, enumeramos as consultas médicas semanais, 

numa média de 10 por semana, que potenciaram o diagnóstico e acompanhamento adequado aos residentes da 

Instituição, permitindo o tratamento ou encaminhamento de vários processos clínicos para as respetivas áreas de 

medicina. 

Paralelamente às consultas semanais, decorreram diariamente ao longo de todo o ano avaliações de 

enfermagem realizadas por rotina ou por motivo de ocorrência clínica especifica do utente. 
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As avaliações semanais sistematizadas foram: 

• Avaliação de tensão arterial; 

• Avaliação de peso corporal; 

• Avaliação de glicémia capilar (exclusiva a utentes em risco de desenvolvimento da diabetes). 

A Equipa de saúde elaborou semanalmente diversos relatórios de enfermagem e contactos médicos (via 

telefone ou e-mail) para encaminhamento hospitalar, consulta de ambulatório ou transmissão de informação 

clínica aos médicos assistentes. 

Com o agravamento constante dos processos clínicos foi inevitável o surgimento ou agravamento de feridas, 

tendo-se registado um aumento da prevalência de pensos a realizar semanalmente em úlceras de pressão ou 

outras feridas. 

Durante o ano foi efetuado um tratamento mais especializado a uma utente, através do sistema de vácuo, da 

responsabilidade da enfermeira com especialização nesta área. 

Serviço de Enfermagem/Pandemia 

A intervenção da equipa de enfermagem destacou-se durante a pandemia pela execução de todos os testes 

covid-19 aos utentes e colaboradoras sempre que a saúde pública o solicitava, tanto na área de idosos como 

noutras respostas sociais da Instituição, em específico a Casa da Palmeira.  Foram realizados, por método PCR, 

450 testes, na área de idosos e 73 testes às crianças/jovens e equipa da Casa da Palmeira.  

A sensibilização das equipas de ajudantes de ação direta para a correta utilização – colocação e retirada dos 

Equipamentos de Proteção Individual constituiu um trabalho fundamental no âmbito do controlo de infeção em 

Estrutura Residencial. 

O apoio desta equipa revelou-se ainda indispensável na definição das zonas de isolamento (quartos), de 

acordo com as normas da DGS e na identificação de circuitos limpos e sujos dentro da Estrutura Residencial - 

lavandaria, elevadores, e acessos, de forma a reduzir o risco associado de infeção cruzada durante o surto de 

covid-19, em novembro.  

Área da Deficiência 
- Centro de Atividades Ocupacionais (CAO) 

- Lar Residencial 

Contrariamente ao previsto no plano de atividades para 2020, estes dois equipamentos não foram concluídos. 

As obras que estavam a decorrer foram interrompidas a partir do 2º trimestre dadas as dificuldades 

financeiras que começávamos a atravessar. 

Relativamente ao CAO, as obras foram praticamente concluídas, ficando a faltar apenas uma parte dos 

arranjos exteriores e a aquisição do mobiliário e equipamentos. 

Para apoio nas obras do CAO e Lar Residencial a Camara Municipal através do RMAIS (Regulamento Municipal 

de Apoio às Instituições de Solidariedade) atribuiu à ALPM uma verba de 82.681,04€, contudo, como já referimos, 
a situação financeira da ALPM não permitia a continuidade dos projetos sem que existissem outros 

apoios/financiamento publico. 

No âmbito do Programa PARES foram abertas candidaturas, pelo que, no final de dezembro apresentámos 

candidatura para aquisição de mobiliário e equipamento no valor de 30.595,00€ para o CAO e no valor de 
505.695,73€ para as obras e mobiliário necessários para o funcionamento do Lar Residencial. 

Estamos a aguardar a aprovação, tendo em conta as dificuldades económicas que atravessamos, não será 

possível a sua concretização.  
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Novos Projetos 

1. - Construção de creche 

O Plano de Desenvolvimento Social para o Concelho de Loures considerou prioritária a intervenção para 

resposta às necessidades resultantes do deficit de equipamentos de apoio à infância (creches). 

Na União de Freguesias de Santo Antão e São Julião do Tojal não existe qualquer equipamento público ou 

social que permita uma resposta eficaz aquela Comunidade. 

Assim, pela Camara Municipal em 29/07/2020 foi aprovado para o efeito a cedência de um terreno em direito 

de superfície por 70 anos para a sua construção, terreno localizado na rua Vitorino Nemésio em S. Julião do Tojal. 

Aberto concurso, em 7 de setembro/2020 foi assinado contrato para elaboração do respetivo projeto com 

vista à sua aprovação e apresentação futura de candidatura para o financiamento da obra. 

 Contrariamente ao previsto no plano de atividades para 2020, estes dois equipamentos não foram concluídos. 

As obras que estavam a decorrer foram interrompidas a partir do 2º trimestre dadas as dificuldades 

financeiras que começávamos a atravessar. 

2. – Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) e Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) em 

Odivelas 

Edifício propriedade do Instituto da Segurança Social, ao longo de muitos anos aí funcionou o “Lar de 
Odivelas” com gestão direta por parte da Segurança Social. 

Tal como a Casa de Sta. Tecla cuja gestão desde 1997 passou a ser assegurada pela ALPM, o “Lar de Odivelas”, 
uns anos depois foi entregue à Sta. Casa da Misericórdia de Lisboa. 

A funcionar num edifício habitacional, na Rua Serpa Pinto, as condições não eram as adequadas e a Sta. Casa 

da Misericórdia de Lisboa rescindiu o contrato com a Segurança Social (não sabemos as razões) pelo que o edifício 

ficou devoluto e a cidade de Odivelas ficou sem um equipamento fundamental para o apoio à população idosa. 

A Camara Municipal de Odivelas e a Segurança Social procuram um “parceiro” que pudesse levar por diante a 
reabilitação daquele edifício e pudesse voltar a pôr em funcionamento aquela ERPI, tendo sido feito o convite à 

ALPM. 

Aceite o desafio, foi de imediato elaborado o projeto e submetida candidatura ao programa PARES – 3ª 

geração para financiamento das obras e equipamentos necessários ao seu funcionamento futuro, no montante 

de 1.432.000,00€ (um milhão e quatrocentos e trinta e dois mil euros). 
Foi assinado contrato de comodato entre a Segurança Social e a ALPM e acordado apoio financeiro por parte 

da Camara Municipal de Odivelas. 

Embora no edifício apenas tivesse funcionado a ERPI, foi por nós proposto e aceite que passaria também a 

conter as estruturas necessárias ao funcionamento de um Serviço de Apoio Domiciliário. 

Estamos a aguardar a aprovação da candidatura apresentada para podermos avançar com a remodelação do 

edifício. 

Conclusão 

Numa visão global, o ano de 2020 demonstrou-se um ano atípico e cheio de novos e complexos desafios. 
No contexto de pandemia, numa realidade constante de novas informações e orientações, as IPSS mantiveram 

o compromisso de serviço aos outros, de articulação e cooperação, de, com espírito colaborativo, cumprir as 
orientações da DGS, aplicar as normas do ISS, construir planos de contingência e estabelecer prioridades. 

Foi um ano que nos obrigou a repensar práticas, que implicaram mobilizar recursos, procurar respostas 
flexíveis e criativas, muitas vezes com dificuldades acrescidas ao nível dos recursos humanos e capacidade 
económica.  

Foi um ano que colocou à prova a nossa capacidade de adaptação e de resiliência, especialmente na área de 
idosos, criando estratégias para: 



 

68 
 

 

- Manter a saúde mental das equipas que viram os seus horários de trabalho alterados, novas rotinas ao nível 
da prestação de cuidados; equipamentos de infância encerrados e adaptação a novas tarefas e áreas de trabalho; 

- Assegurar o isolamento dos utentes da Estrutura Residencial na fase de surto covid, assegurando os cuidados 
de saúde, a alimentação e o apoio psicológico decorrente do isolamento; 

- Manter o contacto com os familiares, transmitindo a informação necessário sobre a situação covid-19 na 
instituição e estabelecer novas formas de contacto utente/família, de forma a minimizar o corte afetivo, que foi 
muito doloroso para ambas as partes.  Passou-se para uma nova realidade caraterizada pela passagem às imagens 
virtuais e aos contactos à distância. 

- Cumprir as orientações da Direção Geral da Saúde, com todas as limitações físicas e materiais com que nos 
deparámos. 

Neste contexto, destacamos o esforço dos recursos humanos que revelaram um elevado sentido de 
colaboração e se mantiveram na “linha da frente “, apesar do perigo de contágio para si e para as suas famílias. 

 No entanto, não podemos deixar de referenciar as dificuldades económico-financeiras decorrentes da 
pandemia e do encerramento de algumas respostas sociais. Embora as instituições tivessem optado por 
diferentes soluções, desde a suspensão completa das comparticipações dos utentes até à sua maior ou menor 
redução, registou-se uma quebra generalizada das receitas. No caso da ALPM, para além da diminuição de 
receitas a situação económica   ficou agravada pelo aumento dos custos com as medidas de proteção e 
desinfeção e a contratação de mais trabalhadores para cumpririas orientações da DGS e colmatar a ausência de 
colaboradores ausentes devido à covid-19.  

Não podemos deixar de referenciar a colaboração da Unidade de Saúde Pública local, a Segurança Social e a 
Câmara Municipal de Loures. Todos eles contribuíram para que pudéssemos ultrapassar os momentos difíceis ao 
longo do ano e o apoio solidário que prestaram permitiu que, em conjunto, fosse possível percorrer o caminho 
que fomos trilhando para proporcionar a saúde e bem-estar dos utentes. 

