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1. Enquadramento
A 28 de Dezembro de 2018 foi eleita uma nova direção para o quadriénio 2019-2022,
dando-se início a um novo ciclo com vista à consolidação do trabalho desenvolvido nos
últimos quatro anos.

Neste segundo mandato a vontade de fazer mais e melhor por esta instituição é o objetivo
que nos conduz na edificação desta associação de referência ao nível da qualidade na
prestação de serviços. O ano de 2019 foi estimulante e profícuo para a nossa associação,
uma vez que reposicionamos os nossos serviços e consolidámos o trabalho das nossas
respostas.

O nosso serviço de SAD tem-se mantido no limite da sua capacidade demonstrando que a
experiência é uma mais-valia na manutenção de um serviço de qualidade. O nosso foco é a
satisfação do utente e a valorização dos nossos recursos humanos é fundamental para a
prossecução deste objetivo, daí ter sido esta a nossa primeira resposta a fazer uma
formação no âmbito da metodologia Humanitude.

As instalações para o Centro de Estimulação para Pessoas com Demência foram concluídas
e a resposta já está a funcionar em pleno no seu espaço. Estão agora reunidas as condições
para aumentar o número de utentes para esta valência. È convicção desta direção que no
ano de 2020 assistiremos a um crescimento e reconhecimento desta inovadora resposta
social que se pretende seja uma referência na área da Demência.

A deslocalização do funcionamento do CEPD para as novas instalações permitiu que se
pudesse avançar para a total ocupação de todas as camas do nosso ERPI. O Acordo de
Cooperação da Segurança Social para o ERPI foi assinado estando esta resposta atualmente
a funcionar em pleno. Temos consciência de que o número de camas é insuficiente para as
necessidades locais, pelo que é nossa vontade avançar para o alargamento da capacidade
desta resposta.

O nosso Centro de Dia também está no máximo da sua capacidade e existe uma procura
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muito grande deste serviço. Mas também aqui as áreas são insuficientes para aumentar a
capacidade desta resposta.

Neste sentido, estamos a preparar um plano de investimento a médio-prazo faseado que
permita dar resposta a estas insuficiências, que também passam pelas obras na nossa
cozinha e despensa. O nosso plano pretende através de diversas ações responder às
necessidades da associação e manter a AMPO como uma instituição referência na
prestação de um serviço de excelência.

Para terminar gostaria de agradecer a todos os membros desta Direção, ao nosso Concelho
Fiscal e à Assembleia Geral. Esperamos que 2020 seja um ano cheio de novos projetos que
permitam a manutenção da qualidade dos serviços prestados, ficando desde já assinalada a
vontade desta direção de fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para que esta
associação continue a ser reconhecida como uma referência na região.

O Presidente
Diamantino Nunes
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2. Apresentação da Instituição
A AMPO - Associação de Melhoramentos Pró-Outeiro é uma instituição particular de
Solidariedade Social (IPSS) criada formalmente em 1983 com o objetivo de dar apoio à
família e a promoção comunitária do lugar do Outeiro e o seu âmbito de ação abrangia o
concelho de Oliveira de Azeméis. Atualmente integra a Plataforma Supraconcelhia de Entre
o Douro e Vouga – Zona Norte. Para além do Concelho de Oliveira de Azeméis, integram
esta plataforma os concelhos de Arouca, São João da Madeira, Vale de Cambra e Santa
Maria da Feira.
A AMPO propõe-se apoiar e garantir os direitos e responder às necessidades das pessoas
idosas e das suas famílias, geradas pelas mudanças na sociedade, criando e oferecendo
serviços que correspondam às novas realidades sociais e necessidades das pessoas idosas e
comunidade envolvente, de forma integral e personalizada.
Para atingir esta meta a AMPO pauta-se pelos seguintes Valores:
Solidariedade: Acolher com caráter solidário todos os que recorrem aos nossos serviços,
respondendo às suas necessidades e especificidades.
Respeito/Ética: Respeitar a condição e caraterísticas de todos os que apoiamos e daqueles
que connosco colaboram.
Confiança: Criar um ambiente de confiança mútua, entre nós e os que nos apoiam,
inspirando-nos na generosidade, partilha e respeito pelas especificidades de cada um.
Responsabilidade: A nossa maior responsabilidade é concorrer para o bem-estar de cada
um tendo em conta os direitos de todos os que connosco privam.

Desta forma, a AMPO pretende ser reconhecida como uma instituição de referência no
apoio à pessoa idosa, baseando a sua intervenção na melhoria contínua das suas práticas e
na elevação da qualidade dos serviços prestados. Assim, a Politica da Qualidade da AMPO
baseia-se nos seguintes princípios:
- Reconhecer e valorizar o empenho e dedicação dos colaboradores promovendo o
trabalho de equipa;
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- Fomentar a satisfação plena dos utentes e seus familiares;
- Promover uma vida pessoal e social saudável aos utentes;
- Manter os utentes integrados na sociedade criando parcerias com o exterior;
- Promover a humanidade e solidariedade social;
- Ser um agente promotor e dinâmico no desenvolvimento da comunidade.

Os objetivos desta política são planeados anualmente e os processos de gestão do sistema
incluem o acompanhamento e monitorização por parte da Direção. Este processo de gestão
do sistema interage com os processos de suporte que visam a gestão de competências e a
avaliação e melhoria das operações e serviços prestados pela AMPO em todos os seus
projetos: Serviço de Apoio ao Domicilio, Centro de Dia, Estrutura Residencial para Idosos e
Centro de estimulação para Pessoas com Demência.
A AMPO iniciou a sua atividade com o Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) onde é oferecido
um vasto leque de serviços no domicílio dos idosos que passa pelo fornecimento de
refeições, cuidados de higiene pessoal e habitacional, tratamento de roupa, atividades de
animação e socialização, serviços de teleassistência, apoio psicossocial, entre outros.
Em 2016 a AMPO alargou o seu âmbito de atuação no serviço de apoio ao idoso e seus
familiares ao dar início nas suas instalações do funcionamento de um Centro de Dia, que
acolhe os idosos entre as 9 horas e as 18 horas e onde presta serviços de alimentação,
cuidados de higiene e conforto, atividades socio culturais e recreativas apropriadas ao perfil
ocupacional, apoio psicossocial, acompanhamento ao exterior e ocupação de tempos livres
e acompanhamento técnico de serviço social, enfermagem, entre outros.
Dois anos mais tarde (2018) a AMPO complementa o seu âmbito de apoio ao idoso e seus
familiares ao abrir uma Estrutura Residencial para Idosos (ERPI) e ao dar início ao
funcionamento dos serviços do Centro de Estimulação para Pessoas com Demência (CEPD).
O ERPI acolhe o idoso em regime de alojamento com planos individuais de cuidados ao
nível da alimentação, higiene pessoal, conforto, saúde, animação e socialização, de forma a
promover a sua autonomia e integração social sem descurar a relação intrafamiliar do
idoso. O ERPI funciona num complexo residencial, com capacidade para 25 utentes, o qual
visa contribuir para a estimulação de um processo de envelhecimento ativo e de qualidade,
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mediante a aplicação de planos individuais de cuidados, de forma a promover a autonomia
e integração/participação social dos beneficiários. Visa, ainda, contribuir de forma ativa
para melhorias na qualidade de vida dos clientes, através da disponibilização de serviços
permanentes e de qualidade, e de condições que permitam preservar e incentivar a relação
intrafamiliar.
O CEPD oferece um cuidado especializado e interdisciplinar de estimulação para pessoas
com demência centrada na pessoa no que diz respeito à sua intervenção diária, tem um
funcionamento de segunda a sexta-feira das 8 horas às 18h. As atividades desenvolvidas
juntam terapias não farmacológicas, num mesmo espaço com equipamentos e
instrumentos de trabalho ajustados à pessoa com demência por forma a fazer uma
estimulação específica, nomeadamente, relacionadas com perturbações da fala,
incapacidade de reconhecer ou identificar objetos, capacidade de executar atividades
motoras prejudicada apesar do funcionamento motor intacto e executivo, diminuição das
competências sociais, entre outros.
A Direção da AMPO continua a acreditar que ainda se pode chegar mais longe e mostra-se
fortemente empenhada em desenvolver modelos de gestão inovadores mais eficientes que
permitam um crescimento sustentado da instituição. Esta ambição alicerçar-se-á no
equilíbrio financeiro das atividades de forma a alcançar os objetivos e desenvolver as
atividades estatutárias, de forma sustentável, em termos económicos, sociais e ambientais.

Constituição dos Órgãos Sociais
Mandato de 28 de Dezembro de 2018 a 27 de Dezembro de 2022.

Assembleia Geral:
Presidente: António Da Silva Xará, sócio n.º 947
1.º Secretário: António Eduardo Rebelo Santos Valente, sócio n.º 1279
2.º Secretário: Luís Miguel de Azevedo Leite, sócio n.º 1501
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Direção:
Presidente: Diamantino José Silva Nunes, sócio n.º 1270
Vice-Presidente: João António da Silva Leite, sócio n.º 891
Secretário: Maria Natércia Viana da Costa, sócio n.º 1554
Tesoureiro: Licínio Miguel Alves Martins dos Santos Soares, sócio n.º 1277
1.º Vogal: Manuel Brandão dos Santos, sócio n.º 1166
2.º Vogal: José Manuel Esteves da Silva Pinto, sócio n.º 1236
3.º Vogal: José Augusto Coelho da Silva, sócio n.º 1276
1.º Suplente: João Carlos Martins Silva, sócio n.º 1284
2.º Suplente: José Júlio Pereira Nascimento, sócio n.º 1471
3.º Suplente: Joana Sousa Tavares, sócio n.º 1621

Conselho Fiscal:
Presidente: João Carlos Mesquita, sócio n.º 885
1.º Vogal: Jaime Miguel Silva Marques, sócio n.º 1278
2.º Vogal: Maria La- Salete Soares Silva Vieira, sócio n.º 630
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3. Relatório das Atividades Realizadas
Serviço de Apoio Domiciliário
O Serviço de Apoio Domiciliário é uma resposta social que visa prestar cuidados e serviços a
pessoas que se encontrem no seu domicílio, em situação de dependência física e ou
psíquica e que não possam assegurar a satisfação das suas necessidades básicas e ou a
realização das atividades instrumentais da vida diária, nem disponham de apoio familiar
para o efeito.
A A.M.P.O. presta serviço de apoio domiciliário a 90 utentes com uma média de idades de
83 anos (mínimo 56 anos – máximo 100 anos), distribuídos pelo concelho de Oliveira de
Azeméis e São João da Madeira.
A variedade e qualidade dos serviços oferecidos pela AMPO ao nível do Apoio Domiciliário
faz com que este serviço seja uma referência na sua área de influência, estando esta
resposta social permanentemente esgotada a sua capacidade.
Durante o ano de 2019 foram realizados mais de 45 000 serviços cuja caracterização se
apresenta descrita no gráfico abaixo:
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Os serviços mais representativos referem-se aos cuidados de higiene e serviços de
alimentação prestados pelas equipes de apoio domiciliário que andam todos os dias (de
Segunda a Domingo) no terreno, percorrendo milhares de quilómetros durante o ano.
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Durante o ano de 2019 o nº de Km percorridos pelas viaturas da Instituição totalizou 165
458,00 Km, sendo que os Kms percorridos pelas viaturas afetas ao SAD são os que mais
peso tem na totalidade de Kms percorridos.
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Centro de Dia
O Centro de Dia é uma resposta social que consiste na prestação de um conjunto de
serviços em horário diurno que contribuem para a manutenção dos idosos no seu meio
sociofamiliar.

A AMPO presta serviço de Centro de Dia a 25 utentes com idades compreendidas entre 70
e 96 anos, distribuídos pelo concelho de Oliveira de Azeméis e São João da Madeira.

Ao longo do ano de 2019 a distribuição mensal dos utentes do Centro de Dia foi a que se
apresenta no gráfico abaixo.
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O Centro de Dia da AMPO para além dos serviços standard prestados por esta resposta
social adotou um conjunto de atividades adaptadas a este grupo que visam promover a sua
saúde, sociabilidade, autonomia, cultura, memória, linguagem e até mesmo o exercício
físico regular.

Diariamente é oferecido um conjunto de atividades artísticas não profissionais, lúdicas,
sociais de difusão (viabilizando o acesso a determinados bens culturais) e formação (para
aquisição de conhecimentos e desenvolvimento do uso crítico e ilustrado da razão). Estas
atividades são planeadas por técnicos com base nas estratégias de promoção do
envelhecimento ativo preconizadas, bem como nos gostos e interesses dos nossos clientes.

Desta forma, o Centro de Dia tornou-se uma resposta social da AMPO com uma procura
elevada, dado que vai de encontro com as expectativas e necessidades das pessoas,
confirmando o valor público da abordagem ao problema do apoio social da instituição.

ERPI – Estrutura Residencial para Pessoas Idosas
A ERPI é uma resposta social desenvolvida em estabelecimento para alojamento coletivo,
de utilização temporária ou permanente que entrou em funcionamento a 10 de Julho de
2019. Com funcionamento diário permanente (24h), até final de Agosto de 2019, funcionou
totalmente em regime privado. Em Setembro foi assinado o Acordo de Cooperação com o
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Instituto de Segurança Social, I.P. de acordo com o que já acontece com as restantes
respostas
sociais da Associação.

O Acordo de Cooperação assinado abrange 20 utentes, nos quais se incluem 4 vagas sociais
geridas pelo Instituto de Segurança Social, I.P, mas a capacidade atribuída às instalações do
ERPI é de 25 utentes. Assim, a AMPO presta serviço de ERPI a 25 utentes com idades
compreendidas entre 78 e 96 anos.

Ao longo de 2019 a n.º de utentes em ERPI foi aumentando conforme evolução registada
no gráfico abaixo.
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O ERPI acolhe o idoso em regime de alojamento oferecendo uma variedade de serviços ao
nível da alimentação, higiene pessoal, conforto, saúde, animação e socialização, de forma a
promover a autonomia e integração social do idoso sem descurar a relação intrafamiliar do
idoso.

O funcionamento do ERPI da AMPO visa contribuir para a estimulação de um processo de
envelhecimento ativo e de qualidade, mediante a aplicação de planos individuais de
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cuidados, de forma a promover a autonomia e integração/participação social dos
beneficiários. Visa, ainda, contribuir de forma ativa para melhorias na qualidade de vida dos
clientes, através da disponibilização de serviços permanentes e de qualidade, e de
condições que permitam preservar e incentivar a relação intrafamiliar.

CEPD - Centro de Estimulação para Pessoas com Demência
O Centro de Estimulação para Pessoas com Demência (CEPD) tem como objetivo
disponibilizar uma resposta ao nível dos cuidados especializados para as pessoas com
declínio cognitivo e demência e respetivos cuidadores (in)formais.

O CEPD encontra-se integrado no edificado da AMPO e a partir de Agosto de 2019 passou a
funcionar integralmente em instalações próprias. Estas instalações têm uma capacidade
máxima para 40 pessoas com demência, mas os beneficiários abrangidos por este projeto
incluem também os seus cuidadores informais e potenciais instituições cuidadoras, uma vez
que o objetivo é o de promoção de uma rede de apoio longitudinal e contínua.

Atualmente o CEPD presta serviço a 26 utentes, com idades compreendidas entre os 63 e
os 90 anos, com uma idade média de 78 anos de idade, oriundos dos concelhos de Oliveira
de Azeméis, S. João da Madeira e Santa Maria da Feira. No entanto, os beneficiários desta
resposta especializada vão além dos 26 utentes, uma vez que este apoia mais de 40
cuidadores.

O CEPD é constituído por uma equipa técnica [coordenadora (Neuropsicóloga Clínica) e
consultora científica (Neuropsicóloga Clínica e Investigadora)], uma equipa técnica
operacional [Terapeuta Ocupacional, Psicóloga Clínica, Neuropsicóloga] e por uma equipa
não técnica [composta por Auxiliares de Geriatria], tem um funcionamento diurno (9h-18h)
de segunda a sexta-feira. Os utentes CEPD realizam as refeições nas instalações da AMPO e
têm todos os cuidados necessários inerentes à sua higiene e ao seu bem-estar.

O CEPD assume uma aposta no tratamento individualizado, multidimensional e não
farmacológico do declínio cognitivo no espectro da demência. Neste âmbito, é fundamental
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a formação/capacitação dos/as cuidadores/as (in)formais para a prestação de cuidados
humanizados e de qualidade, onde a família/cuidadores informais pode exercer um papel
ativo nos cuidados diários ao doente, tendo acesso às instalações do CEPD e todo o apoio
da sua equipa. Deste modo, pretende-se a potenciação da qualidade de vida do utente,
bem como do cuidador informal (através do descanso do/a cuidador/a durante o período
diurno, não sofrendo assim o afastamento devido à institucionalização do seu familiar, da
psicoeducação, dos grupos de partilha e do apoio psicoterapêutico individual sempre que
necessário), e com isto, do bem-estar físico e psicológico geral, da redução do índice de
comorbilidade, entre outros benefícios que incitam a proteção dos direitos humanos.

Serviço de Alimentação
A AMPO atualmente serve cerca de 250 refeições por dia no âmbito dos serviços prestados
nas suas diferentes respostas sociais :130 do Serviço de Apoio ao Domicílio, 25 a utentes do
Centro de Dia, 25 utentes da Estrutura Residencial de Pessoas Idosas, 26 utentes do Centro
de Estimulação de Pessoas com Demência e a mais 40 colaboradores.
A instituição para além destes serviços de alimentação aos idosos passou a partir de 2017 a
servir refeições escolares a um pequeno grupo de escolas de Santiago - Escola Básica 1 e
Jardim de Infância do Outeiro, Escola Básica 1 da Ponte e Jardim de Infância do Cruzeiro. O
número de refeições diárias servidas às crianças é de 250 refeições.

O serviço de Alimentação da AMPO é um serviço em constante crescimento. Assim, um dos
principais objetivos para 2020 é a realização das obras de alargamento e requalificação da
despensa e espaço de refeitório, de acordo com projeto de arquitetura já elaborado e
candidatura submetida a financiamento Portugal 2020.

Recursos Humanos
Para cumprimento, de forma exequível, da nossa missão e objetivos, e atentos ao equilíbrio
económico/financeiro, assegurando a boa organização, bem como à eficácia na prestação
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dos serviços aos nossos clientes, deu-se preferência à contratação a termo incerto no caso
das substituições por motivo de doença e aos contratos emprego inserção / contrato
emprego inserção+ para vagas pontuais.

No final de 2019, o número de colaboradores da AMPO era de 60, dos quais três
colaboradores através de estágio profissional e ainda dois colaboradores através do
Programa CEI do IEFP.

Durante o último quadrimestre foram convertidos 14 contratos a termo certo para sem
termo.
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Em termos de habilitações, manteve-se a tendência do ano anterior, com maior número de
colaboradores com habilitações ao nível do 3.º ciclo e ensino secundário.
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Habilitações
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Relativamente à média etária do total de colaboradores, em 2019 verificou-se um aumento
de colaboradores mais jovens, principalmente com idade entre os 31-35 anos e os 36-40
anos, bem como os colaboradores com mais de 56 ano. A média de idades manteve-se (46
em 2016, 44 em 2017, 44 em 2018 e 44 em 2019):
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De acordo com as áreas profissionais, verifica-se um aumento do número de colaboradores
nos ajudantes de ação direta, resultante da expansão da ERPI, contraposto por uma
diminuição dos Técnicos Superiores.
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Obrigações Fiscais
Durante o ano de 2019 foi cumprido o calendário das obrigações legais da AMPO
perante as entidades públicas, nomeadamente a Autoridade Tributária, Segurança
Social e Autoridade para as Condições de Trabalho.

4. Relatório de Gestão
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5. Parecer do Conselho Fiscal

