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Introdução 

 

Cumprindo as disposições aplicáveis do Compromisso, cabe à Mesa Administrativa apresentar à 

Assembleia Geral, para o seu conhecimento, apreciação e votação, o Relatório de Atividades e 

Contas do transato ano de 2014. 

 

A vida das instituições, quer sejam públicas ou privadas, empresariais ou associativas, é feita de 

ciclos, que são causa e efeito das mais diversas circunstâncias, que se interagem e que condicionam 

as planificações, as estratégias, a ação, o desempenho e os resultados. 

 

O ano de 2014 foi exemplo disso. Com a tomada de posse a 9 de janeiro, dos Órgãos Sociais eleitos 

em Assembleia Geral Eletiva, realizada a 16 de dezembro de 2013, operou-se um novo ciclo ou etapa 

da vida desta singular Instituição (fundada no longínquo ano de 1498), que não tem outro alcance, 

senão mesmo, o da atribuição, por vontade expressa dos Irmãos, das responsabilidades da direção e 

gestão dos desígnios da Santa Casa, a uma Mesa Administrativa totalmente renovada, o mesmo se 

verificando com a Mesa da Assembleia Geral, com significativa renovação no Órgão de Fiscalização, o 

Conselho Fiscal, e no Conselho de Administração da Caixa Económica, Instituição Financeira anexa, 

fruto de uma corajosa e determinada decisão fundacional da Santa Casa da Misericórdia de Angra do 

Heroísmo (SCMAH), que remonta aos finais do séc. XIX, mais concretamente, ao ano de 1896, ou 

seja, perfazendo no próximo ano 120 anos de existência. 

 

É, pois, momento e espaço adequados para a expressão de gratidão, sentimento que merece ser 

vivido também na vida das Instituições, aos Irmãos que constituíram os órgãos Sociais nos mandatos 

anteriores, alguns assumindo tais responsabilidades por um longo período de tempo, como o 

anterior Provedor, Professor António da Fonseca Marcos, o que é razão sobeja para lhe endereçar e 

a todos os demais, o agradecimento pelo serviço prestado em prol dos fins sociais da SCMAH. 

 

O Relatório de Atividades e Contas espelha, duma forma tão clara quanto possível, uma avaliação do 

que foi planificado e orçamentado para execução no ano de 2014, com a ajuda de grelhas, gráficos e 

indicadores de gestão para melhor compreensão do documento. 

 

Importa também fazer um enquadramento do ciclo financeiro e social que vivemos. 

Em 2013 tinha sido estabelecido um Acordo entre as Misericórdias dos Açores e, naturalmente, as 

restantes Instituições Particulares de Solidariedade Social – IPSS –, por proposta da Secretaria 
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Regional da Solidariedade Social, após um processo de negociação entre este Departamento do 

Governo, e a entidade representativa das Misericórdias (URMA – União Regional das Misericórdias 

dos Açores), que estabeleceu, para entrar em vigor em 2014, um novo modelo de financiamento 

público no âmbito dos Acordos de Cooperação para as respostas sociais, tendo por base um valor-

padrão por utente, o que no caso da SCMAH, correspondeu a uma significativa redução do 

contributo financeiro do orçamento da Segurança Social em relação às valências Lar de Idosos, Apoio 

Domiciliário e Creche/Jardim de Infância. 

 

Foi possível, num trabalho conjunto e diálogo profícuo, entre a Mesa e o Instituto da Segurança 

Social dos Açores (ISSA), rever os Acordos de Cooperação até então existentes nestas valências e 

promover acertos no número de utentes contratualizados, o que resultou num menor corte de 

financiamento, em relação ao inicialmente estabelecido.  

 

A crise financeira do Estado, que obrigou a que Portugal recorresse a um empréstimo internacional, 

o envelhecimento acentuado da população e o agravamento do nível de dependência e de 

morbilidade dos idosos, a retração da natalidade, a generalizada fragilidade económica e financeira 

do tecido empresarial e de muitas famílias, um nível de desemprego elevado, bem como outros 

problemas sociais de cariz estrutural, agravados com novas dificuldades sociais conjunturais, 

exigiram um esforço acrescido sobre o Orçamento da Segurança Social, que contribuiu para a 

contenção e menor disponibilidade financeira dos orçamentos das políticas sociais públicas, que teve 

e tem como consequência a existência de um ciclo complexo retrativo na componente financeira das 

Instituições Sociais, a que a SCMAH não é alheia, antes pelo contrário, sendo uma grande Instituição, 

tem sido duramente atingida por esta realidade. 

 

Feito este enquadramento, mais extenso do que se gostaria, para o qual se pede a vossa 

compreensão, apresenta-se, de forma sumária, o que se concretizou em relação ao planeado, o que 

não veio a realizar-se e o que foi imprescindível levar a efeito para uma melhor e mais atual resposta 

social. 

 

O Apoio à Infância é uma área de ação determinante que exige um grande empenhamento funcional 

e financeiro em relação aos recursos humanos, estruturas físicas e equipamentos. A componente 

educativa e pedagógica foi executada com pleno sucesso. No âmbito das estruturas físicas, não foi 

possível concretizar as obras de qualificação das instalações em conformidade com as conclusões da 

vistoria técnica do ISSA, no âmbito do processo de licenciamento a que estão obrigadas as respostas 

sociais. A razão principal prende-se com a segurança, essencialmente das crianças, enquanto não 
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fosse construído o equipamento projetado para Atelier de Tempos Livres (ATL), financiado pela 

GRATER, na sequência da candidatura ao Programa PRORURAL. Contudo, como não estava previsto 

um futuro Acordo de Cooperação com a Segurança Social para a valência ATL, que comparticipasse 

nas suas despesas de funcionamento, e sem a sua concretização era insustentável o ATL, foi 

necessário reorientar a resposta social deste equipamento, como estrutura de apoio à Creche e 

Jardim de Infância, potencializando a candidatura, refazendo o seu projeto na globalidade, obra que 

só foi iniciada em setembro de 2014 e que será concluída muito em breve. 

 

Com a disponibilidade física deste equipamento é que será possível desocupar parte da atual 

estrutura da Creche e Jardim de Infância, para se concretizar as obras de requalificação e segurança 

funcional, preconizadas pela vistoria técnica referida. 

 

As opções tomadas e o considerável investimento havido, promoverão um salto qualitativo no 

âmbito do apoio à Infância. 

 

Nas áreas da Formação e Recursos Humanos, a ação da Escola Profissional é um pilar, no esforço de 

formação e qualificação dos jovens que optaram pela via de ensino profissionalizante, onde nestes 

últimos dois anos letivos (refira-se que 2014 abrange os anos letivos de 2013/2014 e 2014/2015) 

ministrou-se 12 cursos profissionais de nível IV e 4 cursos do Programa Reativar, para além de outras 

ações de formação, correspondendo a uma oferta formativa muito válida, que não esgota a sua 

capacidade de formação, não obstante considerar-se limitativa a exiguidade das suas instalações. 

 

A Escola Profissional assumiu a gestão do Centro de Formação de Ativos, tendo dado corpo a um 

programa abrangente de cursos e de ações formativas que tem potencialidades de vir a assumir-se 

como um centro propiciador de formação contínua para cuidadores formais a idosos, com 

capacidade para extravasar o âmbito da SCMAH, servindo, com a natural compensação financeira, as 

demais instituições sociais que se dedicam aos cuidados prestados a pessoas idosas e dependentes, 

residentes, ou em regime do apoio domiciliário. 

 

O apoio à pessoa idosa residente e no domicílio é outro pilar fulcral da ação social. De realçar o 

histórico que esta Instituição detém nos cuidados de saúde hospitalares e no apoio às pessoas idosas 

residentes com patologias crónicas. 

 

Logo na sua génese herdou a criação de um hospital/hospício na sua sede/embrião da Irmandade de 

Santo Espírito, junto ao mar, na baía de Angra, e aí funcionou até meados do séc. XIX, quando a 
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SCMAH passa a sedear-se no extinto Convento das Concepcionistas, sito à Guarita, transferindo o 

Hospital da Misericórdia para esta estrutura conventual e continuando a dispor do principal hospital 

da Ilha Terceira até à abertura da então nova Unidade Hospitalar pública, no inicio da década de 60, 

do passado século. 

 

Desse período até ao presente, a Instituição desenvolveu, com a tipologia de Lar de Idosos, ações de 

apoio social aos idosos desprovidos de apoio familiar e a indigentes, realçando-se a importante 

opção feita de criação do Centro de Cuidados Geriátricos, com a sua entrada em funcionamento no 

ano de 2001, o que foi um salto qualitativo excecional nos cuidados de saúde a idosos de grande e 

média dependência. 

 

Coube agora tomar a decisão de promover a integração do Centro de Cuidados Geriátricos na rede 

de Cuidados Continuados Integrados dos Açores, processo técnico e institucional que foi totalmente 

realizado ao longo de 2014, tendo o Acordo sido celebrado no passado dia 26 de janeiro, com efeitos 

a 01 de janeiro. 

Tal exigiu alterações funcionais, adequação e reforço dos recursos humanos ao nível dos cuidados de 

apoio clinico, de enfermagem, de fisioterapia, de terapia da fala e de outras componentes técnicas. 

 

Por necessidade evidente de impermeabilização da cobertura do Centro de Fisioterapia e da 

alteração da sua estrutura física interna, foram realizadas obras de beneficiação e reordenamento 

que permitiram a prestação de melhores cuidados. 

 

Referência também deve ser feita quanto ao aumento do apoio domiciliário na disponibilização da 

alimentação aos sábados, o que foi concretizado desde outubro, continuando ainda em falta o 

alargamento aos domingos e feriados, não só quanto à entrega de refeição, mas também da higiene 

pessoal. 

 

Deu-se continuidade e concluiu-se o Projeto Envelhe(Sendo) Cidadão, premiado pelo Programa BPI 

SENIORES 2013, o qual permitiu, entre outras atividades, a montagem de um laboratório de 

informática destinado à implementação da rubrica Click Senior, um programa de informática e 

literacia digital, desenvolvido num contexto de intergeracionalidade, a admissão, a termo certo, de 

uma técnica em reabilitação psicomotora e a publicação de um livro, da autoria de um utente 

residente no Lar.  
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Ainda no que se refere a novas respostas e projetos, salienta-se a criação da Cantina Social, no 

âmbito do Programa de Emergência Alimentar (PEA), inserido na Rede Solidária de Cantinas Sociais. 

Deste modo, a Cantina Social, criada ao abrigo de Protocolo entre a SCMAH e o ISSA, e em 

funcionamento desde 15 de dezembro, tem como objetivo suprir as necessidades alimentares dos 

indivíduos e das famílias em situação de vulnerabilidade socioeconómica, através da disponibilização 

de 50 refeições diárias. 

 

No âmbito da Farmácia, importa mencionar as alterações significativas havidas neste setor da 

Economia Social. 

 

Ainda por decisão da anterior Mesa Administrativa, tinha sido iniciado o processo de criação da 

Farmácia de São Mateus, onde, desde o ano 2000, a funcionar um Posto Farmacêutico dependente 

da Farmácia da Guarita, tendo-se promovido a aquisição dos equipamentos, licenciamento, 

destacamento de recursos humanos e nomeação da Direção Técnica, o que permitiu a funcionar 

como Farmácia desde o dia 05 de maio. 

 

Importa também realçar, neste setor, o novo e invulgar serviço social de disponibilização de 

medicamentos à população da Ilha Graciosa, por necessidade sentida naquela ilha, evidenciada por 

muitas pessoas e pelas entidades públicas, que fizeram chegar o apelo à SCMAH, para instalar um 

Posto Farmacêutico. 

 

Obtida a parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Santa Cruz da Graciosa, proprietária do 

edifício do ex-Hospital Concelhio da Ilha e ex. Centro de Saúde e obtida a autorização da Direção 

Regional da Saúde, foram feitos os investimentos necessários em obras de adaptação de parte do 

edifício, a aquisição e montagem de equipamentos, a constituição do stock de medicamentos, e após 

o recrutamento dos técnicos de farmácia e da vistoria técnica, o Posto de Farmácia entrou em 

funcionamento a 15 de dezembro, sob a coordenação de uma farmacêutica. 

