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LISTAS DE ABREVIATURAS E SIGLAS  

 

Sigla Designação  

CATL Centro de Atividades dos Tempos Livres 

CMA Camara Municipal de Anadia 

CSMAM Centro Social Maria Auxiliadora de Mogofores  

ERPI Estrutura Residencial para Pessoas Idosas 

HACCP Hazard Analysis and Critical Control Point - Análise de Perigos e Pontos Críticos de 
Controlo 

IEFP Instituto do Emprego e Formação Profissional 

IPSS Instituição Particular de Solidariedade Social 

PA Plano de Ação  

PI Plano Individual 

SAD Serviço de Apoio Domiciliário 

SNS Serviço Nacional de Saúde 

UCCI  Unidade de Cuidados Continuados Integrados  
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Introdução 

O aproximar do final do ano de 2020 proporciona um especial momento de 

reflexão. Eis que se aproxima do término daquele que se recordará, de forma 

inconfundível, como um ano de grandes desafios e exigências. Em retrospetiva, 

podemos agora afirmar que se tratou maioritariamente de um ano de superação e 

aprendizagem. As atuais contingências mundiais levam-nos a afirmar que atravessamos 

um período de especial incerteza e instabilidade. Das condições de saúde às questões 

socioeconómicas, passando pelas relações interpessoais e todas as alterações que se 

impuseram no nosso quotidiano, 2020 representa, para a nossa instituição, um estímulo 

para se reinventar a cada dia, com o foco máximo na qualidade dos serviços prestados e 

na satisfação de cada um que constitui esta família.  

E é com essa motivação que nos propomos, nesta fase, a perspetivar o próximo 

ano, conscientes das limitações que se possam impor mas muito mais 

consciencializados sobre a importância de unir esforços para, de forma una e conjunta, 

superar qualquer adversidade que venha a surgir.  

Estamos convictos que devemos continuar com uma postura otimista, confiante e 

empenhada, como forma de chegar mais longe. Temos ainda uma expectativa muito 

definida quanto ao próximo ano 2021 poderá ser, definitivamente, um ano de viragem 

para o CSMAM! A Instituição apresentou nova candidatura ao projeto Pares 3.0 e, caso 

esta seja deferida, vemos muito próxima a concretização de um dos maiores objetivos. 

Perspetivamos a ampliação do nosso atual edifício com vista à construção de uma 

Estrutura Residencial para Idosos/as (ERPI), com capacidade para 30 clientes e de um 

Centro de Dia (CD), que poderá dar resposta a 25 clientes. Também incluímos neste 

projeto o alargamento da resposta de Serviço de Apoio Domiciliário (SAD), permitindo 

passar dos atuais 40 para 55 clientes. Sem dúvida que representa uma meta 

importantíssima para nós, principalmente na medida em que nos permite proporcionar 

uma resposta mais abrangente, de qualidade e enquadrada nas necessidades da 

comunidade.  

O presente documento constitui um orçamento previsional que apresenta um 

resultado negativo que em muito contribui o aumento de despesa com a atual situação 

pandémica.  

Conscientes do esforço adicional que o presente ano representou para toda a 

comunidade Institucional (Órgãos Sociais, sócios, colaboradores, clientes, familiares, 

fornecedores), concluímos com o nosso especial e sincero agradecimento, ancorado na 

esperança e confiança da já tão célebre mas muito sentida expressão: “Vai ficar tudo 

bem!". 
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1. Breve enquadramento  

Centro Social Maria Auxiliadora de Mogofores é uma Instituição Particular de 

Solidariedade Social (IPSS) que desenvolve o seu trabalho, preferencialmente, na área 

da infância e da terceira idade, através do funcionamento das seguintes respostas 

sociais:  

 

Área da infância:  

Creche 

Educação Pré-escolar  

CATL - Centro de Atividades e Tempos Livres.  

 

Área Sénior: 

Serviço de Apoio Domiciliário. 

 

A Instituição desenvolve, assim, trabalho na área social, que se concretiza nas respostas 

sociais de Creche, Educação Pré-Escolar, Centro de Atividades dos Tempos Livres e 

Serviço de Apoio Domiciliário, com fins-de-semana, prestando, desta forma, apoio a um 

total de 139 clientes.  
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2. Órgãos Sociais - Quadriénio 2017- 

2020  

 

ASSEMBLEIA GERAL 

               Presidente – João José Nogueira de Almeida 

               1ª Secretária – Julieta Maria da Silva Simões 

               2ª Secretária – Helena Margarida Pereira dos Santos 

 

DIREÇÃO 

 

               Presidente – Olímpia de Sousa Louro Ribeiro 

               Vice-Presidente – Álvaro Manuel Figueiredo Santos Coelho 

               Tesoureiro – João Filipe Coelho Alves 

               Secretária – Olga Cristina Coelho de Oliveira 

               Vogal – Mário Paulo Cruz Leal 

 

CONSELHO FISCAL 

 

               Presidente – António da Silva Pereira 

               Vogal – António de Jesus Oliveira 

               Vogal – José Maria de Almeida Ribeiro 
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3. Estrutura Organizacional 

 

Para cada função que integra o organograma acima apresentado estão definidas 

responsabilidades, tarefas e competências /requisitos, assim como a política de 

substituição, de modo a garantir o bom funcionamento da Instituição. Essa descrição é 
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realizada de forma detalhada e dada a conhecer ao colaborador aquando da sua 

admissão, fazendo parte integrante do seu Processo Individual.  

 

4. Princípios de Ação  

O planeamento estratégico do Centro Social Maria Auxiliadora de Mogofores assenta na 

Missão, Visão, Valores da Instituição, é portanto, com base nestes princípios que 

elaboramos este plano de ação.   

 

Visão 

Ser uma Instituição de referência em termos de satisfação dos clientes, suas famílias e 

colaboradores procurando melhorar de forma continuada a qualidade dos serviços 

prestados. 

 

Missão 

A Instituição tem por missão a prestação de serviços de qualidade, dirigidos a crianças e 

jovens, bem como pessoas idosas e/ou em situação de dependências e suas famílias. 

