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1. Enquadramento 
 

O Plano de Atividades da AMPO para 2022 tem em conta a instabilidade que resulta do atual panorama 

de pandemia de COVID-19. Estes últimos anos têm sido especialmente desafiantes para as IPSS, que 

sofrem constantes adaptações às orientações e exigências da OMS – Organização Mundial de Saúde, da 

DGS – Direção-Geral da Saúde e do Instituto da Segurança Social - I.P., que não só implicam alterações nas 

atividades normais das instituições, mas também um aumento significativo dos custos. A realidade é que 

os custos continuam a aumentar, em especial os custos de produção, de mão de obra (aumento do salário 

mínimo) e de bens e serviços, não sendo as comparticipações e apoios do estado atualizadas ao mesmo 

ritmo. 

 

A AMPO é uma IPSS que apoia principalmente a população idosa, que tem sido a mais afetada por esta 

pandemia. É por isso que temos desenvolvido esforços para continuar a dar as respostas necessárias, 

como é o exemplo do serviço de apoio domiciliário prestado a utentes infetados com a Covid-19. A 

Associação pauta sempre a sua intervenção pelo melhor conhecimento disponível, seguindo as linhas 

orientadoras de todas as entidades envolvidas na prevenção desta doença, sempre com a máxima 

qualidade. 

 

O presente plano procura sistematizar as diversas propostas de ação definidas para concretizar os eixos 

estratégicos e para responder às necessidades atuais do público-alvo desta instituição. As atividades 

apresentadas foram definidas tendo em conta a Missão, Visão e Valores da AMPO. As linhas de ação para 

2022 têm em conta critérios de eficiência, eficácia e qualidade, tendo em vista a existência de uma 

organização sustentável por via da sua ação operacional, com o objetivo de melhorar o desempenho da 

AMPO, no cumprimento da sua missão e atribuições, não esquecendo a qualidade de vida dos nossos 

utentes e da comunidade onde nos inserimos. 
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2. Caracterização da Instituição 
 
 
A Associação de Melhoramentos Pró-Outeiro (AMPO) é uma instituição particular de solidariedade social 

que foi constituídaa 21 de Novembro de 1983 e que tem por objetivo a promoção do bem-estar e 

qualidade de vida das pessoas, famílias e comunidades, nomeadamente nos seguintes domínios, entre 

outros: 

 

a) Apoio à infância e juventude, incluindo as crianças e jovens em perigo; 

b) Apoio à família; 

c) Apoio às pessoas idosas; 

d) Apoio às pessoas com deficiência e incapacidade; 

e) Apoio à integração social e comunitária. 

 

A sua finalidade é: 

 

 Melhorar a qualidade de vida das pessoas e famílias; 

 Contribuir para a conciliação da vida profissional e familiar do agregado familiar; 

 Garantir cuidados e serviços adequados às necessidades dos utentes; 

 Reforçar as competências e capacidades das famílias e outros cuidadores; 

 Facilitar o acesso a serviços da comunidade.  

 

 

A atividade da AMPO está organizada por forma a prosseguir a sua Missão, respeitando os Valores e 

princípios de orientação definidos para prossecução dos seus objetivos com vista à concretização da Visão 

estabelecida para esta instituição que, de seguida, concretizamos: 

 

 

Apoio Domiciliário 

 

•    Apoiar e garantir os direitos e responder às necessidades das pessoas idosas e das 

suas famílias, geradas pelas mudanças na sociedade, criando e oferendo serviços que 

correspondam às novas realidades sociais e necessidades  das pessoas idosas e 

comunidade envolvente, de forma integral e personalizada. 

Missão 
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•    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.  

Visão 

 

•    Solidaredade - Acolher com caráter solidário todos os que recorrem aos nossos 

serviços, respondendo às suas necessidades e especificidades; 

•    Respeito/Ética - Respeitar a condição e características de todos os que apoiamos e 

daqueles  que connosco colaboram; 

•    Confiança - Criar um ambiente de confiança mútuo, entre nós e os que nos apoiam , 

inspiramdo-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. 

Valores 



 

Plano de Atividades e Orçamento 

                      2022 
 

6  

3. Caracterização da Atividade 
 
 
 

A Associação de Melhoramentos Pró – Outeiro (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 8 horas 

e as 19 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.  

 

Um ano mais tarde, iniciou o projeto de criação de um Centro de Estimulação para a Demência (CEPD) 

que veio oferecer um cuidado especializado e interdisciplinar de estimulação para pessoas com demência 

centrada na pessoa no que diz respeito à sua intervenção diária. O CEPD tem um funcionamento de 

segunda a sexta-feira das 8 horas às 18h e 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. 

 

Em 2018 a AMPO complementou o seu âmbito de apoio ao idoso e seus familiares ao abrir uma Estrutura 

Residencial para Idosos (ERPI) que 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. 

 

Como suporte para o desenvolvimento da atividade destas respostas sociais a AMPO tem outros serviços 

de apoio, nomeadamente, o serviço de alimentação, o serviço de limpeza e lavandaria, o serviço de 

manutenção e o serviço administrativo.  

 
 
Resumindo a atividade da AMPO está organizada nos seguintes termos: 
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O ano de 2020 trouxe alterações significativas à atividade da AMPO, nomeadamente em Março, com a 

despoletar da pandemia e, por forma a cumprir as orientações emanadas pelos Serviços da Segurança 

Social, a AMPO procedeu ao encerramento do seu Centro de Dia e do CEPD.  

 

A reabertura do Centro de Dia deu-se a 9 de Setembro passando este a funcionar nas instalações do 

CEPD, por forma a dar cumprimentos às orientações recebidas da Segurança Social e da Autoridade de 

Saúde Local. Pelo que, a reabertura do CEPD manter-se-á em suspenso, dada a falta de espaço físico para 

o seu funcionamento no âmbito das normas atualmente exigidas.  