Aos colaboradores da ALPM, uma palavra de agradecimento e reconhecimento pelo esforço e trabalho que 
têm vindo a desenvolver diariamente. 

Aos familiares que acreditam em nós e nos confiam os que lhes são mais queridos, uma palavra de apreço pela 
confiança, pela compreensão e pelo apoio dado no cumprimento das medidas até aqui implementadas para que 
juntos, consigamos combater esta pandemia. 

Às entidades e particulares que nos têm apoiado, o nosso muito obrigado pelo contributo que têm dado para 
que consigamos seguir com a nossa missão. 

 
Loures, 15 de maio de 2021 

A Direção 

Presidente Vogais 

___________________________ __________________________ 

José Maria Silva Lourenço João Pedro Florindo Lourenço 

Vice – Presidente __________________________ 

__________________________ Ana Sofia Mil Homens 

Jorge Manuel Firmino Baptista __________________________ 

Secretário José Manuel Ferreira 

__________________________  

Carla Maria Plácido Batista Suplentes 

Tesoureiro __________________________ 

_________________________ Telma Sofia Mendes Delgado 

Luís Patrício da Silva __________________________ 

 Carla Elisabete Jorge Franco 
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Análise Económica e Financeira 

 

A PANDEMIA (covid-19), marcou definitivamente o ano de 2020, com consequências nefastas para a sociedade 

nomeadamente; sociais, económicas e financeiras. Na Associação Luiz Pereira Motta, as consequências 

económicas foram mesmo desastrosas com o apuramento de um resultado negativo de 184.933,36€ nunca antes 
verificado. Em termos financeiros, só não aconteceram incumprimentos, porque o governo criou condições 

excecionais com a abertura de linhas de crédito para apoiarem a economia, tendo a banca correspondido com a 

celeridade necessária na concessão de crédito, evitando assim ruturas de tesouraria como foi o caso da ALPM. 

 

Seguidamente, apresentamos a análise de alguns indicadores económicos e financeiros. 

 

Análise financeira 

 

A situação financeira da ALPM, apesar das dificuldades provocadas por um ano atípico, apresenta-se com uma 

estrutura de capitais perfeitamente equilibrada, tanto em termos de tesouraria de curto, como de longo prazo. 

As atividades operacionais geraram um fluxo de caixa positivo de 286.084,34€ contra 245.031,29€ no ano 
anterior, que nos permitiu solver os compromissos bancários correntes de amortização de capital e juros dos 

empréstimos. 

Os fundos patrimoniais (5.661.708,90€) superam o passivo total (3.985.828,03€) em 1.675.880,87€ o que indica a 
ótima capacidade de solvência. 

 

Seguidamente apresenta-se um quadro com alguns indicadores financeiros: 

 

Indicadores   2020 2019 

Solvabilidade   142,05% 144,22% 

Liquidez geral  24,17% 35,51% 

Autonomia financeira  58,69% 59,05% 

Grau de cobertura do imobilizado  85,81% 87,18% 

 

Análise Económica 

                                                                                                                                                                                                                                 

Rendimentos      

         

Os rendimentos totais de 2020 atingiram o valor de 6.266.449,95 contra 6.422.005,18€ em 2019, apresentando 

um decréscimo de 155.555,23€ correspondendo a um decréscimo de 2.43%. Este decréscimo ficou a dever-se 

essencialmente à diminuição das mensalidades dos utentes no valor de 219.393,18€ pois estes contribuíram 

com 2.278.218,28€ em 2020 contra 2.497.611.46€ em 2019. 
A segurança social, através dos protocolos assinados com a ALPM, atribuiu 3.232.270.10€ em 2020 contra 
3.254.056.01€ em 2019, menos 21.785,91€.  

Os donativos/doações, que assumem uma grande importância no equilíbrio financeiro da ALPM, atingiram o valor 

de 296.805,35€ contra 165.772,20€ em 2019, mais 131.033,15€. 
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Gastos 

 

Os gastos totais atingiram o valor global de 6.451.383,31€ em 2020 contra 6.350.186,64€ em 2019, mais 

101.196,67€, representando um crescimento de 1,59%. 

Deste valor global, assumem grande importância os gastos com pessoal que atingiram o montante de 

4.084.579,87€ em 2020 contra 4.036.567,44€ em 2019, correspondendo a um aumento percentual de 1,18% e 

em valor absoluto de 48.012,43€.  
 

Relativamente às outras duas rubricas de gastos, com bastante peso na estrutura de custos, como sejam; os 

géneros alimentares e os fornecimentos e serviços externos, foram maiores neste ano, atingindo o valor de 

1.989.987,90€ em 2020 contra 1.892.718.48€ em 2019, , mais 97.269,42€. Destas despesas salientamos o valor 

de 162.362,96€ de material de proteção individual, quando no anterior tinha sido de 5.601.40€. 
 

O resultado líquido do período, atingiu o valor negativo de 184.933,36€ contra o valor positivo de 71.818,34€ € 
do ano anterior. 

 

Conclusão 

 

A posição financeira da ALPM no final de 2020, apresenta-se equilibrada, com um fluxo de caixa operacional 

positivo de 286.084.34€ que nos permitiu fazer face, atempadamente, a todos os nossos compromissos 

financeiros (pessoal, estado, banca e fornecedores). 

A rentabilidade da ALPM neste exercício foi negativa, essencialmente devido à pandemia Covid-19. 

A Direção 
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Associação Luiz Pereira Motta    
BALANÇO INDIVIDUAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020   EURO 

RUBRICAS NOTAS 
DATAS 

31-12-2020 31-12-2019 
ATIVO       

        

Ativo não corrente       
Ativos fixos tangíveis 5 9 168 672,16 9 259 247,37 

Investimentos financeiros   41 404,62 32 010,30 

    9 210 076,78 9 291 257,67 

        

Ativo corrente       

Inventários  6 7 912,44 12 139,93 

Créditos a receber 7 230 805,82 372 064,94 

Estado e outros entes públicos 12 13 246,41 14 564,96 

Fundadores / Associados   21 814,50 22 927,50 

Diferimentos 8 15 922,28 6 119,34 

Caixa e depósitos bancários 4 147 758,70 237 236,14 

    437 460,15 665 052,81 

Total do ativo   9 647 536,93 9 956 310,48 

        

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO       

        

Fundos patrimoniais       

Fundos 9 149 875,98 149 875,98 

Resultados transitados 9 929 703,12 863 983,78 

Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais 9 e 14 4 767 063,16 4 793 874,20 

    5 846 642,26 5 807 733,96 

Resultado líquido do período 9 -184 933,36 71 818,34 

        

Total dos fundos patrimoniais   5 661 708,90 5 879 552,30 

        

Passivo não corrente       

Financiamentos obtidos 10 2 241 879,02 2 221 002,23 

    2 241 879,02 2 221 002,23 

Passivo corrente       

Fornecedores 11 229 546,65 222 450,38 

Estado e outros entes públicos 12 216 187,21 187 562,08 

Financiamentos obtidos 10 373 767,33 555 552,19 

Outros passivos correntes 11 924 447,82 890 191,30 

    1 743 949,01 1 855 755,95 

Total do passivo   3 985 828,03 4 076 758,18 

Total dos fundos patrimoniais e do passivo   9 647 536,93 9 956 310,48 

        

    
 O Contabilista Certificado A Direção 
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Associação Luiz Pereira Motta       

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS       

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020     EURO 

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS 
PERÍODOS 

2020 2019 
        

Vendas e serviços prestados 13 2 397 328,96 2 660 611,85 

Subsídios, doações e legados à exploração 14 3 647 158,79 3 491 343,25 

Trabalhos para a própria entidade    22 542,51 39 570,77 

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 6 -670 481,30 -645 848,52 

Fornecimentos e serviços externos 15 -1 319 506,60 -1 246 869,96 

Gastos com o pessoal 16 -4 084 579,87 -4 036 567,44 

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) 7 0,00 -16 924,65 

Outros rendimentos 13 199 419,28 230 477,59 

Outros gastos 17 -67 422,34 -47 614,60 

        

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos   124 459,43 428 178,29 

        

Gastos/reversões de depreciação e de amortização  5 -234 874,25 -252 837,09 

        

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)   -110 414,82 175 341,20 

        

Juros e rendimentos similares obtidos 13 0,41 1,72 

Juros e gastos similares suportados 10 e 17 -74 518,95 -103 524,58 

        

Resultado antes de impostos   -184 933,36 71 818,34 

        

Imposto sobre o rendimento do período   0,00 0,00 

        

Resultado líquido do período   -184 933,36 71 818,34 

        

        

 O Contabilista Certificado     A Direção 
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Associação Luiz Pereira Motta         
DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 2019      

        EURO 

DESCRIÇÃO NOTAS 

Fundos Patrimoniais atribuídos aos instituidores da entidade-mãe 

Total dos 
Fundos 

Patrimoniais 
Fundos 

Resultados 
transitados 

Ajustamentos 
/ outras 

variações nos 
fundos 

patrimoniais 

Resultado 
líquido do 

período 
Total 

Posição no início do período 2019 1 9 149 875,98 743 846,64 4 922 976,60 133 006,78 5 949 706,00 5 949 706,00 

    
 

            
Alterações no período                

Primeira adoção de novo referencial contabilístico                

Alterações de políticas contabilísticas                

Diferenças de conversão de demonstrações financeiras                

Realização do excedente de revalorização de ativos fixos tangíveis e intangíveis              

Excedentes de realização do excedente de revalorização de ativos fixos tangíveis e intangíveis              

Ajustamentos por impostos diferidos                

Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais      120 137,14 0,00 -133 006,78 -12 869,64 -12 869,64 