Estes serviços revestem-se de ética profissional, eficiência, cuidados humanizados e 

personalizados contribuindo para a melhoria da qualidade de vida das pessoas 

Valores 

 Qualidade 

Esta Instituição visa proporcionar um serviço de qualidade, profissional e humanizado 

aos seus clientes, procurando proporcionar um ambiente adequado, seguro, confortável, 

estimulante, agradável e afetivo. 

 

 Ética 

Pretendemos reger-nos pelos mais elevados princípios éticos e morais na nossa 

intervenção através da promoção da atualização de conhecimentos adequados, que 

permitirá atingir níveis de integridade profissional e pessoal, promovendo a relação de 

mútua confiança, como elemento básico da nossa prática profissional. 
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 Respeito e valorização pela individualidade 

Procuramos responder às necessidades individuais dos clientes e dos colaboradores, 

respeitando a individualidade de cada pessoa, assegurando sempre a promoção e a 

valorização da mesma e promovendo o atendimento e a participação individual nas 

atividades e iniciativas promovidas. 

 

 Inovação 

Procurámos promover ideias e atividades inovadoras e o desenvolvimento de outras 

respostas e/ou projetos que se enquadram nos objetivos da Instituição projetando-a para 

o futuro. 

 

 Confiança 

Pretendemos atingir a missão a que nos propomos baseando o nosso trabalho numa 

relação de confiança mútua através da prestação de serviços de qualidade, baseados 

em condutas profissionais e pessoais humanizadas e especializadas. 

 

 Dedicação 

Procuramos através da promoção do trabalho em equipa, motivar todos os 

colaboradores envolvendo-os ativamente na dinâmica da Instituição e 

consciencializando-os para a importância e a relevância do empenho e dedicação de 

cada colaborar para a promoção dos serviços de qualidade prestados pela Instituição. 

Através do envolvimento dos clientes e suas famílias procuramos potenciar a 

participação/ dedicação de todos da dinâmica da Instituição. 

 

 Eficiência e eficácia 

Pautando a atuação da Instituição por todos os valores básicos da nossa ação será 

possível desenvolver respostas e prestar serviços de excelência e eficazes na 

prossecução da nossa missão. 

 

Política de qualidade 

A Instituição propõe-se a atingir a sua missão através de todo um conjunto de 

estratégias claramente definidas, tendo sempre como base os valores fundamentais de 

atuação da Instituição, que visem dotar os serviços prestados de uma melhoria contínua, 

de modo a aumentar a satisfação dos clientes e das outras partes interessadas 
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5.Definição da Estratégia 

Organizacional  

Pretende-se que o plano de Ação 2021 do Centro Social Maria Auxiliadora de Mogofores 

seja um instrumento de caracter estratégico, que oriente a intervenção da instituição, de 

modo a atingir os objetivos traçados. 

Neste sentido, é fundamental determinar o modelo de gestão estratégica que garanta o 

desenvolvimento sustentado da Instituição, através da criação / potencialização de 

serviços diferenciados e de varo acrescentado para todas as partes interessadas, Para 

além disso, revela-se essencial assegurar uma gestão dos recursos humanos eficaz e ao 

mesmo tempo, promotora do envolvimento e participação dos colaboradores, sendo 

ainda importante promover o estabelecimento / manutenção de parcerias que potenciem 

a obtenção de melhores resultados para a Instituição.   

Em suma, e no cumprimento da nossa missão, o foco da nossa intervenção foi, é e será 

no 2021, o CLIENTE.  

Face ao exposto, é possível afirmar que a Estratégica do Centro Social Maria Auxiliadora 

de Mogofores para o ano de 2021, passa por :  

 

1. Garantir a prestação de serviços de qualidade  

2. Promover/consolidar a sustentabilidade da Instituição 

3. Consolidar as respostas sociais ao serviço da comunidade 

 

RESPOSTAS ÀS 

NECESSIDADES 

DA COMUNIDADE 

 

SERVIÇOS DE 

QUALIDADE 

 

SUSTENTABILIDADE  

ESTRATÉGIA 

2020  
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5.1. Eixos estratégicos 

A estratégia do Centro Social Maria Auxiliadora de Mogofores para o ano de 2021 foi 

definido de acordo com os seus princípios de atuação, Missão, Visão, Valores e 

Política de Qualidade e assentará num conjunto de objetivos estratégicos/ linhas de 

ação, que constituem os pilares do presente plano:  

 

 Angariação de novos clientes; 

 Melhorar os serviços prestados aos Clientes; 

 Valorizar o potencial estratégico dos Recursos Humanos; 

 Melhorar a gestão de equipamentos e instalações; 

 Melhorar a eficiência da área das compras; 

 Melhorar o plano de comunicação e Marketing; 

 Promover a sustentabilidade financeira da instituição. 

 

Ao longo do plano serão apresentados as respostas e serviços da Instituição, assim 

como o quadro com a estratégia para 2021, no qual serão definidos objetivos 

estratégicos, objetivos operacionais e ações a desenvolver/estratégias aplicável a 

cada resposta serviço/ resposta social.  
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6. Respostas sociais do CSMAM   

6.1. Respostas Sociais dirigidas à área da 

infância: 

Creche 

Esta resposta social tem a capacidade para receber 35 crianças e visa proporcionar 

bem-estar e desenvolvimento das crianças dos 4 meses aos 3 anos, num clima de 

segurança afetiva e física, durante o afastamento parcial do seu meio familiar, através 

de um atendimento individualizado e da colaboração estreita com a família, através de 

um atendimento individualizado e da colaboração estreita com a família numa partilha 

de cuidados e responsabilidades de todo o processo evolutivo das crianças. 
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Educação Pré-escolar  

O Pré-escolar com capacidade para receber 44 crianças, destina-se a crianças entre 

os 3 anos e a entrada para a escolaridade obrigatória. Os fundamentos e princípios de 

toda a educação de infância centram-se no bem-estar das crianças e no seu 

desenvolvimento saudável e harmonioso, com base numa abordagem integrada e 

globalizante das diferentes áreas de conteúdo: área de formação pessoal e social, 

área de conhecimento do mundo e área de expressão e comunicação.  
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CATL  

O CATL é uma resposta social com Acordo de Cooperação, estabelecido com o 

Instituto de Segurança Social, para crianças com idades compreendidas entre os 6 e 

os 10 anos. 