 

Este tempo de pandemia e calamidade pública resultante da doença pelo novo Coronavírus (COVID-19) 

tem exigido às IPSS a aplicação de planos de contingência. Tal como preconizado nas orientações da OMS 

– Organização Mundial de Saúde, da DGS – Direção-Geral da Saúde e do Instituto da Segurança Social - 

I.P. a AMPO tem vindo desde Março a adotar procedimentos próprios com vista à minimização dos riscos 

de transmissão do agende Covid-19 para os nossos utentes.  

 

Estes procedimentos têm exigido alterações significativas em questões relativas ao próprio 

funcionamento das respostas, nomeadamente, no que se refere à forma de tratamento dos utentes. 

Passou-se à utilização generalizada de EPI’s por parte de todas as funcionárias, os procedimentos de 

higienização e limpeza foram reforçados e adaptados às novas orientações, procedeu-se à introdução de 

vários constrangimentos às saídas e/ou circulação dos utentes dentro da instituição, as atividades de 

animação foram adaptadas ao distanciamento social, assim como, a toma das refeições. No plano laboral 

procedeu-se a diversas alterações nos mapas de horário de trabalho, nomeadamente, com a introdução 

de equipas de trabalho em espelho no ERPI e fixação de utentes às equipes no SAD. 

 

Serviço de Apoio Domiciliário 

Centro Dia 

Estrutura Residencial para Pessoas Idosas 

Centro de Estimulação para Pessoas com Demência 



 

Plano de Atividades e Orçamento 

                      2022 
 

8  

 

 

  Fatores Positivos 
 

-Arquitetura e acessibilidade à Associação 

-Atividades lúdicas 

-Profissionais qualificados (Formação 
Humanitude) 

-Envolvimento na comunidade 

-Seleção de utentes 

-Flexibilidade na prestação de serviços  

-A AMPO como pioneira em Portugal de SAD 

-Viaturas adaptadas para os diferentes serviços - 
higiene e refeição 

-A AMPO como Pioneira em Viaturas elétricas  

Fatores Negativos 

- Ausência de atividades de promoção de 
imagem SAD 

-Termos para transporte das refeições 
desgastados 

-Outdoor (motivação das equipas) 

- Fraco acondicionamento térmico das refeições 

- Baixo espírito de equipe entre as 
colaboradoras 

AMEAÇAS 

-Existência de outras IPSS de atuação na mesma 
área geográfica  

-Falta de colaboradoras qualificadas  

-Aumento de entidades com estratégias de 
angariações de fundos  

-Novo Modelo de atribuição dos acordos de 
cooperação (PROCOOP) 

OPORTUNIDADES 

 

-Aumento de taxa de população com mais 
de 65 anos 

-Continuar com a existência de acordos de 
cooperação 

-Aumento de Vida Ativa da População 

Redes S  ociais  

-Ausência de apoio por parte dos familiares 
e indisponibilidade por parte dos mesmos 
para prestar serviços  

-Boa localização geográfica  

Análise SWOT 

4. Objetivos operacionais de cada atividade 
 
 
 

 

O serviço de apoio domiciliário da AMPO presta serviço a 90 utentes com idades compreendidas 

entre os 56 anos e os 100 anos, distribuídos pelo concelho de Oliveira de Azeméis e concelhos limítrofes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO 
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Serviço de ApoioDomiciliário 

ÁREA OBJETIVO INDICADOR META 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Utentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alargamento do horário no apoio ao 

utente (8,00 horas as 21,00 horas)  

 
Implementação 

Atingir 
80% de 
utentes 

Avaliação do grau de satisfação 

relativamente aos serviços prestados 
Questionário de 

Avaliação de Satisfação 

12 por 
ano 

(1x/mês) 

Campanhas de Sensibilização para as 

famílias sobre as problemáticas do 

envelhecimento e demências. 

- Flayers 

informativos 

- Ações destinadas 

aos 

familiares/cuid

adores dos 

utentes 

(presencial) 

3 por 
ano 

Recursos Humanos 

-Formação adequada para as 

colaboradoras Nº de ações de formação 4 por ano 

Plano Individual do 

Cliente (PIC) 

Aplicação de escalas de avaliação: escala 

de Barthel; Escala de Soldão – UCLA, 

Escala de Depressão Geriátrica – GDS e 

Mini Mental  StateExamination(MMSE) 

 

Plano individual do 

utente com 4 escalas 

aplicadas 

Atingir 

80% dos 

utentes 

Reavaliar o PIC semestralmente 
Nº de reavaliações 

Atingir 

100% 

Acompanhamento 

dos utentes 

 

Acompanhamento mensal da Responsável 

do SAD aos utentes de Higiene Pessoal e 

Refeição 

Nº de 

acompanhamentos 

20 por 

mês 
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- Projetos:  
 
 Recriação - Atividades de Animação – “Serões de Contos e Lendas à Lareira” ou “Lanche em 

Grande” 

 
 .Projeto - Acompanhamento temporário diurno ou noturno, com possibilidade de 

permanecer 24h durante o fim-de-semana (podendo ser alargado) - *1 

 
 Projeto - Ajudar os cidadãos de OAZ mais necessitados, com apoio em refeições, banho in 

loco (efetuados somente dentro da Associação). - *2 

 

- Objetivos:  
 

 Formação às equipas 2 vezes ao Ano 

 Manter os 90 utentes da capacidade do SAD, com possibilidade de alargamento 

 Realizar uma reunião de 2 em 2 meses de equipa (de forma a perceber as necessidades de 

cada uma das auxiliares, assim como proporcionar a comunicação entre elas) 

 Realizar diversas atividades de comunicação e divulgação dos Serviços prestados pelo SAD. 