  2  0,00 120 137,14 0,00 -133 006,78 -12 869,64 -12 869,64 

                 

Resultado líquido do período 3        71 818,34 71 818,34 71 818,34 

                 

RESULTADO INTEGRAL 4=2+3        71 818,34 71 818,34 71 818,34 

                 

OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO                

Fundos                

Subsídios, doações e legados                

Outras operações        -129 102,40 0,00 -129 102,40 -129 102,40 

  5  0,00 0,00 -129 102,40 0,00 -129 102,40 -129 102,40 

Posição no fim do período 2019 6=1+2+3+5 9 149 875,98 863 983,78 4 793 874,20 71 818,34 5 879 552,30 5 879 552,30 

O Contabilista Certificado A Direção 
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Associação Luiz Pereira Motta         
DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DAS ALTERAÇÕES NO FUNDOS PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 2020      

        EURO 

DESCRIÇÃO NOTAS 

Fundos Patrimoniais atribuídos aos instituidores da entidade-mãe 

Fundos 
Resultados 
transitados 

Ajustamentos 
/ outras 

variações nos 
fundos 

patrimoniais 

Resultado 
líquido do 

período 
Total 

Total dos 
Fundos 

Patrimoniais 

Posição no início do período 2020 6 9 149 875,98 863 983,78 4 793 874,20 71 818,34 5 879 552,30 5 879 552,30 

                  
Alterações no período                 

Primeira adoção de novo referencial contabilístico                 

Alterações de políticas contabilísticas                 

Diferenças de conversão de demonstrações financeiras                 

Realização do excedente de revalorização de ativos fixos tangíveis e intangíveis               
Excedentes de realização do excedente de revalorização de ativos fixos tangíveis e 
intangíveis               

Ajustamentos por impostos diferidos                 

Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais       65 719,34   -71 818,34 -6 099,00 -6 099,00 

  7   0,00 65 719,34 0,00 -71 818,34 -6 099,00 -6 099,00 

                  Resultado líquido do período 8         -184 933,36 -184 933,36 -184 933,36 

                  RESULTADO INTEGRAL 9=7+8         -184 933,36 -184 933,36 -184 933,36 

                  

OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO                 

Fundos                 

Subsídios, doações e legados                 

Outras operações         -26 811,04 0,00 -26 811,04 -26 811,04 

  10   0,00 0,00 -26 811,04 0,00 -26 811,04 -26 811,04 

Posição no fim do período 2020 11=6+7+8+10 9 149 875,98 929 703,12 4 767 063,16 -184 933,36 5 661 708,90 5 661 708,90 

O Contabilista Certificado A Direção 
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Associação Luiz Pereira Motta    
DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA    
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020   EURO 

RUBRICAS NOTAS 
PERÍODOS 

2020 2019 

        

Fluxos de caixa das atividades operacionais - método direto       

Recebimentos de clientes e utentes   2 476 937,54 2 671 503,56 

Recebimentos de subsídios   3 756 650,87 3 491 343,25 

Pagamento a fornecedores   -1 995 320,85 -1 852 424,90 

Pagamentos ao pessoal   -4 014 227,45 -3 992 755,40 

Caixa gerada pelas operações   224 040,11 317 666,51 

Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento   0,00 0,00 

Outros recebimentos/pagamentos    62 044,23 -72 635,22 

Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)   286 084,34 245 031,29 

        

Fluxos de caixa das atividades de investimento       

Pagamentos respeitantes a:       

Ativos fixos tangíveis   -117 901,08 -129 353,30 
Ativos intangíveis 4     

Outros ativos   -9 394,32 -9 049,74 

Recebimentos provenientes de:       

Ativos fixos tangíveis   1 000,00 12 718,00 

Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)   -126 295,40 -125 685,04 

        

Fluxos de caixa das atividades de financiamento       

Recebimentos provenientes de:       
Financiamentos obtidos   0,00 76 722,87 

Pagamentos respeitantes a:       

Financiamentos obtidos   -143 315,15 0,00 

Juros e gastos similares   -74 518,95 -103 524,58 

Outras operações de financiamento   -31 432,28 -29 898,04 

Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)   -249 266,38 -56 699,75 

        

Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)   -89 477,44 62 646,50 

Efeito das diferenças de câmbio   0,00 0,00 

Caixa e seus equivalentes no início do período 4 237 236,14 174 589,64 

Caixa e seus equivalentes no fim do período 4 147 758,70 237 236,14 

        

    
O Contabilista Certificado A Direção 
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ANEXO 

 

Exercício de 2020 
 

1. Identificação da entidade: 

 

1 – Designação da entidade: Associação Luiz Pereira Motta 

 

2 – Sede: Praceta António Francisco da Silva Penetra nº 6, Loures 

 

3 – Natureza da atividade:  A Associação Luiz Pereira Motta (ALPM) assume como missão colocar 

práticas de qualidade e inovadoras ao serviço do desenvolvimento da 

comunidade, promovendo a autonomia e o bem-estar das pessoas em 

todas as fases da sua vida, envolvendo e valorizando simultaneamente 

todos os colaboradores, associados, fornecedores, parceiros e membros 

numa perspetiva de melhoria contínua e satisfação pessoal 

As quantias apresentadas nas notas seguintes são referidas em euros. 

 As notas não mencionadas não se aplicam à Entidade ou respeitam a factos ou situações não materialmente 

relevantes ou que não ocorreram no exercício de 2020. 

 

2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras: 

 

2.1 – Referencial contabilístico utilizado: 

 

As demonstrações financeiras encontram-se preparadas de acordo com a Norma Contabilística e de Relato 

Financeiro para as Entidades do Setor Não Lucrativo (NCRF-ESNL) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36-A/2011, de 

9 de março.   

 

O Anexo II do referido Decreto, refere que o Sistema de Normalização Contabilística para Entidades do Setor 

Não Lucrativos é composto por: 

• Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF); 

• Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF) – Portarias n.ºs 105/2011 de 14 de março e 220/2015 de 
24 de julho; 

• Código de Contas (CC) – Portaria n.º 106/2011, de 14 de março; 

• NCRF-ESNL – Aviso n.º 6726-B/2011, de 14 de março. 

 

2.2 – Indicação e justificação das disposições do ESNL que, em casos excecionais, tenham sido derrogadas e 

dos respetivos efeitos nas demonstrações financeiras: 

 

Não foram derrogadas quaisquer disposições do ESNL. 
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2.3 – Indicação e comentário das contas do balanço e da demonstração dos resultados cujos conteúdos não 

sejam comparáveis com os do exercício anterior: 

 

As contas do balanço e da demonstração dos resultados são comparáveis com as do exercício anterior. 

 

2.4 – Adoção pela primeira vez das NCRF-ESNL – divulgação transitória: 

 

A adoção da NCRF-ESNL ocorreu pela primeira vez em 2012, pelo que à data da transição do referencial 

contabilístico anterior (Plano Oficial de Contas das Instituições Particulares de Solidariedade Social - POCIPSS) 

para este normativo é 1 de janeiro de 2012. 

 

Salientamos que as demonstrações financeiras do ano de 2012 foram as primeiras demonstrações financeiras 

apresentadas de acordo com as NCRF-ESNL. 

 

3. Principais políticas contabilísticas: 

 

3.1 – Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras: 

 

As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com as Bases de Apresentação das Demonstrações 

Financeiras (BADF). 

 

Com base na informação disponível e as expetativas futuras, a Entidade continuará a operar no futuro 

previsível, assumindo não há a intenção nem a necessidade de liquidar ou de reduzir consideravelmente o 

nível das suas operações. Para as ESNL, este pressuposto não corresponde a um conceito económico ou 

financeiro, mas sim à manutenção da atividade de prestação de serviços ou à capacidade de cumprir os seus 

fins.  

 

Os efeitos das transações e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorram (satisfeitas as 

definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura conceptual, independentemente do 

momento do pagamento ou do recebimento) sendo registados contabilisticamente e relatados nas 

demonstrações financeiras dos períodos com os quais se relacionem. As diferenças entre os montantes 

recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas respetivas contas das 

rubricas Devedores e credores por acréscimos e Diferimentos. 

 

As Demonstrações Financeiras estão consistentes de um período para o outro, quer a nível da apresentação 

quer dos movimentos contabilísticos que lhes dão origem, exceto quando ocorrem alterações significativas na 

natureza que, nesse caso, estão devidamente identificadas e justificadas neste Anexo. Desta forma é 

proporcionada informação fiável e mais relevante para os utentes. 

 

A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade. A materialidade depende da 

quantificação da omissão ou erro. A informação é material se a sua omissão ou inexatidão influenciarem as 

decisões económicas tomadas por parte dos utentes com base nas demonstrações financeiras influenciarem. 

Itens que não são materialmente relevantes para justificar a sua apresentação separada nas demonstrações 
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financeiras podem ser materialmente relevantes para que sejam discriminados nas notas deste anexo. 

 

 

Devido à importância dos ativos e passivos serem relatados separadamente, assim como os gastos e os 

rendimentos, estes não devem ser compensados.  

 

A informação comparativa deve ser divulgada, nas Demonstrações Financeiras, com respeito ao período 

anterior. Respeitando ao Princípio da Continuidade da Entidade, as políticas contabilísticas devem ser levadas 

a efeito de maneira consistente em toda a Entidade e ao longo do tempo e de maneira consistente. 

Procedendo-se a alterações das políticas contabilísticas, as quantias comparativas afetadas pela reclassificação 

devem ser divulgadas, tendo em conta: 

a) A natureza da reclassificação; 

b) A quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificada; 

c) Razão para a reclassificação. 