Atualmente o CATL disponibiliza duas modalidades de funcionamento: o CATL para 

extensões de horário e períodos de interrupção letiva, que funciona das 07h30m 

às 09h00m e das 17h30m às 19h00m em períodos letivos e das 07h30m às 19h00m 

em períodos não letivos; e o CATL com funcionamento clássico, que funciona das 

07h30m às 09h00m e das 15h30m às 19h00m em períodos letivos e das 07h30m às 

19h00m em períodos não letivos. 

Esta resposta social pretende dar resposta aos tempos livres das crianças, permitindo-

lhes, através da participação na vida em grupo, a sua inserção na comunidade. 

É também uma forma de resposta às necessidades das famílias, tendo em conta que 

estas têm cada vez mais o seu tempo ocupado, devido também às alterações que se 

vão denotando na nossa sociedade. 

O CATL pretende fomentar o desenvolvimento de competências, privilegiando assim a 

realização de diferentes tipos de brincadeiras, experiências e aprendizagens que 

permitirão a aquisição de muitas outras competências. 
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6.1.1. Objetivos a atingir: Creche, Pré-

escolar, Centro de Atividades dos tempos 

Livres (CATL)  

Objetivos 

estratégicos 

Objetivos 

Operacionais 

Estratégias 

(ações a desenvolver)  

 

 

Angariar novos 

clientes 

Manter uma taxa 

de ocupação que 

permita a 

manutenção do 

funcionamento 

CSMAM 

- Proceder à abertura das inscrições através das redes 

sociais;  

- Implementar o processo de candidatura e admissão de 

novos clientes;  

- Realizar e divulgar as renovações nas respostas 

infantis;  

- Elaborar e divulgar programas lúdicos, divertidos mas 

também educativos do CATL, junto dos nossos clientes 

e comunidade e sempre que existam vagas, abrir 

inscrições nos períodos de Interrupção letiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 Melhorar os 

serviços 

prestados  

Garantir o 

desenvolvimento 

integral da 

criança  

 

 

 

- Elaborar, implementar e divulgar Plano de sala tendo 

em consideração as necessidade, potencialidades e 

expetativas das crianças, promovendo e envolvimento 

das famílias, numa perspetiva de melhoria contínua;  

- Elaborar, monitorizar, avaliar e rever Planos de 

Desenvolvimento Individual e Planos de Sala;  

- Realizar reuniões periódicas com a Equipa Técnica; 

- Proporcionar acompanhamento nutricional aos clientes 

e estimular a adoção de hábitos de alimentação 

saudáveis, através do acompanhamento de uma 

nutricionista para a elaboração de ementas, formação a 

colaboradoras/es e dinamização de ações de 

sensibilização;  

- Proporcionar atividades de desenvolvimento e 

enriquecimento pessoal (atividades curriculares, 

complementares e extra - curriculares)  

- Proporcionar saídas/ atividades de exterior (Creche e 

Pré-escolar) que promovam a aquisição de novos 

conhecimentos;  
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6.1.2. Dinamização de Atividades 

previstas para o Ano 2021 nas respostas 

de Creche, Educação Pré-escolar e CATL  

 

Data  

Dia a assinalar / atividade a 

realizar  

6 de janeiro de 2021 
Dia de Reis 

Confeção de Bolo Rei 

16 de fevereiro de 2021 

Carnaval 

Baile carnavalesco nas diferentes salas 

 

19 de março de 2021 
Dia do Pai 

Elaboração de um presente para os pais  

22 de março de 2021 

Dia da Árvore e Dia Mundial da Água 

Comemoração do Dia da Árvore e do Dia Mundial da água; 

Realização de plantações diversas 

2 de abril de 2021 
Dia Mundial do Livro Infantil 

Atividades de exploração de diversos livros infantis 

29 de março a 2 de 

abril de 2021 

Páscoa 

Relembrar tradições da Páscoa 

22 de abril de 2021 
Dia Mundial da Terra 

Limpeza do pinhal 

29 de abril de 2021 
Dia Mundial da Dança 

Elaboração de coreografias nas diferentes salas 

26 a 30 de abril de 2021 
Dia da Mãe 

Elaboração de um presente para as mães 

Data a definir 

Junho de 2021 

Dia Mundial da Criança 

Festejos do Dia Mundial da Criança – Dia no exterior 

Data a definir 

Junho de 2021 

Festa de Finalistas e Encerramento de Ano Letivo 
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6.1.3. Atividades Curriculares, 

Complementares e Extracurriculares 

Atividades 

Curriculares 
Resposta Social 

Aprende Brincando 

Ed. Paula Brás 
Educação Pré-Escolar 

Hora do Conto 

Ed. Paula Brás e Ed. Filipa 
Educação Pré-Escolar 

 

Nota. Devido ao contexto de pandemia suspendemos todas as 

atividades extracurriculares com exceção das atividades 

curriculares dinamizadas pela psicóloga.  
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6.2. Resposta Social dirigida à área 

sénior e/ou pessoa em situação de 

dependência :  

Serviço de Apoio Domiciliário  

O Serviço de Apoio Domiciliário do CSMAM está em funcionamento desde 2001 e tem 

capacidade para 40 Clientes.  

O Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) é uma resposta social que consiste na 

prestação de cuidados individualizados e personalizados no domicílio a indivíduos e 

famílias que, por motivo de doença, deficiência ou outro impedimento, não possam 

assegurar temporária ou permanentemente, a satisfação das suas necessidades 

básicas e/ou atividades da vida quotidiana. 

O SAD funciona de Segunda a Domingo, incluindo feriados, das 08h00 às 24h00. 

Apenas encerra no Dia de Natal e Domingo de Páscoa. 