 Renovação das Fardas 

 
 
Sugestão de títulos para os projetos:  
*1 

 “Sénior Sitting” 

 “Acompanhamento em casa” 

 “Viver melhor em casa” 

 “Pro Care” 

*2 

 “Compromisso com quem precisa” 

 “Pro Outeiro solidário” 

 

Material a Adquirir 

 Quantidade Valor Final 

Fardamento 28 490€ 

Conjuntos isotérmicos 
transporte de refeições 

80 1.400€ 

NovasViaturasElétricas 4 78.044€ 
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CENTRO DE DIA 

 

 

 

 

PONTOS FORTES 

 

-Simpatia e empatia com os clientes 

-Horário alargado 

-Plano de atividades diversificado 

-Equipamento adequado e adaptado às 
necessidades dos clientes 

-Equipa interdisciplinar  

PONTOS FRACOS 

 

- Falta de formação contínua  

- Poucos recursos tecnológicos 

AMEAÇAS 

 

- Concorrência de outras entidades de outras 
áreas geográficas  

- Reaproveitamento dos recursos dos idosos por 
parte das familias  

OPORTUNIDADES 

 

-   Boa localização geográfica  

- Facilidade de estabelecimento de parcerias com 
outras entidades  

Análise SWOT 

 

 

 

 

A Associação de Melhoramentos Pró-Outeiro presta serviço de Centro de Dia a 25 clientes com idades 

compreendidas entre 61 e 95 anos, distribuídos pelo concelho de Oliveira de Azeméis e São João da 

Madeira. 

 

Em termos de dependência funcional, temos a seguinte caraterização:  

Independentes- 10 

Dependência leve- 7 

Dependência Moderada- 5 

Dependência Grave- 3 

Dependência Total- 0 
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Centro de Dia 

OBJETIVO INDICADOR META 

Criar plano individual de cuidados de cada cliente, de forma a 

promover a sua autonomia e integração\participação social 

Nº de planos 

implementados 100% 

Assegurar que os serviços prestados são adequados às suas 

necessidades individuais e que vão ao encontro das suas 

expetativas 

Cumprimento do 

plano individual 
> 80% 

Contribuir para uma melhor qualidade de vida dos nossos 

clientes 

Nº de participantes 

nas dinâmicas 
80% 

Avaliação do grau de satisfação dos clientes através da 

aplicação trimestral de questionário de satisfação 
QuestionárioAvaliaçã

o de Satisfação 

4 

Questionários 

Promover a adequação dos conhecimentos técnicos e 

comportamentais dos recursos humanos através da formação 

Nº de ações de 

formação  

12 

Aumentar a eficiência dos recursos humanos, investindo na 

sua formação  

Nº de participações 

em formações 

diversas pela equipa 

técnica  

>  5formações 

Avaliação do grau de satisfação dos recursos humanos através 

da aplicação trimestral de questionários de satisfação  

QuestionárioAvaliaçã

o de satisfação 

3,5 

Cumprir os mapas de trabalho definidos pela Diretora Técnica  Mapas de Trabalho 100% 

Efetuar folhetos de divulgação do Centro de Dia  Folheto de divulgação 1 

 Aquisição de apoios e 

donativos  

> 2000€ 

 Publicações no 

facebook 

Conforme as 

atividadesdes

envolvidas 
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Realizar ações de sensibilização sobre as problemáticas 

decorrentes do envelhecimento para cuidadores e/ou 

familiares dos clientes 

Ações de 

sensibilização 

3 

Reduzir conflitos entres os colaboradores Notas de ocorrência 5 

Reduzir conflitos com clientes e famílias  Notas de ocorrência 3 

Reduzir conflitos entre colaboradores e chefia  Notas de ocorrência 2 

Gerir e diminuir as reclamações dos clientes  Nº de reclamações 24 

Material Quantidade 

WC totalmente adaptada 

(Barra de apoio) 
1 

Toldo para abrigo de chuva e sol no exterior 1 

Coluna de som 1 

Reformulação do espaço do Centro de Dia (espaço de 

refeições e copa) 
1 

Fardamento 5 
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PONTOS FORTES 

-Simpatia e empatia com os clientes 

-Coesão do grupo e trabalho em equipa 

-Equipamento adequado e adaptado às 
necessidades dos clientes 

-Plano de atividades diversificado 

-Equipa interdisciplinar 

-Diversidade de áreas de intervenção  

PONTOS FRACOS 

 

-Falta de espaço nas instalações 

-Pouca formação dos colaboradores  

-Falta de recursos tecnológicos  

AMEAÇAS 

-Reaproveitamento dos recursos económicos dos idosos por 
parte das famílias  

OPORTUNIDADES 

-Boa localização geográfica 

-Aumento da população envelhecida  

Análise SWOT 

Estrutura Residencial para Idosos 

 

 

 

 

A Associação de Melhoramentos Pró-Outeiro presta serviço na Estrutura Residencial para Pessoas Idosas 

a 25 clientes com idades compreendidas entre 60 e 96 anos, distribuídos pelo concelho de Oliveira de 

Azeméis e São João da Madeira.  

 

Em termos de dependência funcional, temos a seguinte caraterização:  

Independentes- 4 

Dependência leve- 6 

Dependência Moderada- 10 

Dependência Grave- 3 

Dependência Total- 2 
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OBJETIVO INDICADOR META 

Criar plano individual de cuidados de cada cliente, 

de forma a promover a sua autonomia e 

integração\participação social 

Nº de 

planosimplementado

s 

100%  

Criar condições que permitam preservar e incentivar 
a relação intrafamiliar 

Nº de idas ao domicílio 

em dias comemorativos  

> 60 % 

Proporcionar serviços permanentes e adequados à 

pessoa idosa 

Nº de clientes face à 
disponibilidade 

100 % 

Assegurar que os serviços prestados são adequados 

às suas necessidades individuais e que vão ao 

encontro das suas expetativas 

Cumprimento do plano 

individual 

> 80% 

Contribuir para uma melhor qualidade de vida dos 

nossos clientes 

Nº de participantes nas 

dinâmicas 

80% 

Avaliação do grau de satisfação dos clientes através da 

aplicação trimestral de questionário de satisfação 

QuestionárioAvaliação de 
Satisfação 

Meta Final: 4 
questionários 

Promover a integração da família na vida dos clientes Nº de ações destinadas aos 
familiares/cuidadores dos 
clientes 