O Posto Farmacêutico funcionará até à instalação de uma nova Farmácia naquela ilha. 

 

No plano da gestão foram tomadas algumas medidas de melhoria contínua visando, não apenas 

potenciar os recursos e os resultados num futuro mais imediato, mas também, retomar o processo 

de Certificação das Respostas Sociais, o que se espera ser possível no âmbito do Programa 

Operacional 2014/2020. Neste sentido, procedeu-se a uma reestruturação de serviços e de funções, 

criação dos cargos de Diretor Técnico, de Assessora e de Secretária da Mesa Administrativa, 

reafectação de recursos para melhor satisfazer as necessidades identificadas, com a criação de 
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equipas de cuidadores, uma equipa exclusivamente responsável pela higienização de espaços e 

conceção de regulamentos internos para os Pavilhões de São Carlos. 

 

Do ponto de vista da valorização dos recursos humanos da Instituição, que se considera o seu 

melhor, foram implementadas as seguintes medidas: participação em formação sempre que a 

mesma fosse pertinente e acessível, gozo do dia de aniversário, sem perda de retribuição, extensão 

das tolerâncias do ponto aos funcionários de laboração contínua, apesar das dificuldades financeiras 

existentes, organização e participação na Festa do Espírito Santo e realização, pela primeira vez, do 

Jantar de Natal para todos os funcionários da Instituição. 

 

No plano das relações interinstitucionais, salienta-se a participação da Instituição, através de 

representantes designados, na Assembleia da Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo, no 

Conselho Municipal de Segurança e no Conselho Local de Educação. 

Foram estabelecidas parcerias com estabelecimentos de ensino superior politécnico, de ensino 

secundário e básico, a nível nacional e local, ao abrigo das quais decorreu a colocação de estagiários, 

em estágios curriculares, formação prática em contexto de trabalho, realização de projetos e visitas 

de estudo. 

No âmbito dos programas de apoio ao emprego, foi possível apoiar jovens e adultos através dos 

programas FIOS, Berço de Emprego e Estagiar T e L. 

Foram preparados com entidades como a Cruz Vermelha, os Bombeiros e encetados esforços no 

sentido de criar parcerias com a Casa do Povo de Santa Bárbara, a Câmara Municipal de Angra do 

Heroísmo, o Hospital da Ilha Terceira, a Associação Alzheimer Açores (ALZA) e as Juntas de Freguesia 

citadinas. 

Foram realizados encontros com as Secretarias Regionais da Saúde e da Solidariedade Social, com as 

Direções Regionais do Emprego, da Segurança Social, com o ISSA e a Unidade de Missão da Rede 

Regional de Cuidados Continuados Integrados, as quais resultaram na melhoria da ação social e dos 

cuidados de saúde assumidos pela SCMAH. 

 

Tendo recebido, por herança da Mesa Administrativa anterior Presidência da URMA, a Misericórdia 

de Angra liderou a organização e realização de duas assembleias gerais daquela União, realizadas em 

junho e em novembro, com a realização, nesta última, para o mandato 2015/2018, o que resultou na 

sua reeleição, continuando assim na Presidência da Mesa Coordenadora da referida União. De 

salientar a realização, pela primeira vez, nos Açores, em Angra do Heroísmo, de um Conselho 

Nacional da União das Misericórdias Portuguesas (UMP), em que foi aprovada a revisão dos seus 

Estatutos. Enquanto Presidente da URMA, o Provedor exerceu os seus deveres de participação nas 
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assembleias e conselhos nacionais da UMP, em reuniões do Conselho Regional de Concertação 

Estratégica e com as entidades do Governo dos Açores. Também, na qualidade de Presidente da 

URMA, foi o Provedor convidado pela Eurodeputada Sofia Ribeiro a visitar o Parlamento Europeu, 

acompanhado pelos dois elementos efetivos da Mesa Coordenadora da URMA., tendo participado 

num Encontro sobre Políticas Sociais e Emprego, realizado em Bruxelas. 

 

Em forma de conclusão, muito sucinta, refira-se que a obra social solidária multisecular da SCMAH 

continua a fazer-se dia a dia, ano a ano, com novas dificuldades e mais solicitações, com novos 

equipamentos e novas filosofias de ação, num contexto económico, financeiro, sociológico e familiar 

muito complexo, mas se o desafio é grande, maior é a vontade e a força de se dar por bem 

cumpridas as Obras da Misericórdia. 

 

 

 

Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo, Provedoria, 24 de março de 2015 

 

 

 

A Mesa Administrativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



   Relatório de Atividades 2014 
 

 

11 

1. Idosos 

1.1. Lar de Idosos 

 

 Foram realizadas alterações ao nível da gestão e do funcionamento do Lar de Idosos, sendo 

que esta valência passou a ter Direção Técnica e os Encarregados de setor passaram a ter outro tipo 

de tarefas e áreas de intervenção específicas. Assim sendo, a coordenação do Lar é efetuada pela 

Diretora Técnica, que acumula funções de Técnica Superior de Serviço Social, sendo coadjuvada pela 

Equipa Técnica, Encarregado Geral e Encarregados das diversas áreas.

 Importa referir que anteriormente havia um Encarregado em cada setor, sendo este 

responsável pelo funcionamento geral do mesmo, pelas rotinas diárias e pelos Auxiliares de Apoio a 

Idosos. Os Encarregados apoiam a valência Lar de Idosos e Centro de Cuidados Geriátricos, no geral, 

e são responsáveis pelas seguintes áreas: 

 Gestão dos processos clínicos dos utentes e gestão de stocks de material clínico. 

 Gestão do Pessoal da Equipa de Limpeza, Pessoal da Lavandaria e Serviços de Costura. 

 Gestão do Pessoal Auxiliar de Apoio a Idosos e apoio aos utentes do Lar. 

 Apoio/Acompanhamento nas atividades de animação/estimulação. 

 

Atividades de gestão corrente  

 Supervisão nas atividades de vida diária dos utentes (alimentação, higiene pessoal, apoio 

na deslocação, administração de medicação). 

 Encaminhamento dos utentes para consultas clínicas (internas e externas), bem como 

para atividades na sala de convívio e serviços técnicos. 

 Supervisão dos serviços de limpeza, nos espaços de utilização comum e quartos dos 

utentes. 

 Resolução de questões de natureza administrativa e verificação do livro de ocorrências, 

pelos Encarregados. 

 Gestão de stocks e controle de mercadorias, requisição dos produtos alimentares, 

produtos de higiene pessoal e de higienização de espaços. 

 Aquisição das ofertas dos aniversários dos utentes. 

 Avaliação do desempenho dos colaboradores, pelas Chefias Intermédias. 

 Participação na decoração das instalações nas datas festivas. 

 Encaminhamento dos utentes para participação nas atividades do Programa de 

animação. 

 Atendimento aos utentes e representantes legais para mediação de conflitos e resolução 

de problemas. 

 Transferências de utentes de quarto, ou de setor, sempre que se justifique. 
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Outras atividades (Projetos, Candidaturas e melhorias nas instalações e equipamentos) 

 Alteração dos mapas de tarefas dos Auxiliares de Apoio a Idosos do Lar e do Centro de 

Cuidados Geriátricos, de forma a uniformizar procedimentos de trabalho, dos horários, 

com reforço das equipas da noite, para garantir a prestação de melhores cuidados, 

segurança, acompanhamento e vigilância e alteração dos horários das Lavandarias. 

 Estabelecimento de equipas de homens afetos aos pisos, com funcionamento rotativo. 

 Alteração do Serviço de Barbearia. 

 Conversão do espaço de Copa do Geriátrico em Refeitório dos Funcionários daquele 

setor. 

 Rotatividade de Auxiliares de Apoio a Idosos entre setores. 

 Criação de uma Equipa de Limpeza para higienização dos espaços comuns do Lar de 

Idosos e do Centro de Cuidados Geriátricos. 

 Aquisição de carros de limpeza para o Serviço de Limpezas. 

 Criação de Equipas Mistas no Centro de Cuidados Geriátricos para apoio na alimentação 

dos utentes. 

 Contratualização, em regime de prestação de serviços, com Salão de Cabeleireira. 

 Contratação de Auxiliares de Apoio a Idosos e de Ajudantes de Limpeza, através do 

Programa CTT´S (contratação temporária de trabalhadores subsidiados). 

 Candidatura ao Programa FIOS (Formar, Inserir e Ocupar Socialmente) e ocupação de 6 

beneficiários deste Programa no Lar de Idosos. 

 Integração de dois Enfermeiros, uma Terapeuta da Fala e uma técnica superior de 

Serviço Social, ao abrigo do Programa Estagiar L. 

 Cooperação com a Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade para realização de 

Estágios Curriculares de 7 formandas do Curso de Técnico Auxiliar de Saúde – Programa 

PROFIJ. 

 Substituição das cortinas do Centro de Cuidados Geriátricos. 

 Candidatura “Contrato de Cooperação – Valor Investimento”, à Secretaria Regional da 

Solidariedade Social, financiou a aquisição de mobiliário para a Sala de Convívio, Sala de 

estar da Enfermaria e Refeitório (cadeirões duplos e individuais, mesas redondas para o 

refeitório, cadeiras para visitantes, cadeirões para levante e mobilização de utentes, 

mesas de comer no leito, entre outras, bem como a remodelação do pavimento da 

varanda da Sala de Convívio e substituição das cortinas por estores). 

 Melhoria do hall de entrada do Lar de Idosos. 

 Alteração de alguns gabinetes técnicos. 
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 Criação de uma Sala, para o descanso dos funcionários nas interrupções de serviço e 

marcação no relógio de ponto. 

 Alteração de procedimentos internos, relativos a faltas e a tolerâncias de ponto, com 

extensão das mesmas a todos os colaboradores. 

 Alteração da localização dos cacifos das funcionárias de apoio à Cozinha e demais 

setores. 

 Criação de uma arrecadação para material clínico e outra para produtos de higiene. 

 Aquisição de camas articuladas, televisores, lençóis, resguardos, toalhas e redes de 

mobilização. 

 Manutenção das ajudas técnicas (cadeiras de rodas, camas e outras). 

 Organização das arrecadações dos pisos. 

 Transferência do Gabinete de Costura para a área dos Serviços de Lavandaria. 

 Reuniões técnicas com os auxiliares de apoio a idosos do Lar, Centro de Cuidados 

Geriátricos e Equipa de Limpeza com a Diretora Técnica do Lar e Encarregada 

responsável pela gestão do pessoal. 
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Síntese Estatística – Lar de Idosos e Centro de Cuidados Geriátricos 

 

A capacidade total do Lar de Idosos foi de 148 camas, as quais foram maioritariamente 

ocupadas em regime de internamento permanente, mas ao longo do ano ocorreram algumas 

admissões em regime de internamento temporário. 

No que diz respeito aos grupos etários com maior incidência na valência Lar de Idosos, pode-

se verificar que, nos homens, predominam os residentes no intervalo 85-89 anos, sendo a  média de 

idades de 74 anos. 

Houve admissões com idades iguais ou inferiores a 59 anos, que consistiram no acolhimento, 

em Apartamento partilhado, de pessoas em situação de sem abrigo. 

 No género feminino, a maioria situa-se no intervalo 80-84 anos, destacando-se também um 

elevado número situado no grupo etário entre os 85-89 anos e os 90-94, sendo de 81 anos a média 

de idades das mulheres. 

 É de realçar que, à semelhança do ano transato, tendo em consideração os grupos etários 

com maior expressão, encontra-se uma grande representatividade do grupo de idosos muito idosos 

ou quarta idade (com 80 e mais anos). 
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A capacidade total do Centro Geriátrico é de 36 camas (34 camas e 2 de S.O.). Ao longo do 

ano, a ocupação foi quase sempre total, havendo épocas em que foi necessário recorrer às camas do 

S.O., atendendo ao elevado número de solicitações e ao caráter urgente de algumas delas. 

De acordo com o gráfico acima apresentado, pode constatar-se que, relativamente aos 

grupos etários com maior incidência, verifica-se uma maior concentração no intervalo 80-84 anos, 

nas mulheres, e entre os 85-89 anos nos homens. A média de idades, nos homens, posicionou-se nos 

80 anos e, nas mulheres, nos 84 anos. 