 Serviços: 

o Cuidados de higiene e conforto pessoal; 

o Colaboração na prestação de cuidados de saúde sob supervisão de pessoal de 

saúde qualificado, podendo também proporcionar o acesso a cuidados 

especiais de saúde; 

o Manutenção de arrumos, limpeza de habitação e tratamento de roupas; 

o Distribuição das refeições e acompanhamento das mesmas; 

o Acompanhamento do cliente ao exterior, compras, médico, cabeleireiro, etc.; 

o Dinamização de atividades de animação/convívio, natação, festas, etc. 

o Colaboração na prestação de cuidados qualificados; 

o Tratamento de roupas; 

o (…) 

Através da prestação do Serviço de Apoio Domiciliário pretendemos proporcionar, ao 

idoso que recorre aos nossos serviços, um atendimento individualizado, existindo 

sempre a preocupação de manter ou reforçar os laços com o seu meio familiar e 

social. Só desta forma se consegue a concretização do nosso principal objetivo: o 
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bem-estar com ele próprio, com a sua família e comunidade, proporcionando-lhe uma 

melhor qualidade de vida. 

6.2.1. Objetivos a atingir: SAD 

 

Objetivos 

estratégicos  
Objetivos operacionais  

Estratégias 

Ações a desenvolver  

Melhoria contínua da 

qualidade dos 

serviços prestados na 

resposta social de 

SAD 

Desenvolver atividade de acordo com 

as necessidades e interesses de cada 

cliente; 

 

Definir a Intervenção junto do cliente 

e/ou família de acordo com as 

necessidades, hábitos, interesses e 

expetativas do cliente;  

 

Atendimento/acolhimento e informação 

às famílias; 

 

Combater a solidão e o isolamento e 

retardar a institucionalização; 

 

Estimular a participação em atividades 

de grupo e na interação entre os pares 

e clientes da Instituição e de outras 

instituições; 

 

Promover a interação/diálogo entre o 

cliente e o técnico; 

 

Elevar o nível de eficácia das equipas 

de apoio domiciliário; 

 

Entre outros.  

 

 

- Cumprimento do protocolo de 

admissão, acolhimento e 

acompanhamento do cliente e 

seus familiares na Instituição; 

- Apoiar a família em questões do 

quotidiano e apoios que poderão 

ser concedidos para melhorar a 

situação do cliente; 

- Realização de atividades 

Institucionais e interinstitucionais 

envolvendo os clientes de SAD; 

- Proporcionar a aquisição de bens 

e géneros alimentares, medicação, 

pagamento de serviços e 

deslocação a entidades da 

comunidade (consulta, banco, 

supermercado…) 

- Promover ações de 

sensibilização às colaboradoras de 

SAD; 

- Manter em funcionamento o 

banco de ajudas técnicas e outros 

serviços como a teleassistência 

- Manter um horário alargado das 

8h00 às 24h00 que permite dar 

uma resposta mais adequada às 

situações de maior dependência 

ou em situação de isolamento 

social.  
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7. Serviços de Saúde - 

Enquadramento  

Na área da saúde, o Centro Social Maria Auxiliadora de Mogofores pretende 

proporcionar um acompanhamento individualizado, personalizado e global de cada 

cliente, em estreita ligação com as suas famílias e tendo sempre em consideração as 

necessidades, potencialidades e expectativas dos clientes. Ao nível das respostas 

seniores, este serviço tem como objetivo primordial, promover o envelhecimento ativo 

e saudável e sempre que possível a autonomia. Quanto ao nível da infância, tem como 

objetivo proporcionar um crescimento/ desenvolvimento saudável, através da 

promoção da saúde e da sinalização precoce de eventuais necessidades de 

intervenção.  

Neste sentido, o CSMAM terá ao dispor dos seus clientes uma equipa multidisciplinar 

constituída pelas seguintes áreas:  

  

 

Áreas de Intervenção 
 

Nutrição:  

O Serviço de nutrição é transversal a toda a Instituição, estando associado ao mesmo 

o controlo e monitorização do Sistema de HACCP, de forma a garantir o cumprimento 

de boas práticas ao nível da segurança alimentar. Assim para o ano de 2021, o serviço 

de Nutrição pretende desenvolver as seguintes ações:  

 Analisar e apreciar as ementas em vigor na instituição, de acordo com os 

parâmetros preconizados e normas orientadoras; 

 Elaborar 12 semanas de ementas, Verão e Inverno, com informação de 

alergénicos e valor energético; 

 Criar ementa mensal destinada a cada Resposta social;  

 Divulgar e promover a ementa mensal junto dos pais e/ou encarregados de 

educação e/ou cuidadores; 

 Analisar e apreciar periodicamente as ementas de forma a adapta-las às 

necessidades nutricionais de cada faixa etária a que se destinam, seguindo as 

recomendações internacionais e nacionais; 

 Organizar, promover e dinamizar uma sessão anual de educação alimentar 

destinada a todos os clientes e/ou pais e/ou encarregados de educação e/ou 

cuidadores (Alimentação Saudável e Equilibrada); 
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 Desenvolver uma formação para implementação de ementas, enquadrado no 

plano de formação obrigatório de lei, destinado às colaboradoras afetas ao 

serviço de produção alimentar (cozinheiras, ajudantes e funcionárias de copa); 

 Esclarecimento de dúvidas junto dos colaboradores afetos ao serviço de 

produção alimentar, através dos canais de comunicação (e-mail, telefone); 

 Desenvolvimento de um plano de auditoria alimentar anual, em colaboração 

com a Direção Técnica e enquadrado no plano de qualidade implementado, de 

modo a garantir a qualidade da implementação das ementas; 

 Desenvolvimento, promoção e realização de outras atividades que se insiram 

no âmbito de um serviço de Alimentação e Nutrição, sob proposta e análise 

prévia. 

  

Psicologia:  

O Serviço de Psicologia é transversal a toda a Instituição. A nível da infância prevê-se 

que este intervenha de forma individualizada, mantendo uma relação de proximidade 

com a equipa técnica, permitindo a sinalização precoce de alterações 

comportamentos/ emocionais/cognitivos que necessitem de intervenção. Para além 

disso, este serviço promoverá um conjunto de ações de sensibilização em temáticas 

escolhidas de acordo com as necessidades detetadas.  