3 acções de 
formação 

Promover a adequação dos conhecimentos técnicos e 
comportamentais dos recursos humanos através da 
formação 

Nº de ações de formação  12 formações 

Aumentar a eficiência dos recursos humanos, 
investindo na sua formação  

Nº de participações em 
formações diversas pela 
equipa técnica  

5 formações 

Avaliação do grau de satisfação dos recursos humanos 
através da aplicação trimestral de questionários de 
satisfação  

QuestionárioAvaliação de 
satisfação 

Média Final: 3,5 
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Cumprir os mapas de trabalho definidos pela Diretora 
Técnica  

Mapas de Trabalho 100 % 

Efetuar folhetos de divulgação da Estrutura Residencial 
para Pessoas Idosas 

Folheto de divulgação 1 folheto 

Desenvolverestratégias de marketing  Aumentar o nº de gostos na 
página do facebook 

> 2000 

 Aquisição de apoios e 
donativos  

> 2000€ 

 Publicações no facebook 2 publicações por dia 

Realizar ações de sensibilização sobre as problemáticas 
decorrentes do envelhecimento para cuidadores e/ou 
familiares dos clientes 

Ações de sensibilização 2 acções de 
sensibilização 

Reduzir conflitos entres os colaboradores Notas de ocorrência  Ate 3 nota de 
ocorrência 

Reduzir conflitos com clientes e famílias  Notas de ocorrência Ate 3 nota de 
ocorrência 

Reduzir conflitos entre colaboradores e chefia  Notas de ocorrência Ate 2 nota de 
ocorrência 

Gerir e diminuir as reclamações dos clientes  Nº de reclamações Ate 2 reclamações por 
mês 

Proporcionar atividades de ocupação e lazer aos 
clientes 

Nº de atividades 2 actividades por dia 

Angariação de estagiários para prestarem serviço na 
Estrutura Residencial para Pessoas Idosas 

Nº Estagiários 6 estagiários 
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Outros Objetivos: 

 

-Aumentar para 45 utentes residentes da capacidade do ERPI; 

- Contribuir de forma ativa para melhorias na qualidade de vida dos utentes através da 

disponibilização de serviços permanentes de qualidade; 

- Dinamização de atividades de ocupação e lazer dos clientes. 

- Concretização de atividades que concorram para a realização de sonhos dos utentes. 

- Criar condições que permitam preservar e incentivar a relação intrafamiliar; 

- Promover o desenvolvimento profissional contínuo dos colaboradores neste serviço; 

Material adquirir para 2022 

Material Quantidade 

Fardas colaboradoras 14 

Tablet 1 

Ar condicionado 2 

Copos de vidro  25 

Pratos rasos  25 

Pratos de sopa 25 

Pratos de sobremesa 25 

Chávenas almoçadeiras  25 

Garfos  25 

Facas 25 

Colheres de sobremesa 25 

Colheres de sopa 25 

Jarros de vidro  10 



 

Plano de Atividades e Orçamento 

                      2022 
 

18  

- Angariação e acompanhamento de estágios de diferentes áreas de intervenção; 

- Atividades de comunicação e divulgação dos serviços prestados pela ERPI através da 

elaboração de material de divulgação e publicações nas redes sociais, nomeadamente, no 

Facebook da Instituição; 

- Divulgação do trabalho desenvolvido através da colaboração com diferentes órgãos de 

comunicação social. 

- Reconhecimento da ERPI da A.M.P.O. como um serviço de referência. 
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Centro de Estimulação para Pessoas com Demência 

Outros Serviços de Apoio AMPO 

 

 

 

 

A AMPOainda está a equacionar o futuro do CEPD, uma vez que com a deslocalização do 

funcionamento do Centro de Dia, não existe capacidade física das instalações para proceder á 

sua reabertura.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
CUIDADOS DE SAÚDE 

 
 
Principais Objetivos: 

 

- Proceder à avaliação inicial de enfermagem de todos/as os/as novos/as utentes que integrem 

os serviços da AMPO 

- Prestar cuidados de saúde individualizados 

- Prevenir quedas dos/das clientes, úlceras de pressão e infeções associadas aos cuidados de 

saúde 

- Promover o envolvimento familiar 

- Prevenir situações de dependência e promover a autonomia 

- Coordenar a aquisição e manutenção de bom funcionamento do material e medicação. 

- Realização de ações de formação sobre diferentes áreas dos cuidados de saúde geriátricos, 

dirigidas aos colaboradores/as da AMPO. 

- Monitorização e supervisão das boas práticas na prestação de cuidados pelas auxiliares de 

ação direta. 

- Realização de sessões de Educação para a Saúde, sobre diferentes temas referentes à 

fisiopatologia do/a idoso/a, dirigidas a familiares e outros elementos da comunidade. 
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SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO 
 

 
O Serviço de Alimentação da AMPO fornece aproximadamente 260 refeições escolares; 70 

refeições aos utentes em Serviço de Apoio Domiciliário (SAD); 25 refeições a utentes de Centro 

de Dia (CD); 25 refeições aos utentes da Estrutura Residencial Para Pessoas Idosas (ERPI), e 35 

colaboradores.  

 

É constituído por uma equipa de cinco elementos: 1 nutricionista, 2 cozinheiras (2ª categoria), 

1 chef e 1 ajudante de cozinha.   

 

O esperado no ano de 2022 é que haja um aumento constante do nº de refeições a fornecer, 

quer para utentes quer para crianças, o que implicará uma remodelação ao nível da 

organização espacial e laboral da Cozinha.   

 

No sentido de minimizar e/ou evitar futuras falhas, é necessário um reforço na definição das 

metas de organização que ajudem a implementar normas, no sentido de criar uma estrutura 

sólida no seu todo. 