  

A Entidade optou pelas bases de mensuração abaixo descritas. 

 

3.2 – Políticas de reconhecimento e mensuração 

 

Ativos fixos tangíveis 

 

Os bens adquiridos são mensurados ao custo de aquisição, o qual inclui as despesas adicionais de compra. 

Posteriormente são mantidos ao custo histórico líquidos das respetivas depreciações e perdas por imparidade 

acumuladas. De ressalvar que o custo histórico não inclui o respetivo valor do IVA nos casos em que foi 

solicitada a restituição deste imposto ao abrigo do Decreto-Lei n.º 20/90, de 13 de janeiro. 

 

As depreciações são efetuadas tendo por base as taxas definidas fiscalmente, sendo que a Entidade considera 

que refletem adequadamente a vida útil estimada dos bens, sendo apresentadas como segue: 

 

Edifícios e outras construções   25-50 anos 

Equipamento básico      8-12 anos 

Equipamento de transporte       4-5 anos 

Equipamento administrativo       3-5 anos 

 

Associados 

 

As quotas, donativos e outras ajudas similares procedentes de associados que se encontram com saldo no final 

do período sempre que se tenham vencido e possam ser exigidas pela entidade estão registados no ativo pela 

quantia realizável. 

 

Valores a receber 

 

Os valores a receber são inicialmente mensurados ao custo, podendo posteriormente ser reduzidos pelo 
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reconhecimento de perdas por imparidade, sendo esta perda apenas reconhecida quando existe evidência 

objetiva de que a Entidade não receberá a totalidade dos montantes em dívida. 

 

Caixa e equivalentes de caixa 

 

A caixa e seus equivalentes englobam os valores registados no balanço com maturidade inferior a doze meses 

a contar da data de balanço, onde se incluem a caixa e as disponibilidades em instituições de crédito. 

 

Fundos patrimoniais 

 

A rubrica Fundos constitui o interesse residual nos ativos após dedução dos passivos. Os Fundos Patrimoniais 
são compostos por: 
 

• Fundos atribuídos pelos fundadores da Entidade ou terceiros; 

• Fundos acumulados e outros excedentes; 

• Subsídios, doações e legados que o Governo ou outro instituidor, ou a norma legal aplicável a cada 
entidade, estabeleçam que sejam de incorporar no mesmo. 

 

Rendimentos e gastos 

 

Os rendimentos e gastos são registados no período a que se referem independentemente do seu pagamento 

ou recebimento, de acordo com o princípio de contabilidade em regime de acréscimo. As diferenças entre os 

montantes recebidos e pagos e as correspondentes receitas e despesas são registadas nas rubricas de Outros 

ativos ou passivos conforme sejam valores a receber ou a pagar. 

 

Subsídios governamentais 

 

Os subsídios governamentais são reconhecidos inicialmente quando existe uma certeza razoável que o 

subsídio será recebido e que a Entidade irá cumprir com as condições associadas à atribuição do subsídio.  

 

Os subsídios que compensam a entidade pela aquisição de um ativo são reconhecidos inicialmente no capital 

próprio e registados em resultados numa base sistemática de acordo com a vida útil do ativo. 

 

Os subsídios que compensam a entidade por despesas incorridas são reconhecidos inicialmente como 

diferimento (passivo) e registados na demonstração dos resultados numa base sistemática, no mesmo período 

em que as despesas são reconhecidas. 

 

Provisões 

 

Periodicamente, a Entidade analisa eventuais obrigações que advenham de pretéritos acontecimentos e dos 

quais devam ser objeto de reconhecimento ou de divulgação. Assim, a Entidade reconhece uma Provisão 

quando tem uma obrigação presente resultante de um evento passado e do qual seja provável que, para a 

liquidação dessa obrigação, ocorra um exfluxo que seja razoavelmente estimado. 
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O valor presente da melhor estimativa na data de relato dos recursos necessários para liquidar a obrigação é o 

montante que a Entidade reconhece como provisão, tendo em conta os riscos e incertezas intrínsecos à 

obrigação. 

 

Na data de relato, as Provisões são revistas e ajustadas para que assim possam refletir melhor a estimativa a 

essa data. 

 

Por sua vez, os Passivos Contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, no entanto são 

divulgados sempre que a possibilidade de existir exfluxo de recursos que incorporem contributos para o 

desenvolvimento das atividades presentes e futuras da entidade. Tal como os Passivos Contingentes, os Ativos 

Contingentes também não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, ocorrendo a sua divulgação 

apenas quando for provável a existência de um influxo. 

 

Estado e outros entes públicos 

 

O imposto sobre o rendimento do período corresponde ao imposto a pagar. 

 

Nos termos do n.º 1 do artigo 10.º do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (CIRC) 

estão isentos de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC): 

 

a) As pessoas coletivas de utilidade pública administrativa;  

b) As instituições particulares de solidariedade social, bem como as pessoas coletivas àquelas legalmente 

equiparadas; 

c) As pessoas coletivas de mera utilidade pública que prossigam, exclusiva ou predominantemente, fins 

científicos ou culturais, de caridade, assistência, beneficência, solidariedade social ou defesa do meio 

ambiente. 

 

Assim, a ALPM encontra-se isenta de IRC ao abrigo do atrás descrito. 
 

4. Fluxos de caixa: 

 

4.1 – Comentário dos Órgãos Sociais sobre a quantia dos saldos significativos de caixa e seus equivalentes que 

não estão disponíveis para uso:  

 

Não existem saldos indisponíveis para uso. 

 

4.2 – Desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos bancários: 

Descrição 2020 2019 

Numerário 4.464,32 5.091,41 

Depósitos bancários imediatamente mobilizáveis 143.294,38 232.144,73 

   Caixa e seus equivalentes 147.758,70 237.236,14 

   Caixa e depósitos bancários constantes do balanço 147.758,70 237.236,14 

   Saldos credores de depósitos evidenciados no passivo 0,00 0,00 
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5. Ativos fixos tangíveis: 
 

5.1 – Divulgações por cada classe de ativos fixos tangíveis: 
 

Exercício de 2020 

Movimentos 

Rubricas 

Total Terrenos e 
recursos 
naturais 

Edifícios e 
outras 

construções 

Equipamento 
básico 

Equipamento 
de 

transporte 

Equipamento 
administrativo 

Outros 
ativos 
fixos 

tangíveis 

Ativos 
fixos 

tangíveis 
em curso 

Saldo inicial:                 

Valor de aquisição 1.716.277,69 8.662.701,21 831.709,58 728.475,60 226.788,29 78.271,62 135.625,76 12.379.849,75 

Depreciação acumulada 0,00 -1.542.967,48 -693.432,41 -617.623,95 -179.789,10 -86.789,44 0,00 -3.120.602,38 

Valor líquido inicial 1.716.277,69 7.119.733,73 138.277,17 110.851,65 46.999,19 -8.517,82 135.625,76 9.259.247,37 

                 
Movimentos do ano:                

Aquisições  0,00 0,00 861,00 13.839,36 3.234,50 3.477,70 127.899,86 149.312,42 

Alienações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Transferências 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Restituição IVA 0,00 0,00 -80,50 0,00 -302,41 -325,15 -4.305,32 -5.013,38 

Depreciação do exercício 0,00 -167.101,20 -32.914,20 -26.300,74 -4.885,51 -3.672,60 0,00 -234.874,25 

Reg. da depr. das alienações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total de movimentos 0,00 -167.101,20 -32.133,70 -12.461,38 -1.953,42 -520,05 123.594,54 -90.575,21 

                  
Saldo final:                 

Valor de aquisição 1.716.277,69 8.662.701,21 832.490,08 742.314,96 229.720,38 81.424,17 259.220,30 12.524.148,79 

Depreciação acumulada 0,00 -1.710.068,68 -726.346,61 -643.924,69 -184.674,61 -90.462,04 0,00 -3.355.476,63 

Valor líquido final 1.716.277,69 6.952.632,53 106.143,47 98.390,27 45.045,77 -9.037,87 259.220,30 9.168.672,16 

 

Exercício de 2019 

Movimentos 

 Rubricas 

Total Terrenos e 
recursos 
naturais 

Edifícios e 
outras 

construções 

Equipamento 
básico 

Equipamento 
de 

transporte 

Equipamento 
administrativo 

Outros 
ativos 
fixos 

tangíveis 

Ativos 
fixos 

tangíveis 
em curso 

Saldo inicial:                

Valor de aquisição 1.716.277,69 8.623.243,42 813.562,20 736.424,51 221.963,89 78.271,62 50.040,58 12.239.783,91 

Depreciação acumulada 0,00 -1.370.535,96 -658.679,99 -646.083,14 -174.314,21 -79.787,44 0,00 -2.929.400,74 

Valor líquido inicial 1.716.277,69 7.252.707,46 154.882,21 90.341,37 47.649,68 -1.515,82 50.040,58 9.310.383,17 

                 
Movimentos do ano:                

Aquisições  156,26 9.454,99 18.393,38 53.686,54 5.016,45 2.158,65 122.631,36 211.497,63 

Alienações -156,26 0,00 0,00 -61.635,45 0,00 0,00 0,00 -61.791,71 

Transferências 0,00 30.881,18 0,00 0,00 0,00 -2.158,65 -30.881,18 -2.158,65 

Restituição IVA 0,00 -878,38 -246,00 0,00 -192,05 0,00 -6.165,00 -7.481,43 

Depreciação do exercício 0,00 -172.431,52 -34.752,42 -33.176,26 -5.474,89 -7.002,00 0,00 -252.837,09 

Reg. da depr. das alienações 0,00 0,00 0,00 61.635,45 0,00 0,00 0,00 61.635,45 

Total de movimentos 0,00 -132.973,73 -16.605,04 20.510,28 -650,49 -7.002,00 85.585,18 -51.135,80 

                  
Saldo final:                 

Valor de aquisição 1.716.277,69 8.662.701,21 831.709,58 728.475,60 226.788,29 78.271,62 135.625,76 12.379.849,75 

Depreciação acumulada 0,00 -1.542.967,48 -693.432,41 -617.623,95 -179.789,10 -86.789,44 0,00 -3.120.602,38 

Valor líquido final 1.716.277,69 7.119.733,73 138.277,17 110.851,65 46.999,19 -8.517,82 135.625,76 9.259.247,37 
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As bases de mensuração utilizadas dos ativos fixos tangíveis têm uma vida útil finita, sendo utilizado o método 

da linha reta no registo das amortizações, imputadas numa base sistemática pelo período de vida útil que 

estimámos, conforme descrito na Nota 3.2. 