 

 

Terapia da fala: 

O Serviço da Terapia da Fala, é um serviço externo ao CSMAM, mas que se 

desenvolve nas suas instalações, estando disponível para clientes da Instituição. 

Apesar de estar mais direcionado para as respostas dirigidas à infância, também 

poderá intervir ao nível das respostas seniores, caso se mostre necessário. Assim 

para o ano de 2021, este serviço desenvolverá as seguintes atividades:  

 Avaliação e intervenção individualizada; 

 Ação de rastreio individual (sempre que se justifique);  

 Observação em contexto de sala;  

 Estimulação de competências de leitura e escrita (uma vez por mês): tem como 

alvo as crianças que ingressam no primeiro ciclo no próximo ano letivo. O 

objetivo é a estimulação das competências de linguagem e fala, muito 

especificamente a consciência fonológica, competência considerada crucial 

para o sucesso escolar.  
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8. Outros Serviços  

8.1. Serviço de Higiene e Segurança e Saúde 

no trabalho  

Os Serviços de Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho têm um papel importante na 

prevenção de riscos profissionais no local de trabalho, facto fundamental para a 

melhoria efetiva das condições em que o trabalho é prestado. Este serviço é 

transversal a toda a Instituição e tem como principais objetivos: 

 Avaliação das condições gerais de trabalho; 

 Aconselhamento técnico: observação e estudo referente às instalações da 

Instituição; 

 Análise de acidentes de trabalho; 

 Acompanhamento e avaliação de riscos profissionais; Atividades clinicas: 

exames médicos periódicos e ocasionais.  

 

8.2. Serviço de Manutenção das medidas de 

autoproteção 

As medidas de autoproteção têm como finalidade a prevenção de incêndios, a 

manutenção das condições de segurança e a adoção de medidas para fazer face a 

uma situação de emergência. Visam garantir que os equipamentos e sistemas de 

segurança contra incêndios estão em condições de ser operados permanentemente e 

são utilizados corretamente, e que, em caso de emergência, os ocupantes abandonam 

o edifício em segurança. 

São constituídas por: 

 Registos de Segurança: conjunto de relatórios de vistoria ou inspeção e 

relação de todas as ações de manutenção e ocorrências diretas ou 

indiretamente relacionadas com a SCIE; 

 Formação em SCIE: está previsto no próximo ano, um plano de formação 

certificada pela DGERT, de 12 horas, dirigida a vinte colaboradoras do 

CSMAM.  

 E a realização de um simulacro: teste do plano de emergência interno e treino 

dos ocupantes 
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8.3. Serviço de Apoio à Comunidade   

Gabinete de Apoio Terapêutico 

No próximo ano pretende-se criar um gabinete, que apesar de ser constituído por 

serviços externos, desenvolve a sua atividades nas instalações do CSMAM, no âmbito 

de uma parceria estabelecida com profissionais da área da Terapia da Fala e 

Psicologia, estando os seus serviços ao dispor da comunidade.  

Este serviço já estava previsto no ano anterior mas devido à evolução da pandemia 

não se concretizou mas esperamos implementar depois de reunidas as condições de 

segurança para a sua implementação.  

 

9.  Recursos Humanos  

Objetivos 

estratégicos 

Objetivos 

Operacionais 

Estratégias 

(ações a desenvolver) 

 

 

Valorizar o 

potencial 

estratégico dos 

recursos 

humanos 

Promover 

formação aos 

colaboradores do 

CSMAM tendo 

em conta as 

necessidades 

demonstradas 

- Efetuar o levantamento das necessidades de formação; 

- Elaborar o plano de formação de acordo com as 

necessidades identificadas; 

- Proporcionando formação interna sempre que possível, 

rentabilizando os recursos existentes; 

- Estimular os colaboradores a frequentarem formação 

externa; 

 

 

 

 

Melhorar a 

satisfação dos 

colaboradores 

Promover a 

satisfação dos 

colaboradores 

 

 

 

- Rever política de gestão de recursos humanos, de 

forma a torna-la mais eficaz;  

- Realizar reuniões com os colaboradores; 

- Melhorar a organização interna, clarificando níveis de 

autoridade e responsabilidades dos colaboradores por 

resposta social; 

- Rever o organograma;  

- Rever práticas de acolhimento e integração de novos 

colaboradores; 

- Reforçar a cultura organizacional e o sentimento de 

pertença à Instituição.  
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10. Manutenção de instalações e 

equipamentos - enquadramento  

O setor da manutenção de instalações e equipamentos, no qual se incluem os 

equipamentos informáticos, a frota automóvel, o serviço de lavandaria e ainda a 

higienização das instalações, visa garantir a qualidade e segurança das infraestruturas 

e equipamentos do CSMAM, de modo a contribuir para o bem-estar dos clientes, 

colaboradores e visitantes.  

 

 
 

 

10.1. Manutenção - objetivos a atingir 

Objetivos 

estratégicos 

Objetivos 

Operacionais 

Estratégias 

(ações a desenvolver) 

 

 

 

 

 

 

 

Melhorar os 

equipamentos e 

instalações 

 

Garantir o bom funcionamento dos 

serviços  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requalificar alguns espaços 

interiores e exteriores da Instituição 

 

 

Manter os diversos espaços e todos 

os equipamentos funcionais, 

apresentáveis e dentro dos 

parâmetros legais  

- Proceder a obras para a ampliação do edifício: 

construção de uma nova sala polivalente, 

lavandaria, uma nova receção, instalações 

sanitárias para clientes, instalações sanitárias 

/balneários para colaboradores, sala de pessoal e 

arrumo e ampliação da cozinha; 

 

Sempre que necessário proceder à 

reparação/substituição de equipamentos; 

 

 

 

No ano anterior requalificamos o espaço verde, 

que se situa na parte de trás do edifício, 

nomeadamente com a limpeza do espaço e 

dotamos os espaços de diferentes espaços de 

sombra e brincadeira.  
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Criar novas 

respostas 

sociais dirigidas 

à população 

Idosa e suas 

famílias  

Ampliação do atual edifício do 

Centro Social Maria Auxiliadora.  