Nesta valência, especialmente vocacionada para acolher, definitiva ou temporariamente, 

idosos em situação de elevada dependência ou até em estado terminal, é particularmente expressiva 

a elevada média de idades da população residente, a qual se integra no grupo dos chamados idosos 

muito idosos ou quarta idade (80 e mais anos), à semelhança do que também se verificou na valência 

Lar de Idosos. 
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Evolução das Entradas e Saídas de Utentes no Lar de Idosos e Centro Geriátrico 
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Agregando as valências Lar de Idosos e Centro de Cuidados Geriátricos, ocorreram 38 saídas, 

maioritariamente por óbitos, tendo ocorrido um total de 29 saídas no Lar e de 9 no Centro 

Geriátrico. 

Quanto a admissões externas (novos utentes), verificaram-se um total de 43, das quais 33 na 

valência de Lar e 10 na de Centro Geriátrico, sendo que o número de admissões é superior às saídas, 

uma vez que 8 dos utentes que entraram em 2014 faleceram e 3 desistiram. 

Salienta-se que as saídas definitivas e as admissões externas não são diretamente 

correspondentes nas valências porque há transferências internas dos utentes entre valências, 

incluindo da Residencial da Sé, o que contribuiu para a ocupação de parte das vagas existentes no Lar 

e no Centro Geriátrico, sobretudo neste último, tendo em conta o agravamento da situação de 

dependência dos utentes já residentes na Instituição. 

 

1.2. Serviço de Apoio Domiciliário 

 

A SCMAH possui, desde 1988, o Serviço de Apoio Domiciliário (SAD). Este serviço tem como 

principal objetivo a prestação de cuidados individualizados e personalizados no domicílio, a pessoas 

idosas ou não, quando, por motivo de doença, deficiência ou outro impedimento, não possam 

assegurar temporária ou permanentemente, a satisfação das suas necessidades básicas. Os serviços 

abrangidos pelo SAD englobam fornecimento de refeições, higiene pessoal, tratamento de roupas e 

fisioterapia. 

 

Caracterização do Serviço 

 Horário de funcionamento - Serviço de Higiene pessoal: de segunda-feira a sexta-feira 

(das 08h00 às 16h00), com interrupção ao fim de semana e feriados. Serviço de 

Refeições: de segunda-feira a sábado. Desde o mês de outubro que o fornecimento de 

refeições foi alargado aos sábados. 

 As equipas do SAD são compostas por: duas ajudantes familiares domiciliárias em cada 

circuito do Serviço de Higiene pessoal (3 equipas); uma ajudante familiar domiciliária em 

cada circuito do Serviço de Fornecimento de Refeições (2 equipas). 

 A Valência do SAD dispõe de cinco viaturas. 
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Síntese Estatística 

1. Caracterização dos Utentes do SAD 

1.1 Número Total de Utentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos 134 utentes do SAD, pode-se verificar que 77 são mulheres e 57 são homens. 

 

1.2 Fornecimento de Refeições 
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Pode-se constatar que beneficiaram do fornecimento de refeições, 109 utentes, dos quais 52 

são homens e 57 são mulheres. A média de idades destes utentes é de 67 anos nos homens e de 73 

anos nas mulheres. 

1.3 Serviço de Higiene Pessoal 

 

Beneficiaram do serviço de higiene pessoal 25 utentes, sendo na sua maioria mulheres. A 

média de idades é de 70 anos para o homens e de 83,4 anos para as mulheres.  

 
1.4 Tratamento de Roupa 
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Verifica-se que apenas 3 utentes, também beneficiários dos serviços de higiene pessoal e 

refeições, beneficiaram do serviço de tratamento de roupa.  

 

1.5 Utentes do SAD por freguesia - Serviço de Higiene Pessoal  

 

Relativamente ao serviço de higiene pessoal, pode verificar-se que o maior número de 

utentes beneficiários reside nas freguesias da Conceição e de Santa Luzia. 

 

1.6 Utentes do SAD por freguesia – Fornecimento de Refeições 
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No que se refere ao serviço de fornecimento de refeições, num total de 109 refeições, pode-

se verificar que o maior número de utentes deste serviço reside nas freguesias da Conceição, São 

Mateus, São Bartolomeu e Sé. 

 

2. Desistências 

 

 

As desistências verificadas ao longo do ano justificam-se, na sua maioria, por motivo de 

falecimento do utente, por admissão em Estrutura Residencial de Apoio a Idosos ou pelo facto de já 

não necessitarem desse apoio. Estas desistências constituíram vagas para admissão de novos 

utentes. De referir que das 66 desistências, 23 foram homens e 43 foram mulheres. 

 

3. Admissões 
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No que concerne às novas admissões, foram admitidos 69 utentes, dos quais 34 mulheres e 

35 homens. 

 

Avaliação de Desempenho 

 De acordo com a política de gestão institucional, foi efetuada a avaliação de desempenho, 

aos funcionários afetos à valência SAD. 

 

Síntese e Avaliação de Resultados 

 Continuou a não se verificar um aumento significativo dos serviços prestados. Contudo, 

conseguiu-se alargar o SAD, ao nível do fornecimento de refeições a 6 dias por semana (de segunda-

feira a sábado). 

No cômputo geral, os objetivos definidos foram atingidos. No entanto, mais uma vez 

salientamos o facto dos recursos materiais e humanos disponíveis para a prestação de serviço de 

apoio domiciliário, numa zona geográfica tão vasta e com um número significativo de utentes, não 

serem os ideais para o tipo de resposta social que se pretende dar, particularmente ao nível da 

qualidade dos serviços prestados. 

 

1.3. Academia Sénior 

 

Fundada em 2004, sob a coordenação da Educadora Social desta instituição, a Academia 

Sénior tem vivido uma crescente e bastante positiva evolução.  

No ano letivo 2014/15 a Academia contou com 138 formandos seniores, dos quais 23 são do 

sexo masculino e 115 do sexo feminino. Verificou-se um aumento do número de formadores 

voluntários relativamente aos anos anteriores, totalizando este ano 29, que asseguraram 22 áreas de 

formação, isto porque algumas contam com mais do que 1 formador. 

Esta perspetiva evolutiva e a descrição da situação do ano letivo 2014/15 são esplanadas no 

gráfico abaixo apresentado. 
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O funcionamento da Academia Sénior passou pela organização da oferta formativa, 

recrutamento dos formadores, inscrições dos formandos, organização das turmas e horários, bem 

como por um conjunto de outras questões burocráticas e de logística, organização da abertura e 

encerramento do ano letivo, tarefas asseguradas pela Coordenadora. Esta foi também responsável 

pela realização de reuniões com formandos e formadores para balanço do trabalho desenvolvido, 

discussão de eventuais situações-problema e apresentação de propostas de intervenção e de 

projetos específicos, como a primeira viagem realizada pela Academia. 

Ao longo do ano, e para além das sessões teórico-práticas das várias áreas de formação, 

foram realizadas outras atividades alusivas a épocas festivas, como os dias de amigos e amigas, a 

primavera e o natal, bem como visitas de estudo, almoços/convívio, motricidade ao ar livre, 

visionamento de filmes e ténis de mesa, que contaram com o envolvimento de alguns formadores e 

dos formandos. 

Importa realçar que a Academia comemorou o seu 10.º aniversário, tendo havido espaço 

para divulgação deste marco em diversos órgãos de comunicação social, nomeadamente em artigos 

de jornal, com entrevista para uma rádio nacional e em especial com uma entrevista de grupo 

(coordenadora, formadores e formandos) para a Antena 1, no programa “Inter-Ilhas”. 

Este 10.º ano ficou igualmente assinalado, pela primeira viagem e intercâmbio realizados, 

que teve lugar no final de agosto, à Ilha do Pico. Este intercâmbio realizou-se com a Universidade 

Sénior da Madalena, que se deslocará à Terceira em junho de 2015. À Ilha do Pico deslocaram-se 30 

pessoas, das quais 27 formandos, 1 formadora, a Coordenadora da Academia e o Provedor. O 

balanço desta viagem é positivo uma vez que, de acordo com os participantes, superou até as 

expectativas da maioria e revelou-se um motivo de união e de maior confraternização do grupo, bem 

como de entusiasmo para iniciativas desta e de outra natureza a realizar. 
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Para uma caracterização dos 138 formandos seniores que frequentaram a Academia, 

apresentam-se gráficos referentes à sua distribuição por grupos etários e por habilitações literárias. 
 

 
 

A maioria dos formandos (92) tem idades compreendidas entre os 60 e os 74 anos, estando 

distribuídos de forma equilibrada nos grupos etários dos 55 aos 59 anos e dos 75 aos 79 anos. O 

grupo dos 50 aos 54 anos integra apenas 5 formandos e com 85 e mais anos contabilizam-se 

somente 2 formandas. 
 

 

 

Quanto às habilitações literárias, verifica-se que 49 dos formandos frequentou o ensino 

superior, 38 frequentaram o 1.º ciclo e os restantes estão distribuídos de forma relativamente 

equilibrada pelos outros níveis de formação. 

Esta heterogeneidade na caracterização dos formandos ao nível das habilitações literárias 

aplica-se igualmente a outras variáveis como: a idade, a proveniência, o número de áreas de 

formação que frequentam, a atividade profissional que tiveram ou ainda têm, a residência ou não no 

Lar, entre outras, o que revela a inexistência de critérios rígidos de inclusão dos formandos na 
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Academia. Isto é, impõe-se apenas que tenham pelo menos 50 anos de idade e, sobretudo, 

motivação/interesse para frequentarem e se identificarem com a Academia.  

Destaca-se o facto de 5 dos formadores serem, simultaneamente, formandos de outras áreas 

de formação. 

Tendo em conta que o paradigma de formação predominante na Academia é a gerontagogia, 

os formandos participaram ativamente na definição dos “programas”, definindo com os seus 

formadores e com a Coordenadora o percurso que a Academia deveria ter. Deste modo, 

encontraram e definiram muitos mais aspetos e objetivos em comum do que aqueles que 

eventualmente os distinguem, em termos de características e percursos individuais. 

 

1.4. Serviço de Animação 

 

Até março, a Animação no Lar de Idosos foi assegurada pela encarregada da sala de convívio, 

com a colaboração dos outros encarregados de setor e de vários técnicos da equipa multidisciplinar 

da Instituição. A partir de abril, e na sequência da redistribuição de funções de Técnicos e 

Encarregados, este serviço passou a ser coordenado pela Educadora Social do Lar e assegurado por 

uma equipa de três Encarregados/Animadores, continuando a contar com a colaboração regular de 

alguns técnicos da equipa, sempre que solicitados para a concretização de diversas iniciativas com e 

para os utentes. 

Esta nova equipa de trabalho deu continuidade às atividades com relevância e interesse para 

os utentes, bem como às já habituais, e foi acrescentando algumas novidades, de acordo com as 

épocas do ano, sugestões dos utentes e da equipa, materiais e ideias de estimulação que foram 

surgindo e/ou que foram elaborados pelos animadores e técnicos. Tudo isto com o intuito de 

promover a estimulação a todos os níveis, a auto-estima, o contacto com a comunidade, com a 

natureza e a partilha/convívio com outros idosos e com gerações mais novas, bem como valorizar 

e/ou desenvolver competências individuais e grupais. 

É de destacar a reorganização, decoração e melhorias no espaço-sala de convívio que 

proporcionaram uma positiva alteração do ambiente e da imagem do mesmo. 

A animação foi sendo desenvolvida em pequenos e grandes grupos ou em intervenções 

individuais, que decorreram sobretudo na sala de convívio, noutras salas do Lar, no exterior e em 

diversas instituições. 

Para concretizar os objetivos propostos para este ano, e ir ao encontro das necessidades e 

dos interesses dos idosos, foram elaborados planos de trabalho que se traduziram em programas 

mensais, nos quais constaram atividades de natureza lúdico-recreativa, social, cultural, religiosa e 
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outras, que se enquadraram em regime de rotina diária, semanal e mensal, bem como em atividades 

específicas que assinalaram datas ou épocas significativas. 