 

O objetivo primordial do Serviço de Alimentação da AMPO é servir refeições completas, 

variadas e equilibradas aliadas a confeções culinárias saudáveis (que preservem ao máximo o 

valor nutritivo dos alimentos) e que sejam do agrado dos nossos clientes. 
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Objetivos para 2022 

 
 

Objetivo Geral Objetivo Específico Atividade Recursos* 
Indicadore

s 
Metas 

Workshops e 
Showcookings 

 
Incentivar a população sénior 

e/ou infantil para a aquisição de 
hábitos de vida saudáveis. 

 

-Desenvolvimento 
de Workshop; 

- Showcookings; 

- Utensílios de 
Cozinha 

- Ingredientes 

-Número de 
Workshops 

≥ 2  

Criação de Projetos 
Inovadores 

Promover o aumento do número 
de refeições. 

- Venda de Artigos 
Doados 

- Fins-de-Semana 
Festivos 

- Serviço Takeaway 
- Aumento do Nº 

Refeições Escolares 

- Ingredientes 
- Manual de 

procedimento
s de serviço 
takeaway; 
- Termos e 

Descartáveis; 

-Número de 
projetos 

Continuar a 
implementar  

 

Estágios  
Acolher futuros profissionais da 
área que promovam a melhoria 

do Serviço.  

- Apoiar e 
desenvolver 

atividades na área; 

- 
Computador; 

-Número de 
Estágios 

≥ 1 

Formação mensal 
Formar as colaboradoras como 
incentivo para desenvolverem 

um trabalho de excelência. 
- Formação; 

- 
Computador; 

-Número de 
Formações 

≥ 2 

Implementação 
HACCP 

Utilizar uma metodologia 
preventiva, com o objetivo de 
poder evitar potenciais riscos 
que podem causar danos aos 

consumidores, através da 
eliminação ou redução de 

perigos, de forma a garantir que 
não estejam colocados, à 

disposição do consumidor, 
alimentos não seguros. 

-Elaboração de 
documentos e 

registos 
adequados; 

- Engenheira 
Alimentar 

-Certificado 
de 

Implementaçã
o. 

Implementaçã
o HACCP 

Coesão da Equipa 

Promover a capacidade de 
resposta às dificuldades 
encontradas e reforçar a 

importância do trabalho em 
equipa. 

- Formação em 
team building; 
- Formação em 

inteligência 
emocional; 

- 
Computador; 

- Número de 
Formações/At

ividades 
≥2 

Elaboração da 
declaração 

nutricional por 
ementa 

Elaborar a declaração nutricional 
obrigatória por ementa de 
acordo com o regulamento 

nº1169/2011 de 25 de outubro 
do Parlamento Europeu. 

- Análise do valor 
nutricional de cada 

ementa 
disponibilizada. 

- Tabela da 
Composição 

dos 
Alimentos; 

- 
Computador. 

 

- Número de 
declarações 
nutricionais 
realizadas  

≥ 8 

Avaliação da 
Qualidade do 

Serviço  

Avaliar, através da aplicação de 
um Inquérito de modo a avaliar 

as falhas e a qualidade do 
Serviço de Alimentação. 

- Inquérito de 
Avaliação da 
Satisfação do 

Serviço de 
Alimentação  

- Papel;  - Nº 
Aplicações 

dos Inquéritos 

≥3 

 

*Todos os recursos financeiros necessários são posteriormente definidos de acordo com as 

necessidades dos objetivos, sendo impossível determinar um valor fixo.  
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PONTOS FORTES 

- Controlo de Capitações; 

- Personalização das dietas de acordo com as 
necessidades dos clientes; 

- Prontidão do Serviço; 

- Capacidade de Resolução de imprevistos; 
- Diversidade de Oferta; 

PONTOS FRACOS 
- Pequena Dimensão da Despensa; 
- Carências de Equipamentos, Utensílios e 
Espaços de Trabalho; 
- Relações e conflitos interpessoais; 
- Falta de coesão; 
- Falta de interesse em atingir objetivos; 
- Temperatura da Refeição servida;  

AMEAÇAS 
- Falta de pessoal especializado;  

-Frio; 

- Falta de aquisição dos equipamentos essenciais ao bom 
funcionamento;  
- Condições das instalações; 

- Concorrência. 

OPORTUNIDADES 

- Boa reputação do serviço de alimentação; 

- Melhoria no acondicionamento dos alimentos 

- Boa localização geográfica. 

Análise SWOT 

 

 

No sentido de minimizar e/ou evitar futuras falhas, é necessário um reforço na definição das 

metas de organização que ajudem a implementar normas, no sentido de criar uma estrutura 

sólida no seu todo. 

 

O objetivo primordial do Serviço de Alimentação da AMPO continua a preocupação nos 

serviços de refeições completas, variadas e equilibradas aliadas a confeções culinárias 

saudáveis (que preservem ao máximo o valor nutritivo dos alimentos) e que sejam do agrado 

dos nossos clientes. 
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Cronograma Previsional 2022 

 

 

 
SERVIÇO DE LAVANDARIA 

 
O Serviço de Lavandaria da AMPO encontra-se em constante crescimento. Atualmente dá 

resposta aos utentes do Serviço de Apoio Domiciliário, Centro de Dia e Estrutura Residencial 

para Pessoas Idosas (ERPI).   

Neste momento, são as colaboradoras do Serviço de Limpeza que executam as tarefas 

relativas ao Serviço de Lavandaria. Sendo um serviço em crescimento exponencial, torna-se 

importante formar as colaboradoras em Metodologia de Tratamento de Roupa; 

Funcionamento e Manutenção dos Equipamentos; Materiais e Produtos de Tratamento de 

Roupa; Organização e funcionamento dos Serviços de Lavandaria/Rouparia.  