 

5.2 – Existência e quantias de restrições de titularidade de ativos fixos tangíveis dados como garantia de 

passivos: 

 

Existem ativos, edifícios e outras construções, dados como garantia de passivos, financeiros. 

 

5.3 – Depreciação, reconhecida nos resultados ou como parte de um custo de outros ativos, durante um 

período: 

 

A depreciação reconhecida no ano é de 234.874,25 euros. 

 

5.4 – Montante e natureza dos bens do património histórico, artístico e cultural: 

 

Não existem bens desta natureza. 

 

6. Inventários: 

 

6.1 – Políticas contabilísticas adotadas na mensuração dos inventários e fórmula de custeio usada. 

 

Os inventários são inicialmente reconhecidos pelo seu custo de aquisição ou de produção, o qual inclui os 

custos de compra, de conversão e outros custos incorridos para colocar os inventários no seu local atual e na 

sua condição. Subsequentemente, são mensurados e apresentados pelo mais baixo entre o custo histórico e o 

valor realizável líquido. 

 

6.2 – Quantia total escriturada de inventários e quantia escriturada em classificações apropriadas. 

 

Categoria de Inventários 2020 2019 

      

Matérias-primas 7.912,44 12.139,93 

      

 

6.3 – Quantia de inventários reconhecida como um gasto durante o período. 

 

Natureza 2020 2019 

      

Inventário inicial 12.139,93 9.050,78 

Compras 666.253,81 648.937,67 

Reclassificação e regularização de inventários 0,00 0,00 

Inventário final 7.912,44 12.139,93 

Gasto dos inventários vendidos e consumidos 670.481,30 645.848,52 
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7. Créditos a receber: 

 

7.1 – Bases de mensuração utilizadas para os instrumentos financeiros e outras políticas contabilísticas 

utilizadas para a contabilização de instrumentos financeiros relevantes para a compreensão das 

demonstrações financeiras. Categorias de ativos e passivos financeiros: 

 

Os instrumentos financeiros detidos pela Entidade encontram-se mensurados ao custo ou custo amortizado, 

menos qualquer perda por imparidade, ou, nos casos aplicáveis, ao justo valor, com as alterações de justo 

valor a serem reconhecidas na demonstração dos resultados. 

 

O detalhe da rubrica de créditos a receber apresenta-se como segue: 

 

Natureza 2020 2019 

Clientes/utentes conta corrente 42.144,20 35.290,43 

Utentes de cobrança duvidosa 33.366,88 33.366,88 

Perdas por imparidade acumuladas -33.366,88 -33.366,88 

   

Outros devedores 188.661,62 336.774,51 

   

Total líquido  230.805,82 372.064,94 

   

 

A exposição da Entidade ao risco de crédito é atribuível às contas a receber da sua atividade normal. Os 

montantes apresentados no balanço encontram-se líquidos das perdas acumuladas por imparidade para 

cobranças duvidosas que foram estimadas pela Entidade de acordo com a sua experiência e com base na sua 

avaliação da conjuntura e envolvente económica. 

 

A Entidade entende que o valor contabilístico das contas a receber é próximo do seu justo valor. A 31 de 

dezembro de 2020 não temos indicações de que não serão cumpridos os prazos normais de recebimento dos 

valores incluídos em clientes não vencidos e em clientes vencidos para os quais não existe imparidade 

registada. 

 

8. Diferimentos: 

 

Os diferimentos apresentam-se como segue: 

 

Natureza Ativo Passivo 

Seguros 6.020,09 0,00 

Contratos 2.487,29 0,00 
Outras receitas com proveitos a 
reconhecer 7.414,90 0,00 

     

Total 15.922,28 0,00 
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9. Fundos Patrimoniais: 

 

A variação ocorrida, nos anos de 2019 e 2020, nos Fundos Patrimoniais encontra-se devidamente evidenciada 

na Demonstração das alterações nos Fundos Patrimoniais. 

 

10. Financiamentos obtidos: 

 

Os financiamentos obtidos respeitam às seguintes dívidas: 

 

Tipo de financiamento obtido 
Passivo não 

corrente 
Passivo corrente Total 

        
Empréstimos bancários 2.217.812,56 363.075,45 2.580.888,01 
Locações financeiras 24.066,46 10.691,88 34.758,34 

        

Total  2.241.879,02 373.767,33 2.615.646,35 

        

 

10.1 – Informação a prestar referente a locações financeiras (locatários): 

 

Categoria de ativo Valor Líquido 

Divisão temporal 

Inferior a 1 ano 
Superior a 1 ano 

e inferior a 5 
anos 

Superior a 5 
anos 

          

Forno Combimaster Plus Elétrico Tipo 102 11.793,60 3.109,68 6.406,57 0,00 

Renault Kangoo Express Fase II Diesel 95-XC-07 10.481,25 2.426,04 5.781,29 0,00 

Renault Kangoo Express Fase II Diesel 95-XC-28 10.481,25 2.426,04 5.781,29 0,00 
Citroen C3 1.2 Puretech Feel (00-ZU-44) 10.379,52 2.730,12 6.097,31 0,00 

     

Total  43.135,62 10.691,88 24.066,46 0,00 

          

 

De salientar que não existem rendas contingentes reconhecidas.  

 

10.2 – Política contabilística adotada nos custos dos empréstimos obtidos: 

 

Os custos de empréstimos obtidos foram reconhecidos como um gasto no período, no valor de 74.518,95 

euros. 
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11. Fornecedores e outros passivos correntes: 

 

11.1 — Bases de mensuração utilizadas para os instrumentos financeiros e outras políticas contabilísticas 

utilizadas para a contabilização de instrumentos financeiros relevantes para a compreensão das 

demonstrações financeiras. Categorias de ativos e passivos financeiros: 

 

Os instrumentos financeiros detidos pela Entidade encontram-se mensurados ao custo ou custo amortizado, 

menos qualquer perda por imparidade, ou, nos casos aplicáveis, ao justo valor, com as alterações de justo 

valor a serem reconhecidas na demonstração dos resultados. 

 

O detalhe da rubrica de fornecedores apresenta-se como segue: 

 

Natureza 2020 2019 

      

Fornecedores conta corrente 229.546,65 222.450,38 

      

 

Os outros passivos correntes apresentam-se como segue: 

 

Natureza 2020 2019 

      

Pessoal 13,28 985,19 

Remunerações a liquidar 610.227,64 568.878,66 

Adiantamentos de clientes - Cauções 102.171,13 104.416,46 

Outros credores 212.035,77 215.910,99 

     

Total 924.447,82 890.191,30 

      

 

12. Estado e outros entes públicos: 

 

A rubrica do Estado e outros entes públicos respeita às seguintes naturezas: 

 

Natureza 
2020 2019 

Ativo corrente Passivo corrente Ativo corrente Passivo corrente 

          

Retenção de impostos sobre rendimentos 0,00 32.849,34 0,00 32.768,65 

Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) 13.246,41 213,77 14.564,96 2.006,36 

Contribuições para a Segurança Social 0,00 181.888,84 0,00 151.850,01 

Outras tributações 0,00 1.235,26 0,00 937,06 

        

Total 13.246,41 216.187,21 14.564,96 187.562,08 
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13. Rédito: 

 

13.1 – Políticas contabilísticas adotadas para o reconhecimento do rédito incluindo os métodos adotados para 

determinar a fase de acabamento de transações que envolvem a prestação de serviços. 

 

O rédito compreende o justo valor da prestação de serviços, líquido de impostos e descontos, e é reconhecido 

com referência à sua execução relativamente aos serviços prestados. 

 

13.2 – Quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida durante o período incluindo o rédito 

proveniente de: 

 

Natureza 2020 2019 

      

Prestações de serviços:     

Quotas e mensalidades 2.278.218,28 2.497.611,46 

Quotizações e inscrições 68.152,50 73.766,00 

Receitas bar 43.896,59 62.910,33 

Comparticipação de utentes 7.061,59 26.324,06 

Total de prestações de serviços 2.397.328,96 2.660.611,85 

Outros rendimentos:     

Rendimentos suplementares 1.544,64 9.663,83 

Imputação de subsídios para investimentos 109.492,08 129.258,66 

Reembolsos 38.302,65 44.410,44 

Outros 50.079,91 47.144,66 

Total de outros rendimentos  199.419,28 230.477,59 

Juros e rendimentos similares obtidos:    

Juros obtidos 0,41 1,72 

Total de juros e rendimentos obtidos 0,41 1,72 

      

 

No Apêndice I apresentamos a prestação de contas por tipologia de valências. 