 

 
 

 

Para além das atividades com regularidade semanal e mensal foram desenvolvidas, ao longo 

de todo o ano, outras iniciativas com temas e objetivos específicos. 
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Salienta-se que a sala de convívio contou, diariamente, com cerca 26 utentes, sendo que 

destes a maioria possui limitações ao nível da mobilidade, cognição e motricidade fina, pelo que nem 

todos apresentaram o mesmo nível de participação nas atividades propostas. Por esta razão, foram 

realizadas, por vezes, em simultâneo, nas diferentes zonas da sala, atividades distintas e com 

objetivos e grupos de utentes também distintos. 

Outro aspeto a salientar prende-se com o facto de a zona de lazer “bar” ser maioritariamente 

frequentada pelos utentes do sexo masculino, os quais se manifestaram bastante reticentes à 

introdução de atividades, que não os jogos de mesa nessa zona. Neste âmbito, a equipa de animação 

tentou motivá-los e integrá-los em todas as atividades que foram desenvolvidas na sala de convívio 

ou noutros locais, tendo ainda sido criadas iniciativas específicas, mais apelativas e motivadoras, 

como: pescarias, gincana, concursos, entre outras. 

Com o objetivo de avaliar a implementação e os resultados/impacto das atividades, foi da 

responsabilidade da equipa de animação realizar regularmente a recolha de opiniões e sugestões 

acerca do trabalho desenvolvido e de novas atividades a desenvolver. 

Realizaram-se, com os Encarregados/Animadores, reuniões mensais para avaliação das 

atividades desenvolvidas, levantamento de dificuldades, de oportunidades e planificação de outras 

iniciativas. 

Foram realizados registos diários de todas as atividades, bem como registos fotográficos e 

alguns vídeos regularmente publicados no facebook da Instituição, os quais tiveram um impacto 

positivo junto dos visitantes desta rede social, pelos comentários igualmente positivos e pela 
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aproximação de alguns familiares dos utentes à Instituição, de modo particular os familiares 

residentes no estrangeiro. 

O facebook assumiu também um papel de divulgação do trabalho desenvolvido com e para 

os utentes idosos e de desmistificação de alguns mitos acerca do envelhecimento e da 

institucionalização, junto da comunidade cibernauta que nos visita e que connosco partilha alguns 

comentários. 

Para finalizar, é de referir que esta nova equipa investiu também no desenvolvimento de 

iniciativas que envolveram pessoas, grupos e instituições, abrindo assim as suas portas e criando 

momentos de salutar partilha e oportunidades de novos reencontros da comunidade com o lar e 

com os idosos nele residentes. 

Ainda como forma de divulgação e de valorização dos trabalhos realizados, houve 

oportunidade de integrar a “feira de artesanato” realizada durante o Festival Internacional de 

Folclore dos Açores. Esta feira, e outras realizadas no próprio Lar, funcionaram muito positivamente 

como forma de angariação de fundos, que reverteram a favor de outras iniciativas ou aquisições para 

benefício direto dos utentes. 
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2. Infância 

2.1. Creches e Jardim de Infância da Guarita 

 
 As atividades constantes do presente relatório referem-se ao projeto curricular “Aprender a 

ser”.  

 Tendo por base esta temática, as educadoras elaboraram os seus projetos curriculares de 

sala, de acordo com os interesses, necessidades e faixa etária dos grupos.  

Foram disponibilizadas às crianças dos 2 aos 5 anos, as seguintes atividades extracurriculares: 

natação, música, dança e inglês. As aulas foram lecionadas por docentes com formação e os custos 

das mesmas ficaram a cargo dos pais/encarregados de educação.   

 As atividades constantes do Plano, oportunamente apresentado e aprovado, foram 

realizadas em todas as salas, de acordo com a faixa etária.  

 O nosso colégio associou-se à organização “Mundos de Vida” e participámos no evento “Dia 

Nacional do Pijama” com a confeção de mealheiros e atividades diversas em todas as salas da 

instituição. 

 Foram realizadas nas salas dos 2 anos e jardim-de-infância, sessões de sensibilização para a 

higiene oral, promovidas pela enfermeira da Instituição.  

 Participou-se no tradicional desfile de Carnaval, com o tema “Evolução dos 

Eletrodomésticos”.  

 A festa de fim de ano constou de um piquenique, na Mata da Serreta, com toda a 

comunidade educativa. Ao longo do dia decorreram diversas atividades (jogos tradicionais, dança e 

cozeu-se pão). 

 O aniversário do Colégio foi comemorado com uma missa cantada pelas crianças, na Igreja da 

Misericórdia, bênção das pastas dos finalistas e entrega de diplomas. 

 Para além do calendarizado, foram realizadas outras atividades específicas em cada sala que 

passam a ser descritas. 

 

Atividades desenvolvidas nas Creches: 

Salas dos bebés: exploração de diferentes tipos de brinquedos com o objetivo de desenvolver a 

coordenação óculo manual, a coordenação motora global e a motricidade fina; canções adequadas à 

idade; realização de trabalhos relativos às diferentes épocas festivas e efemérides.  

 

Salas de 1 ano: histórias; expressão plástica (exploração de diferentes técnicas e materiais), canções 

acompanhadas com gestos, trabalhos alusivos às diferentes estações do ano e festividades. 
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Salas dos 2 anos: “Pão-por-Deus” comemorado em São Carlos, com as salas dos 2 anos das duas 

Creches, Dia Internacional da Proteção Civil – visita aos Bombeiros Voluntários de Angra do 

Heroísmo, visita à Panificação Ideal Terceirense e observação da confeção de folares. 

 

Projetos desenvolvidos na sala: “Cuidados e prevenção rodoviária”, “A minha família”, “ A família de 

diferentes animais”, “Os sons dos animais”, “A higiene do nosso corpo” e “Os meus sentimentos”. 

 

Comemoração da semana da família com a colaboração dos pais: os transportes, puzzle com a foto 

da criança, visitas de estudo a: Banif, Basílio Simões, Supermercado Guarita, casa de uma menina da 

sala (Banho de piscina), Quinta da Francesa (Loja de equipamento e segurança), apanha de morangos 

(Pomar no Porto Judeu), Quartel, Quinta do Carvão e Olaria de S. Bento. 

 

Outras atividades: participação no desfile de carnaval dos alunos da Escola Profissional e na “Feira da 

saúde”, em São Carlos, elaboração de um livro coletivo com a participação das famílias, 

comemoração do Dia Mundial da Criança num convívio partilhado com a creche de São Carlos, com 

pintura de um mural e almoço. 

 

Atividades desenvolvidas na sala dos 3 anos: 

Projetos desenvolvidos na sala: “Frutos típicos do outono”,“ As emoções”,“ Animais 

selvagens”,“ Animais que vivem no Polo Norte”,“ Animais ovíparos” e“ para que servem os 

números”. 

Outras atividades: Visita de estudo à quinta do galo e ao vaivém oceanário, participação em 

diversas atividades promovidas pelo serviço educativo do Museu de Angra e ida à tourada infantil na 

Praça das Sanjoaninas. 

 

Atividades desenvolvidas na sala dos 4 anos: 

 Projetos desenvolvidos na sala: “Os frutos do outono”, “ Os polvos”, “ Animais que vivem no 

Polo Norte”, “ Animais que vivem no Polo Sul” e“ As profissões dos nossos pais”. 

 Outras atividades: comemoração do “Dia do animal”, com visita à Loja do Lavrador, 

comemoração do Dia Mundial da Proteção Civil, com atividades promovidas por esta entidade, 

participação na Feira da saúde em S. Carlos - comemoração do dia Mundial da alimentação, 

visionamento de filmes no Centro Cultural e de Congressos: “Chovem almondegas 2” e “IndieLisboa”, 

atividades no museu “Terra à vista”, “ Exposição de peixes dos Açores”, visita aoS Bombeiros 

Voluntários de Angra do Heroísmo, participação no desfile “Unidos no amor, juntos contra a fome”, a 
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convite da Cáritas, visita ao Vaivém Oceanário na Praça Velha, Tourada de Praça para as crianças, 

integrada nas Festas Sanjoaninas. 

 

Atividades desenvolvidas na sala dos 5 anos: 

Projetos desenvolvidos na sala: “As tartarugas”, “O corpo humano”, “A minha mãe está 

grávida”,  “Como nasce um bébe”, “Como andar seguro na estrada” e “Os sinais de trânsito”. 

 Outras atividades: comemoração do Dia do Idoso e da Infância no Lar de Idosos, feira da 

saúde em S. Carlos - comemoração do Dia Mundial da Alimentação e do Pão-por-Deus, 

ornamentação de uma árvore de natal na rua da palha, em representação da Instituição, filmes no 

Centro Cultural e de Congressos: “Chovem almondegas 2” e “IndieLisboa”, atividades no museu “A 

traquitana da Cinderela”, “Terra à vista”, “ visita à maternidade do Hospital de Angra, comemoração 

do Dia mundial da proteção civil, desfile “Unidos no amor, juntos contra a fome”, comemoração do 

Dia do Livro Infantil com uma sessão de contos a convite da Biblioteca Infantil, concerto no auditório 

da escola Tomás de Borba, com o tema “Música em Movimento IV”; visita ao Quartel de Bombeiros, 

à Polícia de Segurança Pública e ao Vaivém Oceanário na Praça Velha; corrida de toiros Infantil, 

integrada nas Festas Sanjoaninas. 
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3. Formação e Recursos Humanos 

3.1. Escola Profissional da Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo (EPSCMAH) 

 
O ano 2014 abrange os anos letivos 2013/2014 e 2014/2015. Foram ministrados de janeiro a 

agosto, seis cursos profissionais (nível IV), dois cursos do programa Reativar e três ações de formação 

e, de setembro a dezembro, também seis cursos profissionais (nível IV) e dois cursos do programa 

Reativar, a saber: 

 

Cursos Profissionais – janeiro a julho 

 Técnico de Eletrónica, Automação e Computadores – 1.º ano; 

 Técnico de Produção Agrária – Variante de Produção Animal – 1.º ano; 

 Técnico de Sistemas de Informação Geográfica – 2.º ano; 

 Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos – 2. º ano;  

 Técnico de Higiene e Segurança do Trabalho e Ambiente – 3.º ano; 

 Técnico de Receção – 3.º ano. 

 

Curso do Programa Reativar – janeiro a agosto 

 Reativar Escolar S3-Tipo A (dois) 

 

Ações de Formação – abril a junho 

 Empreender nos Açores (três) 

 

Cursos Profissionais – setembro a dezembro 

 Técnico de Turismo Ambiental e Rural – 1.º ano; 

 Técnico de Produção Agrária – Variante de Produção Vegetal – 1.º ano; 

 Técnico de Eletrónica, Automação e Computadores – 2.º ano; 

 Técnico de Produção Agrária – Variante de Produção Animal – 2.º ano; 

 Técnico de Sistemas de Informação Geográfica – 3.º ano; 

 Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos – 3. º ano. 

 

Curso do Programa Reativar – setembro a dezembro 

 Reativar Escolar B3 

 Técnico/a de Informação e Animação Turística  
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Formandos 

No início de 2014 (ano letivo 2013/2014) a Escola contava com 117 formandos dos cursos 

profissionais de Nível IV, 44 formandos do curso Reativar Escolar S3-Tipo A e 71 formandos das ações 

de formação “Empreender nos Açores”. A partir de setembro (ano letivo 2014/2015) verificaram-se 

118 inscrições nos cursos profissionais de nível IV e 48 nos cursos do programa Reativar. Assim 

sendo, em 2014, a Escola teve 211 formandos matriculados. 

 

Formadores 

Durante o ano em apreço, a formação foi assegurada por um total de 31 formadores, para os 

cursos de nível IV, 5 dos quais internos, nas disciplinas de Português, Inglês, Área de Integração, TIC, 

Matemática e Economia e Gestão. Todos os formadores internos eram detentores de habilitação 

profissional para a docência dessas disciplinas. Nos cursos do programa Reativar Escola S3-Tipo A, a 

escola contou com 7 formadores, alguns em colaboração com a Escola ao nível da lecionação dos 

cursos profissionais. No curso do programa Reativar Escolar B3 lecionam 4 formadores, sendo 3 

professores internos e o curso do programa Reativar de dupla certificação assegurado por 9 

formadores, dos quais 2 são professores internos e 4 colaboram ao nível dos cursos de nível IV e 

Reativar.  