Proceder a obras caso a Candidatura ao Pares 

3.0 seja deferida.  

Estas obras de ampliação visam a construção 

de uma Estrutura Residencial Para Pessoa 

Idosa (ERPI) para 30 Clientes, um Centro de Dia 

para 25 clientes, bem como o alargamento da 

resposta social de Serviço de Apoio 

Domiciliário que passará de 40 para 50 clientes.  

 

 

 

11. Compras - enquadramento  

Este processo estabelece as regras para a compra de produtos e serviços, controlo 

dos produtos à receção, avaliação de fornecedores, gestão de stocks e pagamentos a 

fornecedores. Trata-se de um processo fundamental ao nível da gestão, 

designadamente, ao nível do controlo da despesa e da qualidade dos produtos/ 

serviços adquiridos. Neste sentido, em 2021 pretende-se rever o processo de 

compras, de forma a otimizá-lo, tornando-o mais eficaz, contribuindo assim para a 

promoção /consolidação da sustentabilidade financeira da Instituição e para a 

satisfação dos clientes.  

 

11.1. Compras - objetivos a atingir 

Objetivos 

estratégicos 

Objetivos 

Operacionais 

Estratégias 

(ações a desenvolver) 

 

 

 

 

Melhorar a 

eficiência da 

área de 

Garantir a 

aquisição de 

produtos/serviços 

de fornecedores 

com boa 

qualificação  

 - Solicitar propostas a vários fornecedores de todos os 

produtos consumidos; 

- Avaliar propostas e selecionar fornecedores; 

 - Solicitar aos fornecedores o certificado de 

implementação do HACCP  

(sempre que aplicável)  
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compras  Garantir a 

disponibilização 

de recursos 

necessários à 

execução das 

atividades do 

CSMAM  

- Controlar stocks; 

- Definir regras e criar procedimentos internos que visam 

otimizar o processo de compras, numa perspetiva de 

promoção da qualidade do serviço e controlo da 

despesa  

 

 

12. Comunicação e Marketing 

enquadramento  

O Centro Social Maria Auxiliadora de Mogofores é uma instituição de referência no 

concelho de Anadia, procurando promover a sua visibilidade na comunidade através 

do desenvolvimento de respostas socias que procuram responder às necessidades 

específicas dos clientes da Instituição.  

12.1. Comunicação e Marketing - objetivos a 

atingir 

Objetivos 

estratégicos 

Objetivos 

Operacionais 

Estratégias 

(ações a desenvolver) 

 

 

 

Melhorar o 

Plano de 

comunicação e 

Marketing   

Promover a 

notoriedade do 

CSMAM  

Divulgar atividades/ iniciativas e serviços da Instituição 

utilizando as seguintes estratégicas: 

- Manter o site Institucional atualizado; 

- Fazer publicações com regularidade no facebook; 

-Sensibilizar clientes, sócios, colaboradores, famílias e 

comunidade para fazer gosto na página de facebook 

institucional; 

-Participar em atividades desenvolvidas pela Rede 

Social do concelho, bem com na comunidade 

envolvente; 
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13. Gestão para a sustentabilidade - 

Enquadramento  

A promoção/ consolidação da sustentabilidade financeira da Instituição é um objetivo 

de médio e longo prazo, fundamental para o futuro do CSMAM. Visto que, numa 

conjuntura de progressivos cortes no financiamento público, verifica-se cada vez mais, 

a necessidade de encontrar uma combinação de estratégias de redução de custos e 

de aumento de receitas próprias, diversificando a base dos apoios financeiros, de 

forma a permitir atingir o equilíbrio económico-financeiro da instituição.  

 

13.1. Gestão para a sustentabilidade - 

objetivos a atingir  

Objetivos 

estratégicos 

Objetivos 

Operacionais 

Estratégias 

(ações a desenvolver) 

 

 

 

Promover a 

sustentabilidade 

financeira da 

Instituição    

Aumentar a 

capacidade 

financeira da 

Instituição  

 - Realizar campanhas / ações de angariação de fundos; 

- Desenvolver campanha de angariação de donativo 

relativo à consignação do IRS; 

- Divulgar a Instituição junto de entidades privadas de 

forma a aumentar o número de parcerias.  
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14. Parcerias 

 

A cooperação / parceria entre instituições / empresas é um fator determinante para a 

prossecução e sucesso de alguns objetivos institucionais e mesmo da comunidade. 

Neste sentido, o CSMAM procura sempre manter este tipo de relações formais ou 

informais, que apoiam e suportam a nossa atividade.  

Assim, para o ano de 2021 pretende-se, reforçar algumas parcerias e estabelecer 

novas, tal como se prevê no quadro abaixo: 

Entidade 

Parceira  

Descrição da Parceria   

Centro Distrital da 

Segurança Social de 

Aveiro 

Esta entidade, enquanto financiadora e fiscalizadora, da atividade 

desenvolvida pelo CSMAM, é uma parceria fundamental para a 

prossecução dos objetivos da instituição, sendo fundamental que a relação 

existente se baseie numa ótica de parceria e estreita convivência, no 

sentido de responder às solicitações da comunidade, através da 

colaboração entre as partes.  

Camara Municipal de 

Anadia  

Colaboração por parte do Município em algumas ações que vão de 

encontro à missão e objetivos do CSMAM, designadamente, a existência de 

uma parceria que visa o CSMAM proceder ao fornecimento de refeições 

aos alunos da escola EB1 de Mogofores.  

Cruz Vermelha 

Portuguesa  

O Serviço de Teleassistência permite também, mediante o estabelecimento 

de protocolos/parcerias, auxiliar a Instituição no apoio e acompanhamento 

dos clientes de SAD, indireta, com preçários mais vantajosos para a 

aquisição do serviço da teleassistência 

Clinica do Cértoma  

Esta parceria oferece aos clientes, sócios e colaboradores do CSMAM 

condições especiais de acesso, através de plano de saúde próprio, 

nomeadamente:  

 Cobertura de consulta Aberta, pelo valor de 16€. 

 15% de desconto em consultas de Medicina Geral e Familiar 

(agendamento prévio). 