 

14. Subsídios, doações e legados à exploração: 

 

14.1 — Política contabilística adotada para os subsídios do Governo, incluindo os métodos de apresentação 

adotados nas demonstrações financeiras. 

 

Os subsídios do Governo são reconhecidos após existir segurança de que a Entidade cumprirá as condições a 

eles associadas e que os subsídios serão recebidos. 

 

Em termos de contabilização: 

 

Os subsídios do Governo relacionados com resultados serão registados como rendimentos caso os gastos já 

estejam incorridos, ou a rendimentos diferidos na proporção dos gastos a incorrer. 
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Os subsídios do Governo relacionados com ativos são inicialmente contabilizados nos Fundos patrimoniais e, 

subsequentemente, imputados a rendimentos durante a vida útil do ativo caso sejam ativos depreciáveis ou 

amortizáveis, ou, mantidos nos Fundos patrimoniais, caso esses ativos não sejam depreciáveis ou não 

amortizáveis. 

 

14.2 — Natureza e extensão dos subsídios do Governo reconhecidos nas demonstrações financeiras e 

indicação de outras formas de apoio do Governo de que diretamente se beneficiou. 

 

Os rendimentos provenientes dos Subsídios decompõem-se da seguinte forma: 

 

Descrição 2020 2019 

      

Subsídios do Estado e outros entes públicos 3.647.158,79 3.491.343,25 
   

 

As outras variações nos fundos patrimoniais respeitam a subsídios e doações, conforme segue: 

 

Descrição 2020 2019 

      

Subsídios     

Autarquias 1.750.129,67 1.716.602,67 

Instituto Segurança Social - PARES 1.004.044,01 1.026.982,62 

DREL 360.356,77 368.988,13 

Casa da Palmeira 230.935,50 235.502,96 

Junta Freguesia Loures 171.666,83 175.666,79 

Ministério da Saúde 7.688,82 11.380,74 

Sec. Est. Habit./Renov. Urbana 85.355,83 91.105,75 

Outros 76.656,95 87.415,76 

      

Doações     

Heranças 945.820,86 945.820,86 

Salvador Caetano 37.409,84 37.409,84 

Câmara Municipal de Loures 24.939,89 24.939,89 

CCAM - Loures 15.562,41 15.562,41 

Secretaria Estado Ins. Social 12.469,96 12.469,96 

Outros 44.025,82 44.025,82 

      

Total 4.767.063,16 4.793.874,20 

 
 

No Apêndice II pode ser verificado o mapa de controlo dos subsídios para investimentos. 

 

14.3 — Condições não satisfeitas e outras contingências ligadas ao apoio do Governo que foram reconhecidas. 

 

Não aplicável. 
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A ALPM tem obtido diversos apoios referentes a géneros alimentares, nomeadamente, através do Banco 

Alimentar, Continente e MARL. 

 

14.4 — Principais doadores/fontes de fundos 

 

Os principais doadores de fundos têm sido a Segurança Social e o Município de Loures. 

 

15. Fornecimentos e serviços externos: 

 

Os fornecimentos e serviços externos decompõem-se da seguinte forma, por ordem de grandeza:  

 

Natureza 2020 2019 

Honorários 253.668,79 242.607,99 

Trabalhos especializados 178.253,49 149.364,43 

Artigos de higiene e conforto 153.381,25 2.858,32 

Produtos de limpeza 132.861,80 133.940,04 

Eletricidade 100.463,92 123.691,14 

Conservação e reparação 95.057,41 90.381,06 

Outros fluídos 82.116,51 104.983,80 

Meios de correção e compensação 52.544,94 47.042,64 

Água 41.838,87 44.513,04 

Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 36.182,51 37.960,68 

Comunicação 31.156,66 31.708,71 

Seguros 29.082,93 37.553,13 

Combustíveis 28.551,95 36.028,32 

Diversos 104.345,57 164.236,66 

Total 1.319.506,60 1.246.869,96 

 

16. Gastos com pessoal: 

 

Os gastos com pessoal decompõem-se da seguinte forma:  

 

Natureza 2020 2019 

      

Remunerações dos órgãos sociais 28.000,00 28.000,00 

Remunerações do pessoal 3.277.219,39 3.199.332,32 

Encargos sobre remunerações 723.847,31 712.515,55 

Seguros de acidentes de trabalho 39.869,45 28.324,60 

Outros gastos com o pessoal 15.643,72 68.394,97 

      

Total 4.084.579,87 4.036.567,44 

 

O número médio de pessoas ao serviço da Entidade foi de 286. 

No Apêndice III apresentamos um resumo do n.º de colaboradores e de utentes por tipologia de valências.  



 
Contas de Gerência 2020  

 

91 
 

17. Outros gastos e os juros e gastos similares suportados: 

 

Os outros gastos e os juros e gastos similares suportados decompõem-se da seguinte forma:  

 

Natureza 2020 2019 

      

Outros gastos:     

Impostos 10.102,17 9.666,10 

Correções relativas a períodos anteriores 16.850,35 117,23 

Donativos em géneros pela comunidade 39.870,16 37.676,03 

Outros não especificados 599,66 155,24 

Total de outros gastos: 67.422,34 47.614,60 

Juros e gastos similares suportados:     

Juros suportados 74.518,95 103.524,58 

Total de gastos e perdas de financiamento 74.518,95 103.524,58 

      

 

18.  Acontecimentos após a data do balanço: 

 

18.1 — Autorização para emissão: 

 

a) Data em que as demonstrações financeiras foram autorizadas para emissão e indicação de quem autorizou. 

 

A Direção autorizou a emissão das demonstrações financeiras na data estipulada no relatório da Direção. 

 

b) Indicação sobre se os proprietários, ou outros, têm o poder de alterar as demonstrações financeiras após 

esta data. 

 

Os associados detêm o poder de alterar as demonstrações financeiras após a data acima referida. 

 

18.2 — Atualização da divulgação acerca de condições à data do balanço. Indicação sobre se foram recebidas 

informações após a data do balanço acerca de condições que existiam à data do balanço. Em caso afirmativo, 

indicação sobre se, face às novas informações, foram atualizadas as divulgações que se relacionam com essas 

condições. 

O surto pandémico provocado pela Covid-19, veio acrescentar dificuldades em perspetivar a evolução futura 

de curto prazo da economia e do nível de atividade no mercado. 

 

Nesse sentido, a Entidade em resposta à pandemia Covid-19: 

• implementou medidas de higiene e segurança adicionais para proteger os recursos humanos, 

limitando o acesso de terceiros às suas instalações e, quando possível, recorrendo a 

teletrabalho; 

• recorreu ao lay-off nos meses de abril e maio de 2020;  
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Dada a incerteza, quer quanto ao período de duração da pandemia Covid-19, quer quanto ao seu impacto na 

economia global, a Direção não consegue antecipar, com rigor, o impacto destes acontecimentos nas suas 

demonstrações financeiras. 

 

Por último, em resultado da avaliação efetuada, a Direção concluiu que possui recursos adequados para 

manter a atividade, não havendo intenção de a cessar no curto prazo, pelo que considerou adequado o uso do 

pressuposto da continuidade das operações na preparação das demonstrações em 31 de dezembro de 2020. 

 

O Contabilista Certificado       A Direção 
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Associação Luiz Pereira Motta             

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR RESPOSTA SOCIAL             

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020         Unidade Monetária: Euros 

RENDIMENTOS E GASTOS 
Total 

TOTAL 1ª e 2ª 
Infância 

3ª Infância e 
Juventude 

3ª Idade 
Área Socio-
Comunitária 

Outros 

Vendas e serviços prestados 570 354,76 162 391,38 1 616 635,24 4 050,99 43 896,59 2 397 328,96 

Subsídios, doações e legados à exploração 838 504,03 128 668,46 2 188 537,38 491 448,92 0,00 3 647 158,79 

Trabalhos para a própria entidade 0,00 0,00 0,00 0,00 22 542,51 22 542,51 

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas -135 204,91 -21 411,49 -449 715,97 -31 902,56 -32 246,37 -670 481,30 

Fornecimentos e serviços externos -299 687,90 -81 649,42 -873 942,79 -62 017,72 -2 208,77 -1 319 506,60 

Gastos com o pessoal -940 432,23 -287 099,50 -2 396 756,02 -413 393,35 -46 898,77 -4 084 579,87 

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Outros rendimentos e ganhos 42 035,76 18 912,15 90 510,93 28 740,90 19 211,32 199 411,06 

Outros gastos e perdas -9 839,28 -3 256,07 -39 638,01 -14 688,98 0,00 -67 422,34 

              

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 65 730,23 -83 444,49 135 630,76 2 238,20 4 296,51 124 451,21 

              

Gastos/reversões de depreciação e de amortização -82 930,81 -16 910,14 -110 926,29 -23 857,53 -249,48 -234 874,25 

              

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) -17 200,58 -100 354,63 24 704,47 -21 619,33 4 047,03 -110 423,04 

              

Juros e rendimentos similares obtidos 5,12 0,02 3,46 0,03 0,00 8,63 

Juros e gastos similares suportados -24 397,56 -10 381,60 -33 644,18 -6 095,61 0,00 -74 518,95 

              

Resultados antes de impostos -41 593,02 -110 736,21 -8 936,25 -27 714,91 4 047,03 -184 933,36 

Imposto sobre o rendimento do período 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Resultado líquido do período -41 593,02 -110 736,21 -8 936,25 -27 714,91 4 047,03 -184 933,36 

O Contabilista Certificado      A Direção 
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Associação Luiz Pereira Motta         

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR RESPOSTA SOCIAL         

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020    Unidade Monetária: Euros 