É de apontar que relativamente a formadores externos, tentou-se privilegiar no seu 

recrutamento, a formação académica adequada e experiência profissional na área, bem como a 

experiência formativa e a certificação do formador. 

 

Formação Prática em Contexto De Trabalho/Estágio 

De acordo com o que tem sido prática nesta escola, foi implementado um período de 

Formação em Contexto de Trabalho (FCT) no 2.º e 3.º anos de cada curso de nível IV. 

Os estágios do ano letivo, referente a todos os cursos, decorreram em colaboração com 43 

entidades parceiras.  

 

Atividades extra curriculares 

Para além da atividade principal da Escola, proporcionar formação, tiveram paralelamente 

lugar outras atividades das quais se destaca: 

 Realização de projetos de curso, com estreita ligação à respetiva componente 

técnica/perfil de saída, nos cursos de nível IV. 

 Realização de aproximadamente quatro sessões do Programa Educação Empreendedora: 

O Caminho do Sucesso! aos formandos do Curso de Técnico de Produção Agrária – 

Variante Produção Vegetal. 
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 Semana da Orientação Vocacional para o 3.º ano (prosseguimento de estudos). 

 Sessão de Esclarecimento sobre o Programa Estagiar T e a entrevista de Emprego, com as 

turmas finalistas (Higiene e Segurança do Trabalho e Ambiente e Receção). 

 Sessão de Esclarecimento sobre o Programa Eurodisseia (com o testemunho real de uma 

estagiária Erasmus da Bélgica), com os formandos finalistas (Higiene e Segurança do 

Trabalho e Ambiente e receção) e respetivos encarregados de educação. 

 Sessão de Divulgação do Regime Voluntariado/Contrato do Exército Português, com as 

turmas de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos, de Produção 

Agrária/Variante Vegetal e Eletrónica, Automação e Computadores. 

 Divulgação da Bolsa de Emprego, da Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo (duas 

sessões), com as 3 turmas do Empreender nos Açores e as duas turmas do Reativar. 

 Realização de entrevistas de treino – emprego, durante o mês de agosto, pela psicóloga 

da escola, com os formandos dos Cursos Reativar (Turma 1 e 2). 

 Divulgação da oferta formativa junto das escolas do ensino regular (Escola Básica e 

Secundária Tomás de Borba, Escola Básica Integrada dos Biscoitos e Escola Básica 

Integrada da Praia da Vitória).  

 Sessão de Esclarecimento sobre a Criação do Próprio Emprego, com a colaboração da 

Agência para a Qualificação, Emprego e Trabalho de Angra do Heroísmo, com 

testemunhos reais de indivíduos que iniciaram a criação do seu próprio emprego – 29 de 

maio. 

 Sessão de Esclarecimento sobre o Programa de incentivos Leader Prorural, com a 

colaboração da Grater, para além dos testemunhos de três empresários que 

beneficiaram do incentivo deste programa. 

 Realização de algumas visitas de estudo em cada curso, a locais de interesse para a 

formação técnica dos formandos e para as suas futuras atividades profissionais. 

 Algumas aulas com convidados de proeminência na área de incidência de alguns cursos. 

 Realização de Aulas de Apoio e/ou atividades de remediação que pretendem, dentro das 

possibilidades e constrangimentos da Escola, implementar aulas/exercícios extra 

semanais nas disciplinas de Português, Matemática e Inglês, destinadas a formandos com 

particulares dificuldades nestas áreas. O objetivo é contribuir para um maior domínio 

destas matérias e para a aquisição de hábitos e métodos de trabalho, assim como para a 

diminuição das taxas de avaliações extraordinárias e de insucesso escolar. 

 Realização de inúmeras reuniões preventivas do insucesso, com formandos e respetivos 

encarregados de educação, nos casos em que se verificaram constrangimentos de ordem 

vária que poderiam colocar em risco o aproveitamento e o sucesso desses formandos. 
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Tais reuniões são também uma concretização de alguns dos valores definidos e 

defendidos por esta Escola, nomeadamente, a co-responsabilização dos formandos pelo 

sucesso do seu próprio processo formativo, bem como a co-responsabilização dos 

encarregados de educação pelo sucesso do percurso formativo dos seus educandos. 

 Realização de sessões “Métodos e Técnicas de Estudo” de sessões individuais (de apoio 

ou de consulta psicológica). 

 Realização de sessões de trabalho para a execução da Prova de Aptidão Profissional. 

 Reunião do Conselho Pedagógico para aprovação do Regulamento Interno. 

 Reunião de divulgação do Projeto Educativo e do Regulamento Interno da Escola aos 

novos formandos, pais e encarregados de educação. 

 Ação de divulgação sobre os elementos de segurança da nota e moeda de euro, por 

parte de duas formadoras do Banco de Portugal. 

 Almoço convívio de receção aos novos formandos. 

 Ação de sensibilização sobre o Programa de Empreendedorismo para o Ensino 

Secundário e Profissional: “Empreender não é Secundário”. 

 Duas sessões de esclarecimento sobre Empreendedorismo Social, organizado pelo Centro 

de Informação Europe Direct com a parceria da Cooperativa Regional de Economia 

Solidária. 

 Duas sessões de esclarecimento sobre o programa de mobilidade “Eurodisseia”- Partilha 

de experiências por parte de um estagiário da Associação Juvenil da Ilha Terceira 

(AJITER). 

 Ação de Sensibilização sobre SIDA, enquadrada no plano de Educação para a Saúde, em 

parceria com a Equipa de Saúde Escolar, do Centro de Saúde de Angra do Heroísmo. 

 

3.2. Centro de Formação de Ativos (CFA) 

 
 O Centro de Formação de Ativos da Escola Profissional iniciou a sua atividade em fevereiro de 

2014, tendo por objetivo promover projetos de formação e outros de intervenção social, 

direcionados para a qualificação de pessoas internas e externas à Instituição, contribuindo assim 

para a melhoria dos serviços, bem como para o desenvolvimento social e comunitário. 

 Foram desenvolvidas várias ações de formação, tendo sempre em atenção as necessidades de 

formação existentes na ilha. 

 Apresentam-se, em formato de grelha, os cursos/workshops ministrados. 
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Nº Curso/workshop Duração Início Terminus Nº formandos 

1 
Formação Pedagógica Inicial de 

Formadores – 1ª edição 
92h 10.02.2014 07.04.2014 13 

2 Psicologia da Dor 8h 26.04.2014 26.04.2014 10 

3 
Técnicas de Preparação para 

Testes de Avaliação 
4h 03.05.2014 03.05.2014 4 

4 
Língua Gestual Portuguesa – 

Nível 1 
30h 19.05.2014 13.06.2014 7 

5 Primeiros Socorros Pediátricos 6h 31.05.2014 31.05.2014 10 

6 Prezi 6h 19.07.2014 19.07.2014 7 

7 Língua Gestual Portuguesa 4h 26.07.2014 26.07.2014 5 

8 
A Programação Neurolinguística 

e o Coaching 
5h 18.10.2014 18.10.2014 6 

9 
Formação Pedagógica Inicial de 

Formadores – 2ªedição 
90h 27.10.2014 05.12.2014 9 

 

 É de salientar que foram planeadas e divulgadas outras ações de formação, no entanto, muitas 

destas ações foram canceladas, devido ao número insuficiente de inscrições, estando muitas das 

causas relacionadas com a situação financeira, doença e indisponibilidade de horário. 

 

 Atendendo à recente criação do Centro de Formação de Ativos, que veio dar continuidade ao 

anteriormente existente Departamento de Formação da SCMAH, pode-se concluir que, não obstante 

o esforço que tem sido feito para fazer face às lacunas de formação existentes na ilha e à procura por 

parte da comunidade local a estas mesmas ações, verifica-se que o estado atual da economia leva a 

que a adesão às mesmas nem sempre responda às expetativas iniciais. Contudo, o CFA procurará 

fazer uma melhor divulgação das diferentes ações, utilizando também algumas estratégias de 

marketing, esperando, com isso, uma maior participação do público-alvo. 

 

3.3. Recursos Humanos 

 

No domínio dos Recursos Humanos foram realizadas as seguintes ações: 

 Colocação de jovens em estágios profissionais, no âmbito do Programa Estagiar – 

Subprograma Estagiar L : 

 2 Enfermeiros 

 1 Terapeuta da fala 

 1 Assistente social 

 Colocação de beneficiários do Rendimento Social de Inserção, inscritos na Agência para a 

Qualificação e Emprego, no âmbito do Programa FIOS: 
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 6 Ocupados no apoio às atividades da Cozinha do Lar de Idosos. 

 Colocação de desempregados no âmbito do CTTS – Ocupação temporária de 

trabalhadores beneficiários de subsídio de desemprego:  

 4 ocupados no apoio às atividades de higienização e limpeza de espaços no Lar 

de Idosos. 

 No âmbito do BERÇO DE EMPREGO - Ocupação temporária de trabalhadoras 

beneficiárias de subsídio de desemprego: 

 1 substituição temporária de uma trabalhadora, em situação de licença de 

maternidade. 

 Substituição direta e indireta de trabalhadores do Quadro de Pessoal da Instituição, 

recorrendo à contratação em regime de contrato a termo resolutivo: 

 53 Trabalhadores no Lar de Idosos; 

 4 Trabalhadores no Centro de Cuidados Geriátricos; 

 2 Trabalhadores na Creche de S. Carlos; 

 1 Trabalhador na Residencial da Sé; 

 Criação de postos de trabalho, com a abertura do Posto de Farmácia da Graciosa: 

 1 Farmacêutica; 

 2 Técnicos de Farmácia. 

 

Frequência de 2 Workshops, pelo CFA da EPSCMAH, qua abrangeu trabalhadores e 

voluntários, designadamente: “Estratégias Para Cuidar” e “Nutrição na Doença de Alzheimer”. 

 Participação na conclusão da proposta de Revisão da Convenção Coletiva de Trabalho 

(CCT) para as IPSS’s e Misericórdias dos Açores. 

 Introdução de medidas de melhoria contínua no âmbito do projeto de Gestão pela 

Qualidade, a saber: 

 Aplicação de instrumentos de seleção e recrutamento de pessoal. 

 Processo de reestruturação de serviços e de funções, nomeadamente nos 

Serviços Administrativos, de Apoio ao Idoso e Cozinhas. 

 Revisão do organograma funcional, com reafectação de recursos humanos. 

 Aplicação de medidas de valorização e de incentivo funcional: 

 gozo do dia de Aniversário sem perda de retribuição;  

 aplicação das tolerâncias a todos os setores e categorias profissionais, gerida 

pelas chefias intermédias, sem prejudicar o normal funcionamento dos serviços; 

 celebração da festa do Natal com todos os colaboradores. 

 



   Relatório de Atividades 2014 
 

 

38 

 

4. Economia Social 

4.1. Farmácia da Guarita 

 

À semelhança do ano 2013, o ano 2014 foi também marcado por diversas alterações no 

mercado farmacêutico de Angra do Heroísmo, que influenciaram significativamente a performance 

comercial da farmácia.  

Verificou-se a alteração do circuito de transportes públicos que eliminou a paragem dos 

autocarros na Rua da Guarita, o que retirou alguns clientes da Farmácia da Misericórdia. 

No sentido oposto, com um contributo positivo nas vendas, em maio ocorreu a conversão do 

posto farmacêutico de São Mateus em farmácia – a Farmácia de São Mateus – o que potenciou o 

crescimento das vendas naquela localização. 

No final do ano deu-se a abertura do posto farmacêutico da Graciosa, sem resultados 

expressivos em 2014, uma vez que só esteve a funcionar na última quinzena de dezembro, mas que 

ao longo de 2015 contribuirá significativamente para a melhoria dos resultados do segmento 

“Farmácia”. Em 2014 foram contratadas duas funcionárias para esta valência.  

