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1. 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.
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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;
- Fomentar a satisfação plena dos utentes e seus familiares;
- Promover uma vida pessoal e social saudável aos utentes;
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- 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.
4
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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,
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.
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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

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: Manuel Brandão dos Santos, sócio n.º 1166
1.º Vogal: José Manuel Esteves da Silva Pinto, sócio n.º 1236
2.º Vogal: João Carlos Martins Silva, sócio n.º 1284
3.º Vogal: José Júlio Pereira Nascimento, sócio n.º 1471
1.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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2. Cenário Macroeconómico
O ano de 2020 foi marcado pelo choque da pandemia COVID-19. O surto do novo
coronavírus (COVID-19), com origem na China no final de 2019, propagou-se rapidamente e
gerou uma crise de saúde pública no mundo e a 11 de março a Organização Mundial da
Saúde (OMS) declarou estado de pandemia mundial.
As projeções mais recentes das instituições internacionais apontam para uma quebra
acentuada da atividade económica mundial em 2020, que de acordo com a Comissão
Europeia, são de 6,8% para a zona euro e de 7,6% para Portugal, globalmente houve uma
redução da atividade da indústria/comércio/serviços, causando uma deterioração do
mercado de trabalho e uma maior instabilidade dos mercados financeiros internacionais.
A fim de preservação das condições de financiamento mais favoráveis, medidas de apoio às
entidades económicas e famílias minoraram o impacto do choque pandémico. Nas medidas
diretas destacam-se os apoios facultados, nomeadamente o layoff simplificado e o
incentivo extraordinário à normalização da atividade, a suspensão de obrigações fiscais,
linhas de crédito com garantia pública e o regime de moratórias permitiram suprir
necessidades de liquidez. Cerca de 40% do valor dos novos empréstimos a mais de um ano
às empresas foram concedidos ao abrigo do regime das garantias públicas para fazer face a
necessidades de liquidez imediatas ou para constituição de reservas. O regime de
moratórias, introduzido logo em março de 2020, possibilitou a suspensão do pagamento
das prestações ou a prorrogação dos créditos com pagamento no final do contrato. A
Fazenda Pública e a Segurança Social, possibilitando o pagamento faseado e diferido de
impostos e contribuições ao longo do exercício.
0 ano de 2020 ficara sem dúvida para sempre marcado, pela pandemia que assolou o
Mundo e o Pais e que, naturalmente por este flagelo e os efeitos, adversidades e exigências
que trouxe a todos. Ao longo do ano, a OMS e a DGS, foram indicando diretrizes a seguir,
com a finalidade de preservação e protecção da sociedade, e nesse contexto os que mais se
ressentiram foram os idosos, que pela sua condução física, estão mais expostos aos riscos
dos efeitos secundários da doença e das nocividades psicológicas causadas pelo isolamento
familiar a que os diversos confinamentos provocaram.
Numa avaliação global as IPSS, representam uma resposta presente e futura em apoio ao
acompanhamento familiar, criação de postos de trabalho e (re)integração no mercado
laboral. “O emprego não é apenas um meio de produção de riqueza, mas também um meio
de integração social. O trabalho remunerado com duração indeterminada, com salário
regular, (…) conferiu um estatuto social ao trabalhador. O termo trabalho ficou associado à
noção do emprego. Numa tentativa de esclarecer os conceitos, a nossa posição é de que
7
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emprego equivale ao trabalho remunerado. O termo emprego pressupõe ainda a existência
de diferentes estatutos” (Kovács, Casaca, Ferreira & Sousa, 2006:7).

As IPSS, tem a sua importância nos cuidados às pessoas com dependência, atendendo aos
dados disponibilizados pela PORDATA, em 2019, cerca de 22% da população residente em
Portugal situa-se na faixa etária compreendida entre os 65 ou mais anos de idade.
Em Portugal, em 2019, 25% da população idosa é composta por idosos que vivem sozinhos.
Cerca de 33% das mulheres idosas e 13% dos homens idosos vivem nessa condição.
Uma publicação da entidade consultada (PORDATA) aponta para que em 2050 os idosos,
em Portugal, sejam cerca de 3,4 milhões. A população idosa em 2050, como se pode
verificar pelos dados da pirâmide etária à data de 2020 e facultada no site
PopulationPyramin.net, é a que tem idade actual entre os 39 e 54 anos e que representa a
maior percentagem.
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Analisando os dados da população em Portugal, verificamos um constante crescimento da
população envelhecida e um decréscimo espectável da população.