 15% de desconto em Consultas ao Domicílio. 

 10% de desconto em todas as Consultas de Especialidade. 

 10% de desconto em Fisioterapia. 
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Entidade 

Parceira  

Descrição da Parceria   

União de freguesias 

Arcos e Mogofores 

Colaboração por parte da União de freguesias Arcos e Mogofores 

nomeadamente através:  

- de participação ativa na melhoria da qualidade de vida de alguns clientes 

da Instituição nomeadamente através da realização de pequenas obras de 

melhoria habitacional ( pinturas…)  

- procederem ao corte da relva; 

- (…)  

Centro de Saúde de 

Anadia  

Articulação com a equipa da UCCI, nomeadamente na realização e 

participação em ações de senilização/formação para clientes, famílias e 

colaboradores/as.  

 UCC Anadia tem por missão elevar a qualidade dos cuidados de saúde 

prestados, capacitando os nossos utentes/família/comunidade para a sua 

autonomia, adequando os recursos disponíveis e garantindo um alto nível 

de satisfação dos nossos clientes e colaboradores. 

Crosscompany  

Esta parceria tem como objetivo oferecer vantagens a todos os utentes e 

colaboradores do Centro Social Maria Auxiliadora de Mogofores, bem como 

aos seus familiares diretos (cônjuges, filhos e/ou pais), promovendo assim 

o seu bem-estar físico, psicológico e social.  

Colégio Salesiano de 

Mogofores 

Esta parceria é informal e tem como objetivo estabelecer uma relação de 

colaboração estreita ente estas duas entidades, nomeadamente através da 

cedência por parte do colégio das suas instalações para a realização das 

festas da Instituição (festa de Natal e de final do ano).  

Colégio Nossa Senhora 

de Assunção  

Esta parceria é informal e direcionada à comunidade sénior. O projeto 

consiste em contactos periódicos com clientes de SAD. O projeto tem por 

objetivo minimizar o sentimento de solidão e isolamento que se sentem e 

foram agravados com a situação atual de pandemia. 

Bombeiros Voluntários 

de Anadia  

No âmbito das praticas de prevenção de segurança, em particular, para a 

realização / participação em ações de sensibilização para clientes, famílias 

e colaboradores/as e realização de simulacros. A instituição colabora com 

esta entidade com o fornecimento de almoços a título gratuito para os 

voluntários, durante 15 dias e uma vez por ano.    
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15.Orçamento Previsional para o 

ano 2021 - Anexo 1 
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Mogofores, 30 de novembro de 2020 

 

A Direção 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

Apresentado em Reunião de Assembleia Geral no dia 30 de novembro de 2020. 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 



 

CENTRO SOCIAL MARIA AUXILIADORA DE MOGOFORES 

Memória Justificativa C.E.P. - Gastos 2021 SNC-ESNL 

- Os GASTOS foram calculados, tendo em conta a despesa realizada no período de JANEIRO a SETEMBRO de 2020 . 

- O índice de inflação foi calculado a taxa de 1,00 % para o ano de 2021 . 
- Taxas descriminadas por contas razão: 61 – 1% 

           62 – 1%  

              63 – 2% 

 - A verba do acordo de cooperação (CRSS) é igual a do ano em curso, conforme legislação em vigor. 

CONTA GASTOS Valores em Euros 

61 Custo merc. vendidas e matérias primas consumidas 
612 Matérias-primas, subsidiárias e de consumo  55 844,76  55 844,76  55 844,76 

62 Fornecimentos e serviços externos: 
621 Subcontractos  4 225,98 
622 Serviços especializados  36 283,91 
623 Materiais  6 812,72 
624 Energia e fluidos  28 528,59 
625 Deslocações, estadas e transportes  97,92 
626 Serviços diversos  31 998,51 

Outros  0,00  0,00  107 947,63 

63 Gastos com o Pessoal: 
631 Remunerações dos órgãos sociais  0,00 
632 Remunerações do pessoal  405 086,21 

Encargos Sociais: 
635 Contribuições Segurança Social  90 759,24 
636 Seguros acid. Trabalho e doenças profissionais  9 672,78 

Outros  1 695,36  1 695,36  507 213,59 

65 Perdas por imparidade  0,00  0,00  0,00 

66 Perdas por reduções de justo valor  0,00  0,00  0,00 

67 Provisões do período  0,00  0,00  0,00 

68 Outros gastos e perdas 
681 Impostos  292,48 

Outros  240,00  240,00  532,48 

64 Gastos de depreciação e de amortização: 
641 Propriedades de investimento  0,00 
642 Activos fixos tangíveis  22 723,00 
643 Activos intangíveis.  516,00  23 239,00 

69 Gastos e perdas de financiamento 
691 Juros suportados  0,00  0,00 

TOTAL DE GASTOS  694 777,46 

F3M - Information Systems, SA 



 

CENTRO SOCIAL MARIA AUXILIADORA DE MOGOFORES 

Conta de Exploração Previsional - Gastos 2021 SNC-ESNL 

Moeda: Euros 

CONTA GASTOS Valores em Euros 

61 Custo merc. vendidas e matérias primas 

consumidas...............................................................................................................

.......................................................................................... 
612 Matérias-primas, subsidiárias e de 

consumo...................................................................................................................

...................................................................................... 

 55.844,76 
61-612 OUTROS .................................................................................................................  55.844,76 

62 Fornecimentos e serviços 

externos:...................................................................................................................

...................................................................................... 
621 Subcontratos ………..............................................................................................  4.225,98 
622 Serviços 

especializados...........................................................................................................

.............................................................................................. 

 36.283,91 
623 Materiais ………......................................................................................................  6.812,72 
624 Energia e 

fluidos...................................................................................................................... .

.................................................................................. 

 28.528,59 
625 Deslocações, estadas e 

transportes................................................................................................................

......................................................................................... 

 97,92 
626 Serviços 

diversos....................................................................................................................

..................................................................................... 

 31.998,51 
62-621/6 OUTROS ...............................................................................................................  0,00  107.947,63 

63 Gastos com o 

Pessoal:.....................................................................................................................