 
 

4.2. Farmácia de S. Mateus  

 

A sua abertura ocorre num momento em que o setor da farmácia continua a ser afetado pela 

grande instabilidade dos preços, na maioria dos casos descidas, e pelo aparecimento de mais 

medicamentos genéricos, com a consequente diminuição do valor de negócio. 

 No caso particular da Farmácia de São Mateus, a maioria dos seus utentes são pessoas 

idosas, com uma elevada "carga" de medicamentos genéricos.  

 O grande desafio foi aumentar o número de vendas, fidelizar os utentes que já nos 

procuravam enquanto posto farmacêutico e angariar novos utentes. 

 O horário alargado da Farmácia (de 2ª a 6ª feira, das 8.30h-18.30h  e sábados, das 9h-12h) 

permitiu um aumento no número de atendimentos e consequente aumento no valor de faturação. 
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5. Outros Serviços 

5.1. Centro de Fisioterapia 

 

Registou-se uma ligeira diminuição de utentes (menos 14), principalmente devido a uma 

diminuição significativa do nº de utentes a nível externo, em comparação com o ano 2013 (menos 

58). A nível interno registou-se um aumento de 44 utentes em relação ao ano interior.  

A quebra a nível externo pode ser explicada pelas novas medidas que entraram em vigor em 

2014. Estas medidas limitam o acesso aos tratamentos o que provoca uma diminuição do nº de 

utentes e das frequências mensais no Centro de Fisioterapia, Terapia da Fala e no serviço de 

Fisioterapia ao Domicilio.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

    Variação anual do nº de utentes externos e internos 

 
Outras Atividades 
 

 Participação em reuniões periódicas pluridisciplinares de modo a melhorar o processo de 

comunicação interna. 

 Colaboração na apresentação de uma intervenção na III Semana da Saúde e da Atividade 

Física com o tema “Fisioterapia nas Demências”, que decorreu no Lar de Idosos e ainda 

numa visita, com os utentes, à ACM.   

 No mês de agosto começaram as obras de renovação do Centro de Fisioterapia, as quais 

terminaram no mês de outubro. As obras foram muito úteis pois foi possível a 

reorganização dos espaços, conseguindo-se a instalação de um gabinete para a Terapia 

da Fala e outro para arrumos, bem como o replaneamento das casas de banho 

masculinas e femininas, a implementação de um corredor que vem ligar a receção 

diretamente a sala de fisioterapia, tornando desta forma o Centro mais ergonómico e 

acessível e pintura de todo o espaço e à resolução de antigos problemas de infiltrações 

nas paredes e tetos. 
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5.2. Terapia da Fala 

 

O serviço de Terapia da Fala está em funcionamento na Instituição desde 2010 e é 

assegurado por uma Terapeuta da Fala que presta apoio no lar, na creche e jardim-de-infância e a 

utentes externos. 

 

Análise Casuística 

Para uma melhor caraterização e conhecimento dos utentes que beneficiam do serviço de 

Terapia da Fala, foi realizada uma análise casuística em que se assegurou a confidencialidade da 

identidade dos utentes de modo a não comprometer a sua privacidade e o sigilo profissional. 

Procedeu-se à elaboração de alguns gráficos dos dados considerados mais relevantes, 

nomeadamente no que se refere às variáveis género, idade, diagnóstico clínico/etiologia, diagnóstico 

em terapia da fala, frequência das sessões e dos utentes acompanhados em grupo (Terapia de 

Grupo, Turma B do Projeto “Click Sénior” e Projeto “Aprender a Brincar com os Sons”). 

Ao longo do ano foram acompanhados, em consulta de Terapia da Fala, 22 idosos do Lar, 11 

crianças da Creche e Jardim-de-Infância e 10 utentes externos. 

 

1.Número total de utentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos 43 utentes acompanhados em consulta de Terapia da Fala, 20 são homens e 23 são 

mulheres.  
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2.Faixa etária dos utentes acompanhados em Terapia da Fala 

 

 

Relativamente à faixa etária, foi realizada intervenção com utentes dos 2 aos 94 anos, sendo 

que a maioria apresenta idades compreendidas entre os 2 e os 10 anos (19 utentes), seguindo-se a 

faixa etária dos 71 aos 80 anos (6 utentes). 

 

3.Etiologia/Diagnóstico Clínico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto à etiologia/diagnóstico clínico, a maioria dos utentes apresenta uma etiologia 

desconhecida (8 utentes), seguindo-se o AVC (Acidente Vascular Cerebral) com 7 utentes.  
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4.Diagnóstico em Terapia da Fala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação ao diagnóstico em Terapia da Fala, pode-se constatar que existe uma maior 

incidência de utentes com um Atraso no Desenvolvimento da Linguagem (ADL) - 9 utentes –, 

seguindo-se a Disartria e a Disfagia (8 utentes) e a Perturbação articulatória fonética/fonológica (6 

utentes). 

 

 

5.Periodicidade das consultas de Terapia da Fala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto à frequência das sessões, verifica-se que a maioria dos utentes tem consultas 

bissemanais (25 utentes). 
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6.Idosos acompanhados em Terapia de Grupo 

 

No que concerne à intervenção realizada pelo Serviço de Terapia da Fala com idosos em 

Terapia de Grupo, foram acompanhados 10 idosos da Residencial da Sé e 42 idosos do Lar.  

Uma das turmas do projeto “Click Sénior” que é orientada pela Terapeuta da Fala, realizou 

estimulação, ao longo do ano, através das novas tecnologias da informação e da comunicação, com 

15 idosos do Lar, nas manhãs de quarta-feira. 

 

7.Crianças acompanhadas no Projeto “Apender a Brincar com os Sons” 

 

 

Quanto ao projeto “Aprender a Brincar com os Sons”, foi realizada a estimulação da 

consciência fonológica em grupo, com 20 crianças da sala dos 4 anos e 18 crianças da sala dos 5 anos. 

 

Atividades Desenvolvidas no Lar de Idosos: 

 Avaliação e intervenção individualizada com 22 utentes, de modo a prevenir e reabilitar o 

paciente nos distúrbios específicos da fala, deglutição, voz, linguagem e comunicação. 
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 Orientação e supervisão de uma Terapeuta da Fala no Lar, em regime de Estágio L, 

iniciado no dia 1 de outubro. 

 Expansão da Terapia de Grupo a todo o Lar de Idosos e Residencial da Sé com o objetivo 

de prevenir e reabilitar a deterioração sensorial, neurolinguística e comunicativa dos 

idosos. 

 Realização de treinos de alimentação, de segunda a sexta-feira, com os utentes do Lar 

que apresentam disfagia, de modo a garantir que a alimentação é realizada de uma 

forma segura e possibilitar a manutenção e reabilitação destes utentes. 

 Colaboração na implementação do projeto “Click Sénior”. 

 Participação no processo de implementação dos Cuidados Continuados Integrados. 

 Participação em reuniões periódicas multidisciplinares, e colaboração nas dinâmicas 

promovidas, nomeadamente nas atividades desenvolvidas para assinalar o dia Mundial 

da Doença de Alzheimer, nas atividades “Os avós vão à escola”, “Hora do conto”, entre 

outras. 

 

Atividades desenvolvidas na Creche e Jardim-de-Infância: 

 Realização de avaliações e posterior elaboração de relatórios e reuniões com os pais das 

crianças que são acompanhadas em Terapia da Fala.  

 Realização de intervenção individualizada com 11 crianças, de modo a prevenir e 

reabilitar nos distúrbios específicos da fala, deglutição, voz, linguagem e comunicação.  

 Implementação do Projeto intitulado “Aprender a Brincar com os Sons”, com o objetivo 

de promover o desenvolvimento da consciência fonológica, que é um pré-requisito 

fundamental para a aprendizagem da leitura e da escrita e assim prevenir dificuldades 

futuras. 

 

Formação 

 Colaboração com a Academia Sénior, na disciplina de Educação para a Saúde. 

 Apresentação do Projeto “Escrever para não esquecer”, a desenvolver em parceria com a 

Escola Básica Integrada Tomás de Borba, no âmbito da III Semana da Saúde e da 

Atividades Física, que decorreu na SCMAH, no dia 23 de abril. Este projeto inovador tem 

como principais objetivos: criar laços intergeracionais, proporcionar a partilha de 

saberes, melhorar o desempenho escolar das crianças e realizar a estimulação com os 

idosos de modo a melhorar a memória e a linguagem através de atividades de leitura e 

de escrita. 
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 Apresentação de uma comunicação subordinada ao tema “Benefícios da Estimulação 

Neurolinguística – Parte Prática” na III Semana da Saúde e da Atividade Física, que 

decorreu na SCMAH, no dia 23 de abril. 

 Formadora do Workshop intitulado: ”Lidar com a doença de Alzheimer – Alimentação, 

que decorreu na SCMAH, no dia 8 de março. 

 Participação no I Congresso Nacional de Prevenção e Tratamento da Doença de 

Alzheimer, que decorreu online, De 24 a 30 de novembro. 

 Participação no II Congresso de Gerontologia Social, que decorreu na Universidade dos 

Açores, nos dias 30 de setembro e 1 de outubro. 

 Participação no XI Congresso Nacional das Misericórdias, que decorreu em Évora, do dia 

28 ao dia 30 de maio. 

 Participação no Workshop “Método DOLF”, que decorreu no Ginásio de Educação Da 

Vinci, no dia 10 de maio. 

 Participante na Conferência “Desafios que se colocam aos educadores de hoje”, que 

decorreu no Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo, no dia 18 de janeiro. 

 

5.3. Serviço de Psicomotricidade 

 

O serviço de Psicomotricidade atua na área dos idosos, participando na equipa 

multidisciplinar das valências do Lar e Residencial da Sé.  

A sua contribuição tem proporcionado a implementação de um programa de estimulação 

psicomotora, através de sessões regulares de atividade motora adaptada e estimulação cognitiva. A 

intervenção tem como objetivo melhorar o domínio funcional - físico, cognitivo e social, promovendo 

a autonomia e bem-estar dos participantes. 
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Atividades que decorreram, regularmente, ao longo do ano:  

 

 

Formação e outras atividades pontuais:  

 Participação, como formanda, na ação de formação Segurança Contra Incêndios, 

promovida pela SCMAH e os Bombeiros Voluntários de Angra do Heroísmo (28 de 

janeiro). 

 Participação no seminário Paradigma do Envelhecimento: Violência, Maus Tratos a 

Pessoas Idosas, organizado pela Câmara Municipal de Angra do Heroísmo (12 de março). 

 Formadora das 1º e 2º edições do Workshop Gestão de Stresse no Local de Trabalho em 

conjunto com a Psicóloga do Colégio (25 de janeiro e 21 de março). 

 Orientação do estágio curricular em contexto de trabalho, nas atividades ocupacionais da 

sala de convívio, de um aluno da Unidade de Formação da Cáritas da Ilha Terceira (março 

a dezembro). 

 Participação na sessão Café Memória – com o Professor Doutor Alexandre Castro Caldas, 

com o tema Queixas de Memória, organizada pelo projeto Cuidar Melhor da Alzheimer 

Portugal (05 de abril). 
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 Organização da III Semana da Saúde e da Atividade Física – ProMover Saúde (21 a 24 de 

abril) 

 Participação no X Congresso Nacional das Misericórdias - Évora (28 a 31 de maio). 

 Participação, como formanda, no Workshop - Lidar com a Doença de Alzheimer – 

Ocupação, pela Terapeuta Margarida Matos da Casa do Alecrim, Lisboa (10 de outubro). 

 Participação, como formanda, no Workshop - Lidar com a Doença de Alzheimer  – 

Prevenção de Quedas e Adaptações em Casa, pela Terapeuta Margarida Matos da Casa 

do Alecrim, Lisboa (10 de outubro). 

 Por motivo de férias, substituição da Educadora Social nas suas funções (de 03 a 28 de 

novembro). 

 Desde outubro, formadora na Academia Sénior da disciplina de Motricidade B para o 

biénio 2014/15.  

 Oradora no III Painel - Envelhecer com saúde - que estratégias? Da Semana Aberta - um 

espaço aberto à comunidade, da Casa de Saúde das Irmãs Hospitaleiras de Angra do 

Heroísmo, com o tema Envelhe(Sendo) Cidadão - Envelhecimento Ativo, 

Intergeracionalidade e Cidadania Ativa "  ( 23 de outubro). 