No concelho de Oliveira de Azeméis, com uma população residente de cerca de 66.062
pessoas, a população residente em idade ativa (pessoas com idades compreendidas entre
os 15 e os 65 anos de idade) era de cerca de 67%, enquanto os idosos representam 21,7%
da população. O índice de envelhecimento era, em 2019, de 191 idosos (pessoas com 65 ou
mais anos de idade) por cada 100 jovens e pessoas em idade ativa. Este índice tem vindo a
aumentar e, no caso do concelho em análise, apresenta uma média superior à nacional cujo
9
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valor se situa em 161 pessoas idosas por cada grupo de 100 jovens e pessoas em idade
ativa.
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Como se pode verificar através da análise aos dados relativos à distribuição da população
residente, por estratos etários, no que diz respeito ao concelho de Oliveira de Azeméis, nos
próximos quatro anos e seguintes, a população idosa tende a aumentar consideravelmente.
É, por isso, expectável que as respostas sociais venham a assumir um papel cada vez mais
relevante e, absolutamente, necessário para garantir o apoio necessário aos idosos cada
vez mais dependentes.
É neste contexto que a Pró-Outeiro se move, certos de que o seu compromisso vai ao
encontro dos desafios que a evolução da estrutura demográfica nos reserva para o futuro.

3. Relatório das Atividades Realizadas
Serviço de Apoio Domiciliário
O Serviço de Apoio Domiciliário consiste na prestação de cuidados individualizados e
personalizados no próprio domicílio, sempre que idosos, adultos ou famílias, por motivo de
doença, deficiência ou outros impedimentos, não possam assegurar, temporária ou
permanentemente, a satisfação das suas necessidades básicas e/ ou da vida diária.
A A.M.P.O. presta o serviço de apoio domiciliário a 96 utentes com uma média de idades de
82 anos (mínimo 58 anos – máximo 101 anos), distribuídos pelo concelho de Oliveira de
Azeméis e São João da Madeira. O nosso objetivo é desenvolver atividades de apoio no
domicílio a pessoas idosas ou em situação de grande dependência, promovendo a sua
autonomia e bem-estar biopsicossocial
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Os serviços mais representativos referem-se aos cuidados de higiene e distribuição de
refeições prestados por cinco equipas de apoio domiciliário que inclui:
-Prestação de cuidados de higiene e conforto;
- Arrumação e pequenas limpezas no domicílio, quando utilizados só pelo idoso e nas zonas
essenciais à sua circulação, priorizando-se para este tipo de serviço os mais necessitados e
sós;
-Transporte e acompanhamento de refeições;
- Serviço efetuado 7 dias por semana;
- Tratamento de roupas.
O serviço de Refeição da A.M.P.O. é um serviço em crescimento e serve atualmente mais de
67 refeições só no serviço de apoio domiciliário.
Durante o ano de 2019 e 2020 foram realizados, respetivamente mais de 45 000 serviços e
um decréscimo para cerca de 43000, 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 e 2020 o nº de Km percorridos pelas viaturas da Instituição totalizou
respectivamente 165 458,00 Km e 131 744,00 Km, sendo que os Kms percorridos pelas
viaturas afetas ao SAD são os que mais peso tem na totalidade de Kms percorridos. Tendo
seguido a tendência de decréscimos dos serviços prestados.
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Os impactos da pandemia de COVID-19 nas necessidades dos utentes do SAD
A pandemia de COVID-19 afetou profundamente a sociedade portuguesa e,
particularmente, as populações socialmente vulneráveis e com saúde mais frágil. É neste
universo que a A.M.P.O. atuou e atua e, consequentemente, os desafios com que se
deparou e depara são diversos, complexos e exigem uma resposta pronta. Num cenário de
grande confusão e incerteza, adaptaram-se e mobilizaram recursos endógenos e exógenos
que se traduziram em respostas flexíveis e criativas. A AMPO teve um papel vital a
desempenhar no apoio e proteção dos seus utentes e colaboradoras, desde logo, na
identificação dos problemas que estes/as vivenciaram e vivenciam e das suas necessidades
face à pandemia. A proximidade que têm com os territórios onde se inserem, com os
utentes, com as suas famílias e com a comunidade envolvente, permitiu um conhecimento
da realidade a partir “de dentro”, intervindo desde a primeira hora nos domínios de SAD,
tais como a segurança alimentar, os cuidados de higiene e bem-estar físico e psicossocial
dos nossos utentes.
12
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A pandemia de COVID-19 gerou, um impacto ao nível do número dos utentes a usufruir
dos Serviços de Apoio Domiciliário. Foi necessário pôr em prática as medidas do plano de
contingência, elaborado e permanentemente readaptado.
Viveram-se momentos difíceis, com adversidades, em especial a falta de meios de
proteção, que a associação não possuía em quantidade suficiente e com dificuldade de
aquisição por falta de disponibilidade no mercado.
Foi necessário organizar o serviço para dar resposta a todas as solicitações e alterações
efetuados durante o período crítico da pandemia.
Foram criados espaços Covid para acolher as colaboradoras em risco de infeção/contágio.
Redução de horário em prol de desistência por falecimento de utentes.
Durante os períodos mais críticos, que corresponderam a março, abril, maio e depois,
dezembro, janeiro e fevereiro, foi necessário reajustar as equipas devido a isolamentos
profiláticos.
Foram desenvolvidos esforços no sentido de dar resposta aos serviços de higiene, refeição
e tratamento da roupa.