RENDIMENTOS E GASTOS 
1ª e 2ª INFÂNCIA 

TOTAL Creche 
Familiar 

Creche Pré-Escolar 

Vendas e serviços prestados 82 294,95 151 538,08 336 521,73 570 354,76 

Subsídios, doações e legados à exploração 128 025,44 258 908,59 451 570,00 838 504,03 

Trabalhos para a própria entidade 0,00 0,00 0,00 0,00 

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas -19 807,26 -30 278,98 -85 118,67 -135 204,91 

Fornecimentos e serviços externos -130 938,04 -37 313,68 -131 436,18 -299 687,90 

Gastos com o pessoal -46 013,80 -300 767,65 -593 650,78 -940 432,23 

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Outros rendimentos e ganhos 1 751,64 9 271,37 31 012,75 42 035,76 

Outros gastos e perdas -3 168,07 -4 573,70 -2 097,51 -9 839,28 

          

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 12 144,86 46 784,03 6 801,34 65 730,23 

          

Gastos/reversões de depreciação e de amortização -12 022,64 -17 791,28 -53 116,89 -82 930,81 

          

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 122,22 28 992,75 -46 315,55 -17 200,58 

          

Juros e rendimentos similares obtidos 0,03 0,04 5,05 5,12 

Juros e gastos similares suportados -2 649,91 -4 280,41 -17 467,24 -24 397,56 

          

Resultados antes de impostos -2 527,66 24 712,38 -63 777,74 -41 593,02 

Imposto sobre o rendimento do período 0,00 0,00 0,00 0,00 

Resultado líquido do período -2 527,66 24 712,38 -63 777,74 -41 593,02 

O Contabilista Certificado    A Direção 
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Associação Luiz Pereira Motta       

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR RESPOSTA SOCIAL       

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020   Unidade Monetária: Euros 

RENDIMENTOS E GASTOS 
3ª INFÂNCIA E JUVENTUDE 

TOTAL 
ATL 1º Ciclo ATL 2º/3º Ciclos 

Vendas e serviços prestados 87 695,52 74 695,86 162 391,38 

Subsídios, doações e legados à exploração 50 668,95 77 999,51 128 668,46 

Trabalhos para a própria entidade 0,00 0,00 0,00 

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas -10 231,91 -11 179,58 -21 411,49 

Fornecimentos e serviços externos -41 405,75 -40 243,67 -81 649,42 

Gastos com o pessoal -149 846,67 -137 252,83 -287 099,50 

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) 0,00 0,00 0,00 

Outros rendimentos e ganhos 9 292,16 9 619,99 18 912,15 

Outros gastos e perdas -1 814,81 -1 441,26 -3 256,07 

        

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos -55 642,51 -27 801,98 -83 444,49 

        

Gastos/reversões de depreciação e de amortização -8 945,44 -7 964,70 -16 910,14 

        

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) -64 587,95 -35 766,68 -100 354,63 

        

Juros e rendimentos similares obtidos 0,01 0,01 0,02 

Juros e gastos similares suportados -5 391,97 -4 989,63 -10 381,60 

        

Resultados antes de impostos -69 979,91 -40 756,30 -110 736,21 

Imposto sobre o rendimento do período 0,00 0,00 0,00 

Resultado líquido do período (69 979,91) (40 756,30) -110 736,21 

O Contabilista Certificado   A Direção 
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Associação Luiz Pereira Motta               

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR RESPOSTA SOCIAL               

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020         Unidade Monetária: Euros 

RENDIMENTOS E GASTOS 

3ª IDADE 

TOTAL 
Lar Loures Centro de 

Dia L. 

Clube 
Sénior 

L. 

Serv. Ap. 
Domic. L 

Lar STEC 
Serv. Ap. 
Domic. 
STEC 

Vendas e serviços prestados 615 062,07 58 102,90 577,94 
177 

773,00 
728 143,11 36 976,22 

1 616 
635,24 

Subsídios, doações e legados à exploração 432 281,09 88 233,70 1 230,73 
318 

592,03 
1 277 

406,96 
70 792,87 

2 188 
537,38 

Trabalhos para a própria entidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas -111 320,26 -17 495,18 
-1 

436,74 
-45 251,95 -261 449,34 -12 762,50 -449 715,97 

Fornecimentos e serviços externos -230 583,50 -10 503,90 -996,76 
-118 

071,02 
-495 376,07 -18 411,54 -873 942,79 

Gastos com o pessoal -633 080,36 
-127 

360,45 
-99,09 

-266 
446,71 

-1 284 
619,21 

-85 150,20 
-2 396 
756,02 

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Outros rendimentos e ganhos 44 090,33 4 675,39 607,73 10 515,83 30 620,74 0,91 90 510,93 

Outros gastos e perdas -20 190,05 -2 207,50 -195,49 -6 689,92 -9 384,13 -970,92 -39 638,01 

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e 
impostos 

96 259,32 -6 555,04 -311,68 70 421,26 -14 657,94 -9 525,16 135 630,76 

Gastos/reversões de depreciação e de amortização -72 637,90 -1 403,52 -263,92 -31 710,49 -2 788,78 -2 121,68 -110 926,29 

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 23 621,42 -7 958,56 -575,60 38 710,77 -17 446,72 -11 646,84 24 704,47 

Juros e rendimentos similares obtidos 3,38 0,02 0,00 0,06 0,00 0,00 3,46 

Juros e gastos similares suportados -20 113,43 -3 450,17 -349,86 -9 730,72 0,00 0,00 -33 644,18 

Resultados antes de impostos 3 511,37 -11 408,71 -925,46 28 980,11 -17 446,72 -11 646,84 -8 936,25 

Imposto sobre o rendimento do período 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Resultado líquido do período 3 511,37 -11 408,71 -925,46 28 980,11 -17 446,72 -11 646,84 -8 936,25 

O Contabilista Certificado       A Direção 
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Associação Luiz Pereira Motta           

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR RESPOSTA SOCIAL           

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020       Unidade Monetária: Euros 

RENDIMENTOS E GASTOS 
ÁREA SOCIO-COMUNITÁRIA 

TOTAL 
CAT RSI 

Apoio a 
Famílias 

POAPMC 

Vendas e serviços prestados 4 050,99 0,00 0,00 0,00 4 050,99 

Subsídios, doações e legados à exploração 304 180,51 89 222,14 86 002,24 12 044,03 491 448,92 

Trabalhos para a própria entidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas -28 283,08 -1 510,50 -1 513,50 -595,48 -31 902,56 

Fornecimentos e serviços externos -56 030,37 -2 855,45 -2 415,60 -716,30 -62 017,72 

Gastos com o pessoal -241 726,48 -92 445,27 -79 221,60 0,00 -413 393,35 

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Outros rendimentos e ganhos 28 499,37 157,28 84,25 0,00 28 740,90 

Outros gastos e perdas -3 611,92 -380,92 -1 713,89 -8 982,25 -14 688,98 

            

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 7 079,02 -7 812,72 1 221,90 1 750,00 2 238,20 

            

Gastos/reversões de depreciação e de amortização -19 979,90 -291,35 -1 836,28 -1 750,00 -23 857,53 

            

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) -12 900,88 -8 104,07 -614,38 0,00 -21 619,33 

            

Juros e rendimentos similares obtidos 0,03 0,00 0,00 0,00 0,03 

Juros e gastos similares suportados -5 238,63 -543,97 -313,01 0,00 -6 095,61 

            

Resultados antes de impostos -18 139,48 -8 648,04 -927,39 0,00 -27 714,91 

Imposto sobre o rendimento do período 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Resultado líquido do período -18 139,48 -8 648,04 -927,39 0,00 -27 714,91 

O Contabilista Certificado     A Direção 
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Associação Luiz Pereira Motta     

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR RESPOSTA SOCIAL     

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 Unidade Monetária: Euros 

RENDIMENTOS E GASTOS Outros TOTAL 

 
       

Vendas e serviços prestados 43 896,59 43 896,59  

Subsídios, doações e legados à exploração 0,00 0,00  

Trabalhos para a própria entidade 22 542,51 22 542,51  

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas -32 246,37 -32 246,37  

Fornecimentos e serviços externos -2 208,77 -2 208,77  

Gastos com o pessoal -46 898,77 -46 898,77  

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) 0,00 0,00  

Outros rendimentos e ganhos 19 211,32 19 211,32  

Outros gastos e perdas 0,00 0,00  

       

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 4 296,51 4 296,51  

       

Gastos/reversões de depreciação e de amortização -249,48 -249,48  

       

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 4 047,03 4 047,03  

       

Juros e rendimentos similares obtidos 0,00 0,00  

Juros e gastos similares suportados 0,00 0,00  

       

Resultados antes de impostos 4 047,03 4 047,03  

       

Imposto sobre o rendimento do período 0,00 0,00  

       

Resultado líquido do período 4 047,03 4 047,03  

       

O Contabilista Certificado  A Direção  
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(1)

Ministério da Educação - DREL

Instituto da Seg. Social - PARES

Junta de Freguesia

Fundação Montepio Geral

20 624,224 419,48 4 419,48 4 419,48 4 419,48 25 043,69

4 419,42 11 785,11

4334 Renault 05-TE-41 (com valor residual 25%) 2017 29 463,17 20,00%

11 785,11
593021001 Renault 05-TE-41 (com valor residual 25%) 2017 29 462,78 4 419,42 4 419,42 4 419,42 4 419,42 16 204,53

4 419,42 16 204,53 4 419,425930210 29 462,78 4 419,42 4 419,42 4 419,42

MAPA DE CONTROLO DO(S) SUBSIDIO(S) PARA INVESTIMENTO(S)

ANEXO OBRIGATÓRIO 

CG A N O 2020

C o nta de Gerência das Inst ituiçõ es 

P art iculares de So lidariedade So cial
N ISS 20004641791

N IP C 500962081

CONTAS DESCRIÇÕES

ANO INÍCIO VALOR TOTAL TAXA VALORES ANUAIS DAS REDUÇÕES E DAS 
AMORTIZAÇÕES

SALDO MOVIMENTOS NO ANO SALDO

UTILIZAÇÃO POR ENTIDADE E DE VALOR LIQ. A débito A crédito VALOR LIQ.