 

5.4. Serviços Clínicos 

 

Os serviços clínicos foram assegurados aos utentes das valências do Centro de 

Cuidados Geriátricos, Lar de Idosos e Residencial da Sé, por duas médicas – uma médica 

cardiologista e uma médica de medicina geral e familiar –, em quatro períodos diários por 

semana. 

Os serviços prestados consistiram no acompanhamento médico, em consulta e no 

leito, atestados de óbito e prescrições. 

 

5.5. Serviço de Enfermagem 

 

O ano 2014 foi de mudanças e adaptações, no sentido de dar respostas mais adequadas e 

eficientes a uma população mais envelhecidos e com maiores necessidades de cuidados. 

A equipa de enfermagem tentou fazer parte do processo de mudança, nomeadamente as 

medidas conducentes à criação da Unidade de Cuidados Continuados, em substituição do Centro de 

Cuidados Geriátricos criado em 2001, sempre no sentido de garantir uma melhoria da qualidade de 

vida dos utentes.  



   Relatório de Atividades 2014 
 

 

48 

Atividades desenvolvidas:  

 Procedimentos técnicos, inerentes aos cuidados de enfermagem, a utentes desta faixa 

etária e com múltiplas patologias, como por exemplo: administração de injetáveis, 

tratamento de feridas, vigilância de sinais vitais, preparação e administração de 

medicação, prestação de cuidados de higiene e conforto, algaliações, entubações, 

aspiração de secreções, colheitas para análise, registos nos processos individuais e 

outros. 

 Coordenação da equipa de Auxiliares de Apoio ao Idoso do Centro Geriátrico e da 

Enfermaria, com introdução de alterações nos procedimentos de prestação de cuidados, 

promovendo o trabalho por equipas, com constatação de maior satisfação na equipa de 

auxiliares mulheres e melhoria dos cuidados prestados.  

 Encaminhamento dos utentes para o serviço de urgência hospitalar, com a informação 

clínica necessária, quando se verificam alterações significativas do seu estado de saúde. 

 Encaminhamento dos utentes para as consultas médicas. 

 Execução, contagem, armazenamento e preparação da medicação, usando o programa 

de controlo da medicação. 

 Consultas de enfermagem, duas vezes por semana, na Residencial da Sé. 

 Colaboração com a Escola Superior de Enfermagem de Angra do Heroísmo, na orientação 

de estudantes dos diferentes anos em Ensino Clínico e apresentação de sugestões de 

melhoria no âmbito da reestruturação do plano de estudos do curso de Enfermagem.  

 Parceria com a Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade, com acompanhamento 

de formandos do curso de Técnico/a Auxiliar da Saúde, nível IV, para realização de 

estágios formativos e para a dinamização de sessões práticas. 

 Colaboração no processo de reestruturação e adaptação para a criação da Unidade de 

Cuidados Continuados.  

 

5.6. Serviço Social  

 

Atividades/Competências do Serviço Social: 

 Acumula funções de Direção Técnica da Valência Lar de Idosos, desde março de 2014. 

 Acumula funções de Coordenação Técnica da Cantina Social, desde dezembro de 2014. 

 Responsável pelos procedimentos de admissão de utentes no Lar e Centro Geriátrico, 

através da realização de entrevistas sociais e priorização dos casos. 

 Acompanhamento na admissão de utentes, formalização do contrato de prestação de 

serviços e alojamento entre a Instituição, o utente e/ou seu representante legal. 
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 Realização de visitas domiciliárias para as valências Lar e Centro Geriátrico. 

 Definição de prioridades de admissão através do escalonamento semanal dos casos 

inscritos e atualização do processo de cada inscrito, através de atendimento presencial 

e/ou telefónico do próprio e/ou cuidadores. 

 Acompanhamentos/atendimentos sociais a todos os utentes da Instituição e/ou 

familiares, como forma de detetar eventuais necessidades/problemas dos mesmos. 

 Contactos presenciais ou telefónicos com as técnicas do ISSA, de modo a 

encaminhar/sinalizar situações suscetíveis de obter apoio social. 

 Solicitação de apoios sociais para idosos com baixos recursos económicos, 

nomeadamente para próteses dentárias, oculares, auditivas, medicação, entre outras. 

 Fornecimento de informações aos familiares e/ou idosos acerca de benefícios da 

Segurança Social (pensões que os utentes possam requerer, complementos ou outros 

benefícios). 

 Melhoria de instrumentos de trabalho, nomeadamente dos Termos de Responsabilidade 

na Admissão de utentes. Atendimentos com familiares/representantes legais dos utentes 

e próprios utentes para aplicação dos referidos termos. 

 

Projetos/Protocolos/Candidaturas: 

 Conceção, em colaboração com a Equipa Técnica da Instituição, de um programa de 

atividades mensais para o Ano Europeu do Cérebro. 

 Participação e colaboração como monitora no Projeto BPI Seniores - Click Sénior, durante 

o primeiro trimestre de 2014. 

 Conceção e formalização de Candidatura a Contrato de Cooperação – Valor Investimento 

– Projeto “Conforto +”, com vista à aquisição de mobiliário diverso e equipamentos para 

alguns espaços comuns do Lar de Idosos, juntamente com a Equipa Técnica. 

 Licenciamento do Lar de Idosos – Reuniões de trabalho com as Entidades Competentes e 

Equipa Técnica. 

 Criação da Resposta Cantina Social, através de Protocolo com o ISSA: conceção de 

instrumentos de organização e funcionamento para esta resposta (regulamento interno, 

ficha de inscrição, declaração), envio mensal do mapa de assiduidade dos utentes e 

faturação das refeições para o ISSA. 

 Protocolo com o ISSA para fornecimento de refeições a crianças/jovens em situação de 

carência económica, nos períodos de interrupção para férias escolares (Decreto 

Legislativo Regional nº2/2014). As refeições foram entregues nas férias da Páscoa, Verão 

e Natal, maioritariamente nos domicílios, através do SAD, sendo que alguns dos 
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agregados sinalizados se deslocaram ao Lar de Idosos para levantar as refeições. No total, 

foram disponibilizadas cerca de 40 refeições, nos períodos referidos. 

 

Serviço de Apoio Domiciliário:  

 Direção Técnica do SAD, de março a dezembro de 2014. 

 Elaboração de diagnóstico de necessidades dos utentes, mediante contatos telefónicos 

e/ou presenciais, fazendo um estudo de viabilidade acerca dos eventuais interessados no 

alargamento do SAD, aos 7 dias da semana. 

 Realização de entrevistas sociais aos novos utentes e/ou familiares, como forma de 

diagnosticar as situações apresentadas, para avaliação de prioridades. 

 Atualização mensal das listas de espera, mediante atualização dos casos através de 

contacto presencial e/ou telefónico. 

 Realização de visitas domiciliárias para avaliação dos serviços prestados e deteção de 

eventuais situações que necessitem de acompanhamento social e encaminhamento. 

 Caraterização dos utentes e serviços prestados encontram-se destacados no relatório de 

atividades deste serviço. 

 

Formação: 

 Formadora da disciplina de Estimulação Psicossocial da Academia Sénior, em regime de 

voluntariado. 

 Participação na Ação de Formação: Segurança contra Incêndios, promovida pela SCMAH 

e Bombeiros Voluntários de Angra do Heroísmo. 

 Participação no Seminário: Paradigma do Envelhecimento: Violência, maus tratos a 

pessoas idosas, no Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo, promovido 

pela Câmara Municipal de Angra do Heroísmo. 

 Participação no Congresso Nacional das Misericórdias, que decorreu em Évora.. 

 Participação no II Congresso de Gerontologia Social, que decorreu no Auditório da 

Universidade dos Açores. 

 

Outras Atividades: 

 Realização de atendimentos, mediante situações ou pedidos de apoio social à Instituição, 

por famílias carenciadas, ou por indivíduos com dificuldades económicas. 

 Acompanhamento e orientação de uma voluntária de Serviço Social. 

 Orientação de uma estagiária de Serviço Social, ao abrigo do programa Estagiar L, desde 

outubro. 
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 Apoio no acompanhamento a visitas de estudo, de diferentes grupos ao lar de Idosos. 

 Participação nas reuniões da Equipa Técnica da Instituição, discutindo-se novos projetos 

e metodologias de trabalho. 

 Participação em Reuniões de discussão de casos com a Equipa Técnica Multidisciplinar. 

 Apoio na integração de novos estagiários no Lar de Idosos: acolhimento de um grupo de 

7 estagiários do Curso de Técnico de Saúde, da Escola Jerónimo Emiliano de Andrade. 

 Acompanhamento a visitas de estudo dos formandos do Programa FIOS. 

 Representante da Instituição nas reuniões do CRAII (Centro de Recursos e Apoio 

Integrado a Idosos). 

 

5.7. Serviço de Educação Social 

 

Lar de Idosos: 

 Participação nos processos de inscrição para o Lar, Centro Geriátrico, Centro de Dia e 

Apoio Domiciliário com a realização da entrevista ao próprio inscrito ou ao seu 

representante legal, bem como, quando necessário, visita domiciliária para a elaboração 

de relatórios sociais e definição de prioridades de admissão, tendo em consideração a 

adequação às vagas existentes. 

 Apoio técnico aos encarregados de setor, em especial das Instalações Antigas do Lar, 

através de pareceres ou sugestões de intervenção quanto ao funcionamento, solicitações 

ou situações-problema com os utentes. 

 Participação, com a equipa técnica, em reuniões mensais de “discussão de casos”, para a 

partilha de informações, com vista à intervenção individualizada, consoante as 

necessidades dos utentes. 

 Realização de entrevistas a candidatos a emprego para organizar e completar os 

processos de candidaturas com parecer técnico e colaborar na seleção dos mesmos, 

aquando da necessidade de recrutamento de novos colaboradores, em especial para o 

desempenho de funções de auxiliares de apoio a idosos. 

 Recolha, análise e encaminhamento do “Correio de Sugestões” do Lar, envolvendo os 

intervenientes necessários à resolução dos problemas apresentados ou à implementação 

de procedimentos sugeridos e considerados viáveis no Lar. 

 Colaboração, com a encarregada da Sala de Convívio, na dinamização das atividades com 

e para os idosos.  

 A partir de abril, na sequência da redistribuição de funções dos técnicos, assumi a 

Coordenação de toda a animação do lar de idosos, contando com uma nova equipa de 
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três animadores/encarregados para esse efeito e com o envolvimento regular e 

esporádico de alguns técnicos do Lar. 

 Colaboração no desenvolvimento do plano de animação do Lar “Residencial da Sé” e 

realização de intervenções quinzenais no âmbito da estimulação psicossocial, junto dos 

utentes desta valência. 

 

Formação: 

 Coordenação da Academia Sénior. 

 Orientação e avaliação de estagiária da Licenciatura em Educação Social, em fase de 

estágio curricular. 

 Participação, como formanda, na ação de formação: “Animação Sociocultural Geriátrica”, 

organizada pela Replicar Socialform, com a duração de 16 horas, que teve lugar em Ponta 

Delgada, a 4 e 5 de julho. 

 

Outras atividades: 

 Realização de pesquisas/estudos para atualização e reflexão sobre as problemáticas 

subjacentes ao funcionamento do Lar e à formação de seniores, com vista à constante 

adequação e potencialização de competências profissionais. 

 Administração do facebook da Instituição, sobretudo no âmbito da divulgação das 

iniciativas realizadas pelos utentes idosos. 

 

5.8. Serviço de Nutrição 

 

O Serviço de Nutrição é diversificado, uma vez que o trabalho desenvolvido tem destinatários 

com diferentes faixas etárias e estados de saúde. As suas áreas de atuação são transversais a todas 

as valências, com exceção da Escola Profissional (onde atualmente o Serviço de Nutrição não tem 

qualquer ação). São elas a restauração coletiva, higiene e segurança alimentar, qualidade alimentar, 

educação alimentar e sensibilização/formação de utentes e funcionários. No Lar de Idosos, atua 

ainda na área da nutrição clínica, permitindo uma manutenção e/ou promoção do estado clínico dos 

utentes. 