 

 

 

 

 

Temáticas 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4ºTrimestre 

Workshops e 
Showcookings 

    

Criação de Projetos 
Inovadores 

    

Estágios     

Formação mensal     

Implementação 
HACCP 

    

Coesão da Equipa     

Elaboração da 
declaração nutricional 
por ementa 

    

 
Avaliação da 
Qualidade do Serviço 
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Objetivos para 2022 

 

 

 

 

 

Serviço de Limpeza 

 
O Serviço de Limpeza da AMPO encontra-se em constante processo de melhoria, com o 

objetivo de garantir a máxima limpeza e higienização do edifício, garantindo assim o bem-estar 

e segurança dos utentes e colaboradores.  

Objetivo 
Geral 

Objetivo Específico Atividade Recursos Indicadores Metas 

Reorganização 
do serviço  

- Com o crescimento da 
instituição é necessário 

reorganizar e a adaptação do 
serviço às suas novas 

exigências. 

- Mapa de trabalhos e 
registos adaptados; 

- Marcação de roupa; 
- Formação. 

- Registos 
- Verificação de 

mapa de 
trabalhos 

0 notas de 
ocorrências 

 
Estabilização 

dos consumos 
energéticos  

 

- Sensibilizar as colaboradoras 
para os consumos e os 

melhorares horários para 
proceder à lavagem da roupa. 

- Mapa de Horários 
de Lavagem e 

respetivo registo; 
- Registos 

- Verificação de 
mapa de 
trabalhos 

Atingir um 
consumo 
energético 
eficiente 
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É constituído por 4 colaboradoras a tempo inteiro que asseguram o serviço de limpeza de 

Segunda-feira a Domingo. Entre as necessidades formativas mais presentes, destacam-se as 

seguintes áreas: Métodos de Limpeza e Higienização das diferentes áreas; Aprendizagem de 

métodos de Tratamento e Lavagem da Roupa; Comunicação e Relações Interpessoais.  

 

 

Objetivos para 2022 
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Gestão Administrativa 

 
 

 

 

Objetivos para a Área Administrativa: 

 

Numa linha de continuidade com o trabalho realizado em 2021 é meta dos serviços 

administrativos: 

 

 Apostar na organização interna do trabalho, bem como no desenvolvimento das 

competências dos colaboradores; 

 Garantir a fiabilidade dos sistemas de informação numa política de modernização e 

inovação; 

 Explorar a potencialidade do sistema de informação integrado; 

 Implementação do QRCode nos documentos emitidos; 

 Implementação do sistema de contabilidade analítica; 

 Revisão dos Agregadores de custo e proveito de modo a obter informação fiável e 

efetuar o controlo pormenorizado das despesas e receitas por valência. 

 

Durante o ano de 2021, procedemos actualização do software, dando continuidade ao 

processo encetado em 2020, de forma a maximizar a integração de dados e interligação entre 

as bases de dados, estando previsto para 2022 uma maior rentabilização, tendo em conta que 

este é um processo evolutivo. Está o presente software a ser construído à medida das 

necessidades da instituição de forma ser possível uma máxima rentabilização domodulo de 

contabilidade, gestão de recursos humanos/processamento salarial, gestão de utentes,gestão 

de sócios. Temos ainda o objectivo de se fazer as transferências bancarias dos salários e aos 

fornecedores por comunicação de ficheiro SEPA, gerado na ERP. 

 

Eficiência e eficácia das atividades de gestão e suporte: 

 

A eficiência e a eficácia das atividades de gestão e suporte são parâmetros a ter em conta na 

otimização da relação resultados/recursos e constitui uma área de atuação essencial para a 

melhoria contínua na afetação interna de recursos. Neste sentido, destaca-se a seguinte: 



 

Plano de Atividades e Orçamento 

                      2022 
 

27  

 

 O aperfeiçoamento das funcionalidades para apuramento de indicadores de atividade 

e indicadores de gestão; 

 

Recursos Humanos e Formação Profissional: 
 
Em 2022 manteremos como objetivo melhorar as competências e o desempenho dos 
colaboradores promovendo uma atualização das suas competências e a qualidade dos serviços 
prestados a todos os utentes nas diversas respostas sociais.  
 
A AMPO assume também a responsabilidade de ter um número adequado de colaboradores, 
tendo em conta as necessidades específicas dos seus utentes e o tipo de cuidados de que 
carecem.  
 
Deverão ser identificadas as necessidades de formação (de acordo com os interesses e 
necessidades manifestadas, recolhidas através de diferentes meios) e é criado um plano de 
formação anual, cuja eficácia é avaliada pelos formandos e seus superiores hierárquicos. 
 
 
Qualidade: 
 
Durante o ano de 2022 será dada continuidade à implementação do Sistema de Gestão 
deQualidade, visando a conclusão na área sénior (Centro de Dia, ERPI e SAD e Serviço de 
Alimentação).  
 
O Sistema de Gestão de Qualidade (SGQ), continuará a ser desenvolvido apenas com recursoa 
meios internos, com base nas diretrizes dos referenciais aplicáveis ao terceiro setor. 
 
 
Comunicação Online: 
 
Aprimorar e aumentar a presença online da AMPO, visando aumentar o alcance das 
publicações e potenciando a comunicação direta com os públicos-alvo, através das seguintes 
ações: 

 Continuar a divulgar as atividades (internas e direcionadas para o exterior) através da 

 página oficial de facebook e website da instituição; 

 Promover / desenvolver conta no Instagram; 

 Renovação do website oficial da instituição; 

 Manter a produção e administração de notas de imprensa e jornal, na comunicação 
com parceiros, colaboradores, utentes e os media; 

 Actualização da base de dados dos sócios, com obtenção da informação necessária a 
fim de enviar referencias multibanco para cobrança de quotas por meios digitais. 
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Pontos Fortes 

- Espirito de Equipa 

- Polivalência de Funções 

- Disponibilidade 

-Software de gestão 

Pontos Fracos 

- Equipamentos Informáticos 

- Trabalho sujeito a fatores distratores 

Oportunidades 

- Formação 

- Iniciativa 

Ameças  

- Diversidade de operações 

-Inexistência de Objetivos / Metas 

 