Centro de Dia
O Centro de Dia é uma resposta social que consiste na prestação de um conjunto de
serviços em horário diurno (7:30h às 20:00h) e que contribui para a permanência dos
idosos no seu seio familiar.
O Centro de Dia tem capacidade para 25 utentes e atualmente tem a sua capacidade
máxima atingida, com idades compreendidas entre os 60 e os 92 anos, distribuídos pelos
concelhos de Oliveira de Azeméis e de São João da
Madeira. O ano de 2020 foi um ano, particularmente,
atípico e difícil. A pandemia trouxe consigo várias
alterações e para o Centro de Dia foi, sem dúvida, um ano
de mudanças. Em março de 2020, por indicações das
entidades competentes, o funcionamento do Centro de
Dia teria de ficar suspenso, algo inesperado para todos os
nossos utentes, principalmente para os que viviam
sozinhos. Esta valência interrompeu a prestação de
serviços de março a agosto. Nesse período, procuramos
prestar outros serviços alternativos aos nossos utentes,
como cuidados de higiene e refeições no domicílio. Com o
13
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decorrer do tempo e através do acompanhamento realizado nos domicílios, foi visível o
aumento da dependência da maior parte dos utentes. Quando o Centro de Dia reabriu, em
setembro, o número de utentes que regressou foi menor e nesse entretanto, três utentes
foram institucionalizados e dois faleceram.
Com abertura do Centro de Dia e com o decréscimo de utentes, deparámo-nos com uma
menor procura desta resposta social. Algumas pessoas ainda sentiam algum receio em sair
de casa, no entanto, aquando do processo de vacinação concluído, verificou-se alguma
procura.
No período em que o Centro de Dia não funcionou, as colaboradoras desta valência foram
transferidas para outros setores, ERPI e SAD, uma vez que, com a pandemia, essas
respostas também sofreram várias alterações, nomeadamente, as equipas terem de
trabalhar em espelho, o que fez com que tivéssemos que ter mais colaboradoras ao serviço.
O gráfico abaixo mostra a distribuição mensal dos utentes do Centro de Dia, no ano de
2019 e 2020, de onde se saliente ausência de frequência nos meses já referidos.
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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.
14
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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 diversos gostos e interesses de
cada utente.
Desta forma, o Centro de Dia tornou-se, desde a sua criação, uma resposta social da AMPO
com uma elevada procura, 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 Estrutura Residencial para Pessoas Idosas é uma resposta social desenvolvida em
estabelecimento para alojamento coletivo, de utilização temporária ou permanente, com
funcionamento diário permanente de 24h, que desde a sua abertura, tem tido um procura
constante e com a taxa de ocupação contante.
Durante o ano de 2020, a sua capacidade esteve preenchida. De um total de 25 utentes, 20
utentes são abrangidos pelo acordo de cooperação, nos quais se incluem 4 vagas sociais,
geridas pelo Instituto de Segurança Social, I.P. A AMPO presta serviço de ERPI a 25 utentes
com idades compreendidas entre os 60 e 96 anos.
Ao longo de 2020, o número de utentes em ERPI foi constante, estando a capacidade
máxima preenchida todos os meses, conforme registado no gráfico abaixo.

15

Relatório de Atividades e Contas 2020

ERPI
30
25
20
15
10
5
0

2019

2020

O ano que passou foi deveras difícil e desafiante nos mais variados níveis. Desde o primeiro
dia de março em que a ERPI sofreu inúmeras alterações, passando pela necessidade
urgente de se adaptar à nova realidade, Covid-19. Uma das primeiras alterações feitas, foi a
criação de equipas espelho, tendo que se dividir a equipa da ERPI em duas subequipas.
Foram necessários mais colaboradores para assegurar o serviço e, como o Centro de Dia
esteve suspenso, as colaboradoras desse mesmo setor prestaram serviço na ERPI. Durante
todos estes meses, todas as colaboradoras tiveram que utilizar material de proteção
individual (máscara, touca, viseira, luvas, bata descartável e proteção de calçado), o que
aumentou bastante as despesas.
Após longos meses de combate à pandemia, no dia 24 de novembro, surgiu o primeiro caso
de Covid-19 na AMPO. A partir desse dia, vivenciaram-se momentos angustiantes. Na ERPI,
dos 25 utentes, 9 ficaram infetados, tendo sido, até aos dias de hoje, os únicos casos
positivos na instituição. No dia 21 de janeiro de 2021, todos os utentes da ERPI foram
vacinados.
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A ERPI oferece aos seus utentes uma variedade de serviços ao nível da alimentação, higiene
pessoal, conforto, saúde, atividades de animação e socialização, de forma a promover
autonomia e integração social da pessoa idosa sem descurar a relação intrafamiliar.

CEPD - Centro de Estimulação para Pessoas com Demência
O Centro de Estimulação para Pessoas com Demência (CEPD) é um projeto da Associação
de Melhoramentos Pró Outeiro (AMPO) cofinanciado pelo Programa Operacional Inclusão
Social e Emprego – POISE, desde outubro de 2017 até 2020. Este projeto surgiu a partir da
constatação de uma necessidade existente a nível nacional, uma vez que as respostas
sociais atualmente existentes em Portugal para a população idosa – a Estrutura Residencial
para a Pessoa Idosa (ERPI), o Centro de Dia (CD) e o Serviço de Apoio ao Domicílio (SAD),
não correspondem satisfatoriamente às necessidades e especificidades que o défice
cognitivo e a demência impõem.
Desta forma, o CEPD tem como principal objetivo disponibilizar uma resposta ao nível dos
cuidados especializados para as pessoas com declínio cognitivo e patologia demencial, bem
como apoio e formação aos seus respetivos cuidadores (in)formais.
O CEPD iniciou o seu funcionamento integrado no edificado das valências de Centro de Dia
e ERPI da AMPO, passando a funcionar integralmente em instalações próprias a partir de
Agosto do ano de 2019. Estas instalações têm uma capacidade máxima para 40 pessoas
com demência, sendo que 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.
A equipa do CEPD foi estruturada de forma a conter uma direção técnica, uma equipa
técnica operacional (profissionais de saúde de áreas de intervenção diferenciadas,
formados e habilitados para o trabalho com patologias demenciais) e uma equipa não
técnica (auxiliares de geriatria), mantendo um funcionamento diurno (9h-18h) de segunda
a sexta-feira.
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Durante o ano 2019 o CEPD prestou serviço a 26 utentes, com idades compreendidas entre
os 63 e os 90 anos, com uma média de idades situada nos 78 anos, utentes estes oriundos
dos concelhos de Oliveira de Azeméis, S. João da Madeira e Santa Maria da Feira. Contudo,
tendo em conta o plano de contingência delineado pela DGS para fazer frente ao vírus da
COVID -19, a AMPO foi forçada a encerrar esta valência no decorrer do mês de Março do
ano de 2020.
A AMPO está ciente de que se trata de um serviço necessário à nossa sociedade local, mas
igualmente consciente os utentes que frequentam esta valência requerem cuidados
especiais, por isso, aguarda por atualização do plano de contingência para voltar a receber
os seus utentes em condições de segurança, higiene e bem-estar.