A sua contribuição para a melhoria do desempenho desta instituição muitas vezes não tem 

visibilidade, pois as alterações nem sempre são de implementação rápida e fácil devido aos gostos 

pessoais, aos hábitos alimentares enraizados, às rotinas laborais e a outras questões logísticas. 
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Atividades desenvolvidas 

 Atividades que decorrem regularmente ao longo do ano: 

 Elaboração semanal das ementas para o Lar de Idosos e Lar Residencial da Sé. 

 Supervisão do cumprimento das boas práticas pessoais e da higiene das instalações 

em todas as cozinhas, tal como do empratamento. 

 Elaboração das capitações das refeições do Lar de Idosos, incluindo o Lar Residencial 

da Sé, Creches e Jardim de Infância. 

 (Re)avaliação nutricional individualizada dos utentes do Lar de Idosos em risco de 

desnutrição ou desnutridos e/ou com patologias graves e posterior adequação da 

suplementação nutricional, após pedido de colaboração do médico, da equipa de 

Enfermagem ou do Encarregado responsável pelos utentes. 

 Requisição e prescrição de suplementos nutricionais para os utentes do Lar de 

Idosos. 

 Participação nas reuniões multidisciplinares da equipa técnica e nas de discussão de 

casos. 

 Compilação, elaboração e revisão de documentos, no âmbito da implementação do 

sistema da Qualidade, juntamente com a Assessora da Mesa Administrativa. 

 Participação, como formanda, na ação de formação Segurança Contra Incêndios, 

promovida pela SCMAH e os Bombeiros Voluntários de Angra do Heroísmo. 

 Formadora, em conjunto com a Terapeuta da Fala, no workshop Como lidar com a 

Doença de Alzheimer: Nutrição, organizado pelo Departamento de Formação. 

 Participação no seminário Paradigma do Envelhecimento: Violência, Maus Tratos a 

Pessoas Idosas, organizado pela Câmara Municipal de Angra do Heroísmo (12 de março). 

 Na sequência da troca de local de trabalho das cozinheiras, em abril: 

 Reorganização do trabalho das diversas cozinhas; 

 Criação de um mapa de tarefas para a cozinha do Lar de Idosos; 

 Reformulação das ementas do Apoio Domiciliário, das Creches e Jardim de Infância, 

por extinção da cozinha da Creche de S. Carlos (abril), e por introdução do 

fornecimento de refeições pelo Apoio Domiciliário aos sábados (outubro). 

 Orientação do estágio de formação prática em contexto de trabalho, na cozinha do Lar 

de Idosos, de dois formandos de um curso pré-profissionalizante da Escola Básica 

Integrada de Angra do Heroísmo. 

 Substituição do Encarregado Geral nas suas funções, por motivo de férias, no setor das 

encomendas. 
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 Formadora no workshop Cui(Dar), promovido pelo Serviço de Voluntariado da 

instituição, juntamente com a Psicóloga e chefe de Enfermagem. 

 Substituição da técnica de Higiene e Segurança no Trabalho, a partir de setembro, nas 

seguintes áreas de trabalho: 

 Distribuição dos registos de higienização das casas-de-banho e da cozinha da Creche 

e Jardim-de-Infância da Guarita; 

 Supervisão do plano de higienização para a cozinha do Lar de Idosos; 

 Fardamentos; 

 Medicina do Trabalho. 

 Formadora na Academia Sénior, desde outubro, da disciplina de Alimentação e Nutrição 

Para a Vida, para o biénio 2014/15. 

 Participação nas reuniões de sala das Creches e Jardim de Infância, feitas no início do ano 

letivo 2014/15, destinadas aos pais e encarregados de educação. 

 Participação nas atividades desenvolvidas na Sala de Convívio do Lar, a propósito do Ano 

Europeu do Cérebro: 

 Organização das atividades do mês de fevereiro. 

 Comemoração do Dia Mundial da Alimentação. 

 Comemoração do Dia Mundial da Diabetes. 

 

5.9. Serviço de Voluntariado 

 

 Realização de reuniões mensais, dinamizadas pela coordenação. 

 Nomeação de uma Coordenadora Adjunta para o Serviço de Voluntariado. 

 Assinatura dos Contratos de Voluntariado com os Voluntários que terminaram o período 

experimental. 

 Comemoração do Dia Internacional do Voluntário. 

 Atualização dos Mapas de Tarefas e Mapas de Distribuição dos voluntários pelos pisos. 

 Promoção de duas ações de formação para voluntários: “Cui(dar) e “Comunicando Amor 

enquanto Cuida”. 

 Introdução do regime de tutoria para os voluntários em fase de integração. 

 Participação de um voluntário na composição gráfica e paginação da Revista Mensageiro. 

 Integração dos voluntários em diversas atividades mensais da Instituição, no âmbito do 

Programa de Atividades para o Ano Europeu do Cérebro. 

 Candidatura do Projeto Ajud’ARTE ao Programa Voluntariado Jovem do Montepio, em 

junho. 
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 Projeto iniciado em 2014: 

o Projeto Ajud’ARTE, dinamizado por dois jovens voluntários. 

 

Este Serviço de Voluntariado contou com um total de 49 voluntários, dos quais 42 mulheres e 

7 homens. Durante o ano registaram-se 19 admissões e 8 desistências. As desistências aconteceram 

por motivos de: ingresso no mercado de trabalho, incompatibilidade de horários para o exercício do 

voluntariado, doença e ingresso na universidade para prosseguimento de estudos fora da ilha. 

Durante o ano foram registadas um total de 4723 horas de trabalho voluntário na Instituição. 

O trabalho voluntário decorreu na Capelania, Departamento de Comunicação e Imagem, 

Residencial da Sé, Lar de Idosos e Centro de Cuidados Geriátricos, tendo sido a intervenção mais 

expressiva a desenvolvida no Lar de Idosos e no Centro de Cuidados Geriátricos da Instituição.  

A todos os voluntários foram garantidos, conforme legislação aplicável, seguro de acidentes 

de trabalho, suporte de despesas derivadas do trabalho voluntário (pagamento de deslocações 

quando efetuadas em transporte coletivo e mediante apresentação de comprovativo de despesa 

feita e almoço aos voluntários cuja atividade seja igual ou superior a três horas diárias) e atribuição 

do desconto de 10% na Farmácia da Misericórdia de Angra, conforme atribuído aos irmãos da 

Instituição. 

No cômputo geral, é muito positiva a avaliação do desempenho e da presença dos 

voluntários – um trabalho que faz a diferença e que contribui significativamente para o 

cumprimentos da Missão desta Instituição. 

 
 

5.10. Economato e Aprovisionamento 

 

Este relatório sistematiza os dados em relação aos custos anuais das refeições e valor por 

refeição, para além da referência às principais atividades desenvolvidas. 

Os quadros abaixo apresentados identificam as despesas da Cozinha do Lar, Residencial da Sé 

e do Apoio ao Domicílio. 

 

Cozinha do Lar / Residencial da Sé 

 

2013 

Custo anual Nº de refeições anuais 
 

Valor médio por refeição 

226.722,20€ 90.578 2.50€ 
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2014 

Custo anual Nº de refeições anuais 
 

Valor médio por refeição 

208.993,02€ 91.087 2.29€ 

 
 

Apoio ao Domicílio 

 

2013 

Custo anual Nº de refeições anuais 
 

Valor médio por refeição 

99.204.97€ 30.259 3.28€ 

 

2014 

Custo anual Nº de refeições anuais 
 

Valor médio por refeição 

92.567.28€ 31.138 2.97€ 

 
 
 

 A análise dos valores referenciados, e em comparação com o ano anterior, merece alguma 

reflexão: as refeições servidas aumentaram em número, pois a Instituição fornece refeições ao 

abrigo do Programa Cantinas Sociais. 

Verificou-se a redução do custo por refeição, o que se explica pelo reajustamento das 

quantidades dos produtos usados por refeição. 

Quanto ao Apoio ao Domicílio, os custos anuais desceram. Contudo, houve um aumento do 

número de refeições servidas, o que se deve ao facto das quantidades e dos produtos usados para 

confecionar as refeições se terem mantido. 

No âmbito das atividades regulares: 

 Aprovisionamento e inventário das Cozinhas do Lar de Idosos, Creches, SAD, 

Lavandarias e Costura.  

 Gestão de stocks – faturação (registos de entradas e saídas de mercadorias). 

 Confirmação de stocks e gestão dos armazéns. 

 Lançamento das faturas no Programa Caixa. 

 Distribuição de produtos de higiene e géneros alimentares, pelos pisos e Cozinha. 

 Seleção semanal de produtos e quantidades de acordo com as ementas. 

 Atualização trimestral e semestral dos melhores preços do mercado. 

 Coordenação do pessoal das oficinas/Obras – Manutenção do Lar. 
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 Elaboração dos mapas de horários e férias do Pessoal da Manutenção, Cozinha do 

Lar, do SAD e setor de Encarregados. 

 Coordenação do pessoal da Cozinha, em articulação com a Nutricionista. 

 Controlo mensal da pesagem das roupas das Lavandarias. 

 

5.11. Serviços Administrativos 

 

Os Serviços Administrativos são o principal responsável por todos os processos burocráticos e 

administrativos relacionados com as diversas Valências e da Relação com as entidades e público em 

geral. 

 Os Serviços Administrativos, como é natural, articulam a sua atuação, em estreita 

colaboração com os diversos setores e valências da Instituição. 

Atividades Desenvolvidas  
 

Inscrições Processamentos Gestão de Pessoal 

Lar de Idosos Mensalidades/Utentes Vencimentos 

Centro Geriátrico Despesas/Utentes Horários de Trabalho 

Apoio ao Domicílio Mensalidades/Creches Contratos de Trabalho 

Complexo Habitacional S. Carlos 
Mensalidades/Jardim de 

Infância 
Mapa de Férias 

Lar Residencial da Sé Apoio ao Domicílio Faltas 

Irmãos Rendas Absentismo 

  Promoções/Diuturnidades 

  Relatório único 

 
Em comparação com o ano 2013, é de salientar a redução do número de administrativos, por 

via da reforma de um e devido à restruturação do quadro de pessoal da Instituição, promovendo-se a 

rotatividade dos postos de trabalho e afetação de 2 administrativos, em tempo parcial, à valência de 

Apoio Domiciliário, rentabilizando o contributo que cada um pode dar para a melhoria dos serviços. 

 Saliente-se a introdução de novos métodos de trabalho e aplicações informáticas. 

Mantiveram-se os sistemas e práticas já implementadas e controlo dos processos, com vista à 

melhoria da qualidade de trabalho e redução de irregularidades e incorreções detetadas ao longo do 

processo de trabalho. 
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5.12. Comunicação e Marketing  

 

No âmbito da política de comunicação e marketing da Instituição, foram desenvolvidas as 

seguintes ações: 

- publicação da edição da Revista Mensageiro referente a 2013, com envolvimento de 

um voluntário na composição gráfica e paginação e patrocínio exclusivo do fornecedor 

Escritório Digital Lda. 

- publicação, com atualização diária, das atividades/eventos e outras informações 

relevantes acerca da vida da Instituição nas redes sociais (em 

http://www.facebook.com/santacasamah ). 

- criação dos instrumentos de divulgação e promoção do projeto de voluntariado 

Ajud’ARTE (slogan, hino, desdobrável, cartaz, site, página no facebook e outros). 

- publicação do livro “Envelhe(Sendo) Cidadão”, no âmbito do projeto com o mesmo 

nome, financiado pelo BPI SENIORES. 

- publicação de um artigo de opinião, da autoria do Provedor, a convite do Diretor do 

Jornal “Voz das Misericórdias”. 

- entrevistas cedidas aos órgãos de comunicação social e Sítio Igreja dos Açores, Jornal 

Diário Insular, Antena 1 – Programa InterIlhas, kanal das Doze, RTP-Açores e outros, a 

propósito das mais variadas temáticas e assuntos da vida da Instituição. 

- dinamização, por uma voluntária, do blogue do Voluntariado 

(http://servoluntariosempre.blogs.sapo.pt/)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/santacasamah
http://servoluntariosempre.blogs.sapo.pt/
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