.................................................................................... 
631 Remunerações dos órgãos 

sociais...................................................................................................................... .

.................................................................................. 
632 Remunerações do 

pessoal......................................................................................................................

................................................................................... 

 405.086,21 
635 Contribuições Segurança 

Social....................................................................................................................... .

................................................................................. 

 90.759,24 
636 Seguros acid. Trabalho e doenças 

profissionais.............................................................................................................

............................................................................................ 

 9.672,78 
* OUTROS..................................................................................................................

....................................................................................... 
 1.695,36  507.213,59 

65 Perdas por 

imparidade................................................................................................................

......................................................................................... 66 Perdas por reduções de justo 

valor......................................................................................................................... .

............................................................................... 67 Provisões do 

período......................................................................................................................

................................................................................... 68 Outros gastos e 

perdas.......................................................................................................................

.................................................................................. 
681 Impostos...................................................................................................................

...................................................................................... 
 292,48 

68-681 OUTROS..................................................................................................................

....................................................................................... 
 240,00  532,48 

64 Gastos de depreciação e de 

amortização:.............................................................................................................

............................................................................................ 
641 Propriedades de 

investimento.............................................................................................................

............................................................................................ 
642 Activos fixos 

tangíveis...................................................................................................................

...................................................................................... 

 22.723,00 
643 Activos 

intangíveis................................................................................................................

.......................................................................................... 

 516,00 
64-641/3 OUTROS..................................................................................................................

....................................................................................... 
 23.239,00 

69 Gastos e perdas de 

financiamento...........................................................................................................

.............................................................................................. 
691 Juros 

suportados................................................................................................................

......................................................................................... 
69-691 OUTROS..................................................................................................................

....................................................................................... 
(A)............................................................................................................................

............................................................................. 
 694.777,46 

RESULTADO LÍQUIDO 

PREVISIONAL........................................................................................................

................................................................................................. 

-42.205,65 

* = 63-(631/2+635/6) 
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CENTRO SOCIAL MARIA AUXILIADORA DE MOGOFORES 

Memória Justificativa C.E.P. - Rendimentos 2021 SNC-ESNL 

- Os RENDIMENTOS foram calculados, tendo em conta a receita realizada no período de JANEIRO a SETEMBRO de 2020 . 

- O índice de inflação foi calculado a taxa de ,00 % para o ano de 2021 . 
- Taxas descriminadas por contas razão: 72 – 2% 

- A verba do acordo de cooperação (CRSS) é igual a do ano em curso, conforme legislação em vigor. 

CONTA RENDIMENTOS Valores em Euros 

71 Vendas  0,00  0,00  0,00 

72 Prestações de Serviços: 
721 Mensalidades dos Utentes  206 121,00 
722 Quotizações e jóias  163,19 

Outros  12 367,65  12 367,65  218 651,84 

75 Subsídios, doações e legados à exploração 
Subsídios do Estado e outros entes públicos: 

7511 ISS, IP - Centro Distrital  420 393,37  420 393,37 

752 Subsídios de outras entidades  0,00 
753 Doações e heranças  0,00  420 393,37 

73 Variações nos inventários da produção  0,00  0,00  0,00 

74 Trabalhos para a própria entidade  0,00  0,00  0,00 

76 Reversões 
761 De depreciações e de amortizações  0,00 
762 De perdas por imparidade  0,00 
763 De provisões  0,00  0,00 

77 Ganhos por aumentos de justo valor  0,00  0,00  0,00 

78 Outros rendimentos e ganhos 
781 Rendimentos suplementares  0,00 

Outros  13 526,60  13 526,60  13 526,60 

79 Juros, dividendos e outros rendimentos similares 
791 Juros obtidos  0,00  0,00 

TOTAL DE RENDIMENTOS  652 571,81 

F3M - Information Systems, SA 



 

CENTRO SOCIAL MARIA AUXILIADORA DE MOGOFORES 

Conta de Exploração Previsional - Rendimentos 2021 SNC-ESNL 

Moeda: Euros 

CONTA RENDIMENTOS Valores em Euros 

71 Vendas......................................................................................................................

................................................................................... 
72 Prestações de 

Serviços:...................................................................................................................

...................................................................................... 
721 Mensalidades dos Utentes .......................................................................................  206.121,00 
722 Quotizações e 

óias......................................................................................................................... ..

.............................................................................. 

 163,19 
72-721/2 OUTROS..................................................................................................................

....................................................................................... 
 12.367,65  218.651,84 

75 Subsídios, doações e legados à 

exploração................................................................................................................

......................................................................................... 
7511 ISS, IP - Centro 

Distrital.....................................................................................................................

.................................................................................... 

 420.393,37 
752 Subsídios de outras 

entidades...................................................................................................................

...................................................................................... 
753 Doações e 

heranças....................................................................................................................

..................................................................................... 
75-(7511+752/

3) 
OUTROS..................................................................................................................

....................................................................................... 
 420.393,37 

73 Variações nos inventários da 

produção...................................................................................................................

...................................................................................... 74 Trabalhos para a própria 

entidade....................................................................................................................

..................................................................................... 76 Reversões.................................................................................................................

........................................................................................ 761 De depreciações e de 

amortizações.............................................................................................................

............................................................................................ 
762 De perdas por 

imparidade................................................................................................................

......................................................................................... 
763 De 

provisões..................................................................................................................

....................................................................................... 
76-(761/3) OUTROS..................................................................................................................

....................................................................................... 
77 Ganhos por aumentos de justo 

valor..........................................................................................................................

............................................................................... 78 Outros rendimentos e 

ganhos......................................................................................................................

................................................................................... 
781 Rendimentos 

suplementares...........................................................................................................

.............................................................................................. 
78-781 OUTROS..................................................................................................................

....................................................................................... 
 13.526,60  13.526,60 

79 Juros, dividendos e outros rendimentos 

similares...................................................................................................................

...................................................................................... 
791 Juros 

obtidos......................................................................................................................

................................................................................... 
79-791 OUTROS..................................................................................................................

....................................................................................... 
(B)............................................................................................................................

............................................................................. 
 652.571,81 

F3M - Information Systems, SA 