Análise SWOT 
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ServiçosAdministrativos 

ÁREA OBJETIVO INDICADOR META 

Clientes 
Avaliação do grau de satisfação 
dos clientes através da aplicação 
trimestral de questionáriosde 
satisfação 

Questionário 
Avaliação de 
Satisfação 
(avaliação de 
1 a 5) 

Média Final: 4 

Recursos Humanos 

Promover a adequação dos 
conhecimentos técnicos e 
comportamentais dos recursos 
humanos atravésda formação 

Nº de ações de 
formação 

4formações 

Aumentar a eficiência dos 
recursos humanos, investindo na 
suaformação 

Nº de participações em 
formações diversas 
pela equipatécnica 

≥ 5 
formações 

Manutenção dos atuais 
mecanismos de controlo 
interno, monitorizando 
ocumprimento orçamental 

Apresentação à 
Direção do mapa de 
controlo deorçamento 

 

1aomês 

 

 

Registo contabilístico da 
AMPO;Elaboração 
dosmapas de Gestão 

1 ao mês (com 
data de 
apresentação 
ate ao dia 15) 

 

Implementar o Sistema de Gestão 
Qualidade 

Certificado da 
Qualidade 

2022 e 2023 

Realizarauditoriasinterna
s 

N.º de 
Nãoconformidad
esdetetadas 

≤10 

Angariação de 

NovosClientes/Mark

eting 

Efetuar folhetos de 

divulgação da Instituição 

Facebook 

 

Instagram 

 

Folhetodedivulgação 
1 
folhetoemcada 
semester 

 

Aumentar o nº de 
gostos na página do 
facebook; 

≥ 5000 

Criar/ aumentar o n.º 
seguidores 

≥ 200€ 
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Projetos Futuros  

 

 

 

 

 Formação 

 

A Associação de Melhoramentos Pró-Outeiro no decorrer de 2020 finalizou o plano de 

formação para todas as colaboradoras com base na metodologia de cuidar Humanitude, no 

período de 2021 facultou formação na utilização de EPI’s, posicionamento e transferências dos 

utentes, alimentação por sonda Naso gástrica, cuidados com higiene e conforto dos utentes,  

Em 2022, serão ministradas as formações, lidar com escaras e outros ferimentos, cuidados ao 

utente algaliado, cuidados ao utente com doenças infetocontagiosas, cuidados ao utente com 

demência, prevenção das úlceras de pressão, paragemcardiorrespiratória, processo de luto, 

higienização dos espaços e equipamentos, comunicação institucional e reciclagem em 

alimentação por sonda Naso gástrica.  

 

 

 Avaliação de Desempenho 

 

No seguimento do plano de formação que a instituição está a desenvolver faz todo o sentido 

promover-se a implantação da avaliação de desempenho, uma vez que esta ao fornecer 

informação sobre a própria atuação profissional contribui para o desenvolvimento dos 

colaboradores nos seus postos de trabalho. Assim, um dos objetivos será estruturar este 

processo como forma de aumentar o estímulo e motivação para o trabalho, pois a 

objetividade, clareza e transparência contribuem na obtenção dos objetivos e resultados 

individuais e consequentemente nos resultados da instituição.   

 

 Comunicação 

 

A elaboração de um Plano de Comunicação institucional é um dos projeto a desenvolver em 

2022, dado que se torna fundamental para o crescimento da AMPO ter uma comunicação 

pensada de forma estratégica que integre todos os objetivos da instituição. 

É na comunicação institucional que os conceitos da missão, a visão e os valores da organização 
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estão mais presentes, como elementos determinantes para a construção da identidade 

corporativa. Este plano deve ser entendido como um trabalho que produzirá e veiculará 

mensagens uniformes e alinhadas com os valores organizacionais, visando sobretudo, os 

públicos a serem atingidos. 

 

 Investimentos  

 

Está previsto para o primeiro semestre de 2022 iniciar as obras de ampliação da Cozinha e 

realização de alguns arranjos exteriores, cujo investimento ascende a 113.946,25 € e cujo 

financiamento por parte do programa Portugal 2020 já se encontra assegurado com uma 

comparticipação de 85%. 

 

A par desta obra também está previsto dar início em 2022á obra de ampliação do ERPI cuja 

candidatura essa já formalizada ao programa PARES 3.0 de cuja aprovação se aguarda. 

Investimento esse que ronda o valor de 566.000,00€. Comparticipado em 75% pelo P2020, em 

12,50% pelo município local e o remanescente por auto-financiamento. A obra terá a duração 

contratual de doze meses esperando-se que esteja concluída no fim do primeiro semestre de 

2023. O alargamento do ERPI permitirá o aumento da oferta em mais quinze camas ficando a 

valência com quarenta camas. Será assim mais um pequeno passo para a sustentabilidade da 

valência e da Instituição. 

 

No exercício de 2022, vamos adquirir três viaturas electricas de cujo investimento ronda 

58.533,00€. Investimento esse, com recurso a leasing operacional pelo período de 48 meses.  