INVEST.º EMPREEND.º AMORTIZ. 1º AO 3º ANO 4.º e 5.º ANO 6.º ANO 7.º ao 50º ANO ANO N-1 Para a 79831/2Outros débitRecebimentosOutros créditos ANO N

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

593 SUBSÍDIOS

59301 PIDDAC 80 666,58 3 252,72 3 252,72 3 252,72 3 252,72 4 348,05 3 252,72 1 095,33
593011 Residência 3ª Idade 1991 80 666,58 3 252,72 3 252,72 3 252,72 3 252,72 4 348,05 3 252,72 1 095,33

59302 OUTROS
5930201 Sec. Estado Habit/Renov. Urbana 238 923,84 5 749,92 5 749,92 5 749,92 5 749,92 91 227,33 5 749,92 85 477,41
593020101 Cozinha/Refeitório ALPM 1998 35 634,87 948,00 948,00 948,00 948,00 5 034,18 948,00 4 086,18

593020102 S. Sebastião Guerreiros 1999 73 601,52 1 458,96 1 458,96 1 458,96 1 458,96 39 130,96 1 458,96 37 672,00

593020103 Urmeiras - António Feliciano Bastos 1999 129 687,45 3 342,96 3 342,96 3 342,96 3 342,96 47 062,19 3 342,96 43 719,23

5930202 Autarquias 2 288 561,62 49 154,09 49 154,09 49 154,09 49 154,09 1 716 480,98 49 154,09 1 667 326,89
593020201 CML - S. Sebastião de Guerreiros 2000 124 699,47 1 458,96 1 458,96 1 458,96 1 458,96 86 519,25 1 458,96 85 060,29

593020202 CML - Saúde XXI - Comunidade Terapêutica 2004 55 000,00 3 646,56 3 646,56 3 646,56 3 646,56 11 241,20 3 646,56 7 594,64

593020202 CML - Saúde XXI - Comunidade Terapêutica 2004 55 000,00 3 646,56 3 646,56 3 646,56 3 646,56 11 241,20 3 646,56 7 594,64

593020204 CML - CAT 2008 50 000,00 329,64 329,64 329,64 329,64 46 044,44 329,64 45 714,80

593020205 CML - Sede Nova 2013 2 003 862,15 40 072,37 40 072,37 40 072,37 40 072,37 1 561 434,89 40 072,37 1 521 362,52

5930203 Ministério da Saúde 446 737,29 29 619,48 29 619,48 29 619,48 29 619,48 11 380,74 3 691,92 7 688,82
593020301 Saúde XXI - Comunidade Terapêutica 2003 55 683,82 3 691,92 3 691,92 3 691,92 3 691,92 11 380,74 3 691,92 7 688,82

593020302 IDT 2005 391 053,47 25 927,56 25 927,56 25 927,56 25 927,56 0,00 0,00 0,00

5930204 MSSS/PLCP 177 265,59 13 373,88 13 373,88 13 373,88 13 373,88 49 632,09 1 945,32 47 686,77
593020401 Sapateiras - Cesário Verde 1997 97 265,59 1 945,32 1 945,32 1 945,32 1 945,32 49 632,09 1 945,32 47 686,77

593020402 Scania 65-51-ZN 2005 80 000,00 11 428,56 11 428,56 11 428,56 11 428,56 0,00 0,00 0,00

5930205 CRSS Lisboa Vale do Tejo 42 896,62 1 141,20 1 141,20 1 141,20 1 141,20 17 231,34 1 141,20 16 090,14
593020501 Cozinha/Refeitório ALPM 2000 42 896,62 1 141,20 1 141,20 1 141,20 1 141,20 17 231,34 1 141,20 16 090,14

5930206 Casa da Palmeira 290 312,20 4 567,44 4 567,44 4 567,44 4 567,44 235 502,96 4 567,44 230 935,52
593020601 Instituto de Gestão Financeira Seg. Social 2008 74 471,03 490,92 490,92 490,92 490,92 68 580,07 490,92 68 089,15

593020602 SIC Esperança 2008 104 134,60 3 340,20 3 340,20 3 340,20 3 340,20 64 052,16 3 340,20 60 711,96

593020603 Feder 2008 111 706,57 736,32 736,32 736,32 736,32 102 870,73 736,32 102 134,41

5930207 431 570,68 8 631,41 8 631,41 8 631,41 8 631,41 368 988,02 8 631,41 360 356,61
593020701 DREL - Pré-Escolar Sede Nova 2011 431 570,68 8 631,41 8 631,41 8 631,41 8 631,41 368 988,02 8 631,41 360 356,61

5930208 1 146 931,56 28 194,42 22 938,63 22 938,63 22 938,63 1 026 982,56 22 938,63 1 004 043,93
593020801 PARES - Sede Nova 2013 1 146 931,56 28 194,42 22 938,63 22 938,63 22 938,63 1 026 982,56 22 938,63 1 004 043,93

5930209 200 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 175 666,71 4 000,00 171 666,71
593020901 Junta de Freguesia - Sede Nova 2013 200 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 175 666,71 4 000,00 171 666,71

TOTAL  SUBSÍDIOS 5 373 328,76 152 103,98 ####### 146 848,20 146 848,20 3 713 645,31 ####### 3 604 153,23

43 INVESTIMENTO

4332 Residência 3ª Idade 1991 60 490,20 2,00% 3 024,51 3 024,51 3 024,51 3 024,51 3 828,45 803,94

4332 Edif. Comunidade Terapêutica 2005 592 814,41 2,00% 11 856,29 11 856,29 11 856,29 11 856,29 438 682,66 426 826,37

4332 Casal de S. Pedro-Ampliação do Refeitório 1998 104 455,93 2,00% 2 089,12 2 089,12 2 089,12 2 089,12 62 673,54 60 584,42

4332 Urmeiras-Ant. Feliciano Bastos 1999 167 147,18 2,00% 3 342,94 3 342,94 3 342,94 3 342,94 96 444,08 93 101,14

4332 Urmeiras-Cesário Verde 1997 97 265,59 2,00% 1 945,31 1 945,31 1 945,31 1 945,31 49 929,67 47 984,36

4332 Guerreiros-S. Sebastião 1999 72 949,19 2,00% 1 458,98 1 458,98 1 458,98 1 458,98 34 521,81 33 062,83

4332 Edifício Casa da Palmeira 2008 317 197,66 2,00% 6 343,95 6 343,95 6 343,95 6 343,95 253 758,12 247 414,17
4333 Mobiliário Casa da Palmeira 2008 45 179,49 12,50% 5 735,06 5 735,06 5 735,06 5 735,06 0,00 0,00
4333 Equipamentos Casa da Palmeira 2008 3 364,69 14,29% 480,67 480,67 480,67 480,67 0,00 0,00

4332 Edifício Pré-Escolar 2011 835 222,19 2,00% 16 704,44 16 704,44 16 704,44 16 704,44 718 291,08 701 586,64

4334 Autocarro Scania 65-51-ZN 2005 138 200,00 14,29% 19 742,86 19 742,86 19 742,86 19 742,86 0,00 0,00

TOTAL  INVESTIMENTO 2 463 749,70 77 143,62 77 143,62 1 631 988,0877 143,62 77 143,62 1 683 173,10

593020206 CML - CAO 33 072,42 656,58 656,58 656,58 656,58 0,00 0,00 0,00

593020207 CML - Residência (Deficiência) 49 608,62 987,30 987,30 987,30 987,30 0,00 0,00 0,00
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QUADRO PESSOAL ALPM 2020 

Administrativos 19 

Ajudantes Acção Direta 116 

Ajudantes de Cozinha 26 

Ajudantes de Acção Educativa 25 

Animadora Social 2 

Auxiliares Serviços Sociais 24 

Costureira 1 

Cozinheira 7 

Coordenadora Técnica 1 

Diretor Administrativo 1 

Diretora Técnica 1 

Coordenadora Pedagógica 1 

Educadora Social 3 

Educadoras de Infância 13 

Empregado Balcão 1 

Encarregado de Oficina  1 

Encarregada Serviços Gerais 1 

Encarregado Sector 4 

Fiel Armazém 2 

Jardineiro 1 

Lavandaria / Engomadeira / Roupeira 10 

Monitora de Artes Criativas 1 

Monitores 5 

Motoristas 2 

Pedreiro 1 

Professores 1 

Psicólogo Clínico 5 

Técnica Auxiliar de Fisioterapia 1 

Fisioterapeuta 1 

Técnicas de Atividades de Tempos Livres 2 

Técnica de Reabilitação e Inserção social 1 

Técnicas de Serviço Social 6 

Total 286 
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COLABORADORES EM REGIME DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

Revisor Oficial de Contas 1 

Técnica Oficial de Contas 1 

Amas 10 

Professor de Educação Musical 1 

Professor de Inglês 1 

Professor (sala de estudo)   1 

Enfermeiros     15 

Advogado       1 

Assessor Recursos Humanos 1 

Fisioterapeuta 1 

Médico Pediatra     1 

Médicos Clinica Geral 3 

Psiquiatra 1 

Total 38 
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