Serviço de Alimentação
Atualmente, o Serviço de Alimentação fornece, aproximadamente, 400 refeições diárias às
suas variadas valências, tais como, Estrutura Residencial para Idosos (ERPI), Serviço de
Apoio Domiciliário (SAD), Centro de Dia (CD), Escolas e Colaboradores.
Este ano foi atípico. A pandemia provocada pelo vírus COVID-19 exigiu algumas mudanças
no modo de funcionamento da Cozinha, particularmente ao nível do empratamento que
passou a realizar-se em descartáveis e ao nível da desinfeção, onde foram implementadas
as normas facultadas pela DSG, afim de garantir o máximo de segurança de todos os
“stakeholder” intervenientes.
As colaboradoras efecturam os seus trabalhos e desempenharam as suas funções em
“equipas espelho”, no sentido de reduzir ao estritamente necessário contacto entre
equipas, assim mitigando a possibilidade de infecção.
Nos momentos de mais aperto, a solidariedade ressalta e a AMPO auxiliou duas Instituições
do conselho, quando estas foram invadidas pelo vírus.
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O objetivo do Serviço de Alimentação é alcançar a máxima satisfação dos utentes,
fornecendo refeições completas, variadas e equilibradas.
Trabalhamos no sentido de alargar este serviço a mais utentes e/ou clientes. Para tal, é
necessário a realização de obras de alargamento e requalificação da dispensa e refeitório e
também, formação na Área da Qualidade e Segurança Alimentar no próximo ano de 2021.
Temos ainda a decorrer um projeto de ampliação da zona de preparação e confecção
alimentar, com candidatura elaborado e submetida a financiamento junto do FEDER, cuja
designação da operação é “Capacitação do Serviço de Alimentação e Arranjos Exteriores
do Edifício”, com número de candidatura aprovada NORTE-07-4842-FEDER-000459, cujo
valor se pautou por 113 946,25€ de custo de execução e com financiamento de
96 854,31€.

Recursos Humanos
A Secção de Recurses Humanos desenvolve atividades diversificadas, requerendo dos
elementos que a integram uma grande organização e planeamento, para que a gestão do
pessoal seja um factor de estabilidade dentro da organização.
Em contexto Covid-19 houve uma exigência excecional, alterando todas as dinâmicas de
Recurses Humanos.
0 elevado absentismo por parte dos trabalhadores, motivado por diversas razões,
nomeadamente, faltas por doença Covid-19, isolamento profilático, apoio extraordinário à
família, entre outros, tornando-se necessário um esforço adicional pelos recursos humanos
activo.
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
dos serviços aos nossos utentes, deu-se preferência à contratação a termo incerto no caso
das substituições por motivo de doença e aos contratos emprego inserção / contrato
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emprego inserção+ para vagas pontuais. Os recursos humanos, que não puderam ser
afactos a outras estruturas da AMPO, foram encaminhados para Lay-off.
No final de 2020, o número de colaboradores da AMPO era de 54.
Durante o presente exercício, com finalidade de consolidação das equipas, foram
convertidos os contractos a termo em contractos sem termo. Passando a AMPO a deter a
seguinte composição dos recursos humanos.
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Em termos de habilitações, manteve-se a tendência do ano anterior, com maior número de
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Relativamente à média etária do total de colaboradores, em 2020 verificou-se um aumento
de colaboradores de media idade, principalmente com idade entre 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, 44 em 2019 e 43 em 2020):
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De acordo com as áreas profissionais, tem se mantido a necessidade do recurso á mão de
obra fornecida por colaboradores com a categoria de ajudantes de ação direta e de
trabalhadores de serviços gerais. Salienta-se o facto, de serem efectos de forma directa aos
dois grandes sectores, SAD e ERPI.
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Obrigações Fiscais
Durante o ano de 2020 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.

23

Relatório de Atividades e Contas 2020

4. Relatório de Gestão
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5. Parecer do Conselho Fiscal
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