 

No ano de 2021, foi formalizada ao abrigo do PRR – “Mobilidade Verde”, para aquisição de 

uma viatura electrica para a valência SAD de cujo a decisão final se aguarda.  
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5. Orçamento 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Previsional % Orçamentado

2022  + / - 2021

71 Vendas 0,00 0% 0,00

72 Prestação de Serviços 669 200,00 -2% 683 200,00

75 Subsídios Doações e Legados à Exploração 361 000,00 -24% 476 000,00

78 Outros Rend. E Ganhos (Proveitos suplementares) 127 500,00 160% 49 000,00

79 Juros Dividendos e Outros Rend. Similares 0,00 -100% 81 000,00

Total dos proveitos 1 157 700,00 -10% 1 289 200,00

61 CMVMC 190 000,00 33% 143 000,00

62 Fornecimentos serviços externos 174 250,00 -15% 205 000,00

63 Custos com o pessoal 661 000,00 -13% 760 000,00

64 Amortizações exercício 105 000,00 17% 90 000,00

68 Custos e perdas financeiras 1 500,00 -25% 2 000,00

69 Gastos e Perdas de Financiamento 17 000,00 0% 17 000,00

Total dos custos 1 148 750,00 -6% 1 217 000,00

Resultado líquido previsível 8 950,00 -88% 72 200,00

ASSOCIAÇÃO DE MELHORAMENTOS PRÓ-OUTEIRO
ORÇAMENTO DOS PROVEITOS E CUSTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2022

Nr. Poc Contas

Subsídios Outros financ Total

Candidaturas Portugal 2020:

a) Ampliação/renovação da cozinha+despensa 96 854,31 0,00 113 946,25 NORTE-07-4842-FEDER-000459 

b) Aquisição 1 Carro Electrico 19 511,00 0,00 19 511,00 PRR-RE-C03-I01-000252

c) Aquisição 3 Carros Electricos * 0,00 0,00 24 329,30 *

d) Cadidatura PARES 3.0 nº42804 424 500,00 70 750,00 566 000,00 Candidatura em analise

* Investimento a adquirir por Leasing pelo prazo 

de 48 meses. 

Investimento Total 78.044,00€

540 865,31 70 750,00 723 786,55

24 329,30

0,00

70 750,00

112 171,24

Investimentos previstos Auto financiamento

Total

17 091,94

ORÇAMENTO DOS INVESTIMENTOS E PLANO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO DE 2022
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Moeda: Euros

71 Vendas 0,00 0,00 0,00

  

72 Prestação de serviços   

7214 SAD 200 000,00

7215 Centro Dia 70 000,00

7216 Centro Convivio 0,00

7217 Serviço Alimentação 0,00

7218 Lar 264 000,00

7219 CEPD 0,00

722 Quotizações 10 200,00

725 Serviços Secundarios - Refeições Escolares 125 000,00 669 200,00 669 200,00

75 Subsídios, doações e legados à exploração  

751 Subsídios do estado e outros entes públicos     

751111 ISS, IP - Sad 240 000,00   

751112 ISS, IP - CDIa 10 000,00

751114 ISS, IP - ERPI 110 000,00

7513 IEFP - Subs. À Exploração 1 000,00

75202 Sub. União Freg. 0,00

75203 Sub. Municipio OAZ 0,00

75204 Sub. Agrup. Ferreira Castro 0,00

75206 Sub CEPD - Municipio 0,00

75207 CEPD Apoio Privados 0,00

75208 CEPD 2020 0,00 361 000,00 361 000,00

  

7812 Aluguer de equipamento 15 000,00

7816 Outros Rendiemntos Suplementares 15 000,00

7817 Festas e subscrições 0,00

7818 IEFP - Formação 0,00

787 Rendimentos e Ganhos não financ. 4 500,00

78801 Atividade Ang. Fundos 0,00

78802 Consignação IRS 18 000,00

78881001 Donativos Utentes 25 000,00

78881001 Donativos Especie 50 000,00

7889 Outros 0,00 127 500,00 127 500,00

79842 Donativos Utentes 0,00

79843 Donativos Especie 0,00

79844 Donativos Outros 0,00 0,00 0,00

TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS 1 157 700,00

RENDIMENTOS Valores em Euros

ASSOCIAÇÃO DE MELHORAMENTOS PRÓ OUTEIRO
 

CONTA

Contas de Exploração Previsional - Rendimentos 2021 SNC-ESNL
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Moeda: Euros

61 CMVM

190 000,00 190 000,00 190 000,00

62 Fornecimentos e serviços externos

6241 Electricidade 50 000,00

6242 Combustíveis 5 000,00

6243 Água 15 000,00

6248 Outros fluídos 8 000,00 78 000,00

6233 Material de escritório 1 500,00 1 500,00

Outros fornecimentos e serviços externos:

621 Subcontratos 0,00

6221 Trabalhos especializados 52 500,00

6222 Publicidade e Propaganda 500,00

6224 Honorários 500,00

6225 Comissões 0,00

6226 Conservação e reparação 14 500,00

62271 Despesas Bancárias 1 500,00

6228 Outros 0,00

6231 Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 10 000,00

6232 Livors e Documentação Técnica 0,00

6234 Artigos para oferta 1 000,00

6236 Enc. Saúde Funcionários 0,00

6238 Outros 1 500,00

6239 Materiais Help4Home 0,00

625 Transporte 250,00

6262 Comunicação 2 500,00

6263 Seguros 5 500,00

6265 Contencioso e notariado 250,00

6266 Despesas de Representação 250,00

6267 Limpeza, higiene e conforto 3 000,00

6268 Outros serviços 1 000,00 94 750,00 174 250,00

632 Remuneração do pessoal 539 000,00

635 Encargos sobre remunerações 99 000,00

636 Seguros de acidentes de trabalho 21 000,00

638 Outros Gastos Pessoal 2 000,00 661 000,00 661 000,00

64 Gastos com depreciação e amortização

642 Activos fixos tangíveis 105 000,00 105 000,00 105 000,00

68 Outros gastos e perdas

6883 Outros gastos e perdas 1 500,00 1 500,00 1 500,00

69 Gastos e perdas de financiamento

6911/18 Juros de financiamento obtidos 17 000,00 17 000,00 17 000,00

TOTAL DE CUSTOS E PERDAS 1 148 750,00

RESULTADO LÍQUIDO PREVISIONAL 8 950,00

ASSOCIAÇÃO DE MELHORAMENTOS PRÓ OUTEIRO

Contas de Exploração Previsional - Gastos 2021  SNC-ESNL

GASTOS Valores em EurosCONTA
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6. Parecer do Conselho Fiscal